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SZANOWNI PAŃSTWO 
ANDRZEJ PITERA, WÓJT GMINY 

 
Dziękuję za sięgniecie po I 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 pierwszy. 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.  
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DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ 

RAPORT 
 

Raport to zestawienie twardych danych liczbowych dotyczących naszego samorządu.  

W dokumencie fakty przedstawione są czytelnie i z podziałem na obszary tematyczne,  

w syntetycznym ujęciu. To też sprawozdanie z tego, co władze samorządowe, wójt wraz  

z radnymi, wykonały w ostatnim roku. Prezentowanych informacji nie komentujemy i nie oceniamy. To 

zostawiamy Państwu.  
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SPOTKAJMY SIĘ 
ZAPRASZAMY DO ROZMOWY 

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

są skutkiem braku rozmowy” – powiedział astrofizyk Stephen Hawking. 

 

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

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

wiejskich, podczas wizyt w urzędzie i innych instytucjach gminnych.  

 

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

i konstruktywna wymiana poglądów, pozwolą nam kontynuować pracę nad rozwojem  

i udoskonaleniami. 

 

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

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

i co planujemy, przekazujemy Państwu w niniejszym Raporcie.  

 

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

rozmowy i pracy nad rozwojem.  

 

 

 

SPOTKANIA WIEJSKIE  

 
Zapraszamy do udziału w organizowanych cyklicznie 

spotkaniach z mieszkańcami sołectw. Ich 

organizatorami są Sołtysi. To oni wybierają czas  

i miejsce rozmowy. Podczas każdego z takich spotkań 

omawiane są zarówno sprawy ogólnogminne, jak i te 

dotyczące konkretnych ulic, domów czy instytucji.  

Są one okazją do wymiany informacji i wysłuchania 

Państwa potrzeb.  

 

 

SPOTKAJMY SIĘ W INTERNECIE 

W dzisiejszych czasach nie sposób wyraźnie 

oddzielić strefę realną od tej wirtualnej. Dlatego 

tak bardzo duża uwagę przywiązujemy do 

kontaktu z państwem za pomocą strony 

internetowej. Oprócz strony internetowej i poczty 

elektronicznej, komunikujemy się za pomocą 

portali społecznościowych oraz serwisu SMS.  
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MIESZKAŃCY GMINY 
INFORMACJE Z EWIDENCJI LUDNOSCI  

 
Wg stanu na 31.12.2018 r. w gminie zameldowanych mamy 14 461 mieszkańców. Poniżej  

w poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:  

Miejscowość 
2018 r.  

Łodygowice 7461 

Pietrzykowice 4567 

Zarzecze 1365 

Bierna 1068 

 14461 

                                                                           

Wyszczególnienie 2018 r.  

Urodzenia 177 

Małżeństwa 129 

Zgony 149 

Rozwody 19 

Liczba wydanych dowodów osobistych 1558 

Kwalifikacje wojskowe 85 

Zameldowania na pobyt stały 214 

Zameldowania na pobyt czasowy 97 

Wymeldowania 138 
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Wyszczególnienie 2018  

Śluby cywilne w siedzibie USC  16 

Śluby tzw. konkordatowe 70 

Śluby cywilne w plenerze 2 

Śluby zawarte poza granicą RP 0 

Urodzenia poza granicą RP 11 

Liczba osób zmarłych poza granicą RP 5 

Wydanie odpisy aktów stanu cywilnego 1165 

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

277 

Listy gratulacyjne dla rodziców, którym urodziło się dziecko 180 

Odznaczenie przez Wójta Gminy Łodygowice przyznanymi 
przez Prezydenta RP medalami długoletnie pożycie 
małżeńskie par 

39 

Zgłoszenia kradzieży/utrata dowodów osobistych 96 

 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 113 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 14 461 osób, w tym 7325 kobiet i 7136 mężczyzn. 

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

przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1187 osób, a liczba mieszkańców 1341, - liczba 

mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4394 osoby, a liczba mieszkańców w wieku 

produkcyjnym (15-64) wynosiła 4937, - liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1774,  

a liczba mieszkańców 858. Migracje przebiegały w kierunku wsi. 

W 2018 r. w gminie narodziło się 177 osób, w tym 83 dziewczynki i 94 chłopców, a zmarło 149 osób. 

Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 28. Najczęstsze przyczyny zgonów to: niewydolność 

krążeniowo-oddechowa (choroby serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca) oraz nowotwory złośliwe. 

Odnotowano w 2018 r. 2 zgony niemowląt. 
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WYKONANIE BUDŻETU  
INFORMACJA ZA 2018 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 2018 r.  

 

Wyszczególnienie Plan 31.12.2018 r. 
Wykonanie 

31.12.2018 r. 

Wskaźnik 

realizacji 

Wykonanie/Plan 

31.12.2018  (6/5) 

1 5 6 9 

DOCHODY OGÓŁEM 59 158 743,65 58 799 293,92 99,39% 

DOCHODY BIEŻĄCE 55 913 066,04 56 575 765,26 101,19% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 3 245 677,61 2 223 528,66 68,51% 

w tym: dochody ze sprzedaży majątku 91 670,00 90 766,77 99,01% 

WYDATKI OGÓŁEM 62 453 243,65 58 655 435,90 93,92% 

WYDATKI BIEŻĄCE 51 617 393,00 48 868 473,79 94,67% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 10 835 850,65 9 786 962,11 90,32% 

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) -3 294 500,00 143 858,02 -4,37% 

PRZYCHODY BUDŻETU 6 544 100,00 8 841 145,39 135,10% 

Z KREDYTÓW 5 500 000,00 5 500 000,00 100,00% 

ZE SPŁAT POŻYCZEK      

Z WOLNYCH ŚRODKÓW 1 044 100,00 3 341 145,39 320,00% 

ROZCHODY BUDŻETU 3 249 600,00 3 249 600,00 100,00% 

Z KREDYTÓW 3 249 600,00 3 249 600,00 100,00% 

 

Dochody budżetu Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane  

w wysokości 58 799 293,92 zł, tj. 99,39 % planu, z tego: 

1. Dochody bieżące 56 575 765,26 zł, tj. 96,22 % wykonania dochodów ogółem, 

2. Dochody majątkowe 2 223 528,66 zł, tj. 3,78 % wykonania dochodów ogółem. 
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Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2018 r. (zł)

 

DOCHODY 

 

Dochody budżetu gminy wykonano w wysokości 58 799 293,92 zł, tj. 99,39 % planu, w tym:  

1. dochody własne          24 713 163,27 zł 

w tym: 

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   12 846 011,22 zł 

b) podatki i opłaty lokalne      11 052 877,64 zł 

w tym podatek od nieruchomości       7 809 352,51 zł 

c) dochody z majątku gminy           186 196,77 zł 

d) pozostałe dochody            368 478,42 zł 

e) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego      259 599,22 zł 

2. subwencje ogólne z budżetu państwa                  16 457 198,00 zł 

3. dotacje i środki (bez dotacji z dochodów własnych)    17 628 932,65 zł 

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

 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)     3 133 394,68 zł 

 

W strukturze wykonanych dochodów: 

1) Dochody własne 24 713 163,27 zł, stanowią 42,03 % osiągniętych dochodów, 

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 457 198,00 zł, stanowią 27,99 % osiągniętych 

dochodów, 

3) Dotacje celowe i środki bez dotacji otrzymanych od innych j.s.t. 17 628 932,65 zł, stanowią 

29,98 % osiągniętych dochodów. 

 

Wykonanie dochodów w gminie wg grup: 
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Kształtowanie się dochodów w gminie wg ważniejszych źródeł na 31.12.2018 r. do 2017 r. (zł) 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan po 

zmianach 

31.12.2018 r.  

Wykonanie 

31.12.2018 r. 

Struktura 

wykonania do 

dochodów 

ogółem 

1 2 5 6 9 

1 Dochody ogółem 59 158 743,65 58 799 293,92 100,00% 

1.1 Dochody bieżące 55 913 066,04 56 575 765,26 96,22% 

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych 
12 013 588,00 12 777 035,00 21,73% 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób prawnych 
68 000,00 68 976,22 0,12% 

1.1.3 podatki i opłaty 10 801 755,00 11 052 877,64 18,80% 

1.1.3.

1 
z podatku od nieruchomości 7 549 455,00 7 809 352,51 13,28% 

1.1.4 z subwencji ogólnej 16 457 198,00 16 457 198,00 27,99% 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 

na cele bieżące 
16 200 152,02 15 755 769,98 26,80% 

1.1.x Inne 372 373,02 463 908,42 0,78% 

1.2 Dochody majątkowe, w tym 3 245 677,61 2 223 528,66 3,78% 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 91 670,00 90 766,77 0,15% 

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków 

przeznaczonych na inwestycje 
3 154 007,61 2 132 761,89 3,63% 

 

Podatki i opłaty lokalne 

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

Gminy w tym zakresie posiadają określone ustawą władztwo podatkowe pozwalające kształtować  

elementy konstrukcji podatków (np. stawki podatkowe, stosowanie ulg, terminy  

dochody własne subwencja dotacje i środki

Plan 23 607 386,02 16 457 198,00 19 094 159,63

Wykonanie 24 713 163,27 16 457 198,00 17 628 932,65

Struktura wykonania do dochodów

ogółem
42,03% 27,99% 29,98%

dochody własne; 

42,03%

subwencja; 27,99%

dotacje i środki; 

29,98%
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i sposoby zapłaty tych należności). Dochody z tego źródła na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w 

wysokości 23 691 867,58 zł. 

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2018 r. (zł): 

 

O
rg

a
n
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Rodzaj dochodu podatkowego 
Plan na 

31.12.2018 

Wykonanie 

31.12.2018 

W
y

k
o
n

a
n

ie
 

(4
/3

) 

1 2 3 4 5 

G
M

IN
A
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O

D
Y

G
O

W
IC

E
 

Podatek od nieruchomości 7 549 455,00 7 809 352,51 103,44% 

Podatek rolny  133 000,00 134 257,39 100,95% 

Podatek leśny  33 000,00 34 806,84 105,48% 

Podatek od środków transportowych  317 000,00 317 999,96 100,32% 

Wpływy z opłaty skarbowej 41 500,00 43 315,00 104,37% 

Wpływy z opłaty targowej 800,00 805,00 100,63% 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00   

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
269 000,00 285 140,11 106,00% 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - 

(opłata za odpady) 
1 734 000,00 1 691 485,39 97,55% 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - 

(m.in. opłata przystankowa) 
13 000,00 20 166,75 155,13% 

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

lokalnych 
6 220,00 7 057,00 113,46% 

Wpływy pozostałe 2 000,00 2 846,75 142,34% 

Podatki i opłaty lokalne - Urząd Gminy 10 098 975,00 10 347 232,70 102,46% 

U
R

Z
Ą

D
 

S
K

A
R

B
O

W
Y

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 013 588,00 12 777 035,00 106,35% 

Podatek dochodowy od osób prawnych 68 000,00 68 976,22 101,44% 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacany w formie karty podatkowej 
4 000,00 3 567,14 89,18% 

Podatek od spadków i darowizn 70 000,00 68 543,79 97,92% 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 415 700,00 426 512,73 102,60% 

Podatki - Urzędy Skarbowe 12 571 288,00 13 344 634,88 106,15% 

Razem podatki i opłaty lokalne 22 670 263,00 23 691 867,58 104,51% 

 

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31.12.2018 r. wynoszą 1 406 448,17 zł. 

 

Dochody z majątku gminy 

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 0,32 % dochodów ogółem budżetu w 2018 

r. Na plan 179 670,00 zł wykonane zostały w wysokości 186 196,77 zł, tj. 103,63 % planu. 

 

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 27,99 % wykonanych dochodów budżetu ogółem w 2018 roku. 

Na plan 16 457 198,00 zł, wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 16 457 198,00 zł,  

z czego: 
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1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 13 942 683,00 zł, tj. 84,72 % subwencji ogólnej ogółem, 

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 476 271,00 zł, tj. 15,05 % subwencji ogólnej 

ogółem, 

3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 38 244,00 zł, tj. 0,23 % subwencji ogólnej ogółem. 

 

Dotacje i środki 

Dotacje są dochodami uzupełniającymi budżety gmin, stanowiąc najszerzej spotykaną formę 

pomocy publicznej, są one podstawowym rodzajem wydatków redystrybucyjnych budżetu państwa. 

Dochody tego źródła stanowią 30,42 % dochodów ogółem. Na plan 19 354 159,63 zł, wykonano je w 

wysokości 17 888 531,87 zł, tj. 92,43 % planu. 

 

Pozostałe dochody 

Pozostałe dochody wykonano w 0,98 % całości dochodów, tj. na planowaną kwotę 

497 453,02 zł wykonano 575 499,70 zł, tj. 115,69 % planu 

 

 

WYDATKI 

 

Wydatki zostały wykonane w wysokości 58 655 435,90 zł, tj. 93,92 % planu, z tego: 

1. Wydatki bieżące 48 868 473,79 zł, tj. 83,31 % wykonania wydatków ogółem, 

2. Wydatki majątkowe 9 786 962,11 zł, tj. 16,69 % wykonania wydatków ogółem. 

Wykonanie wydatków wg źródeł: 

1. Wydatki na realizację zadań własnych 39 473 897,99 zł 

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej i innych zadań zleconych gminie     13 429 552,45 zł 

3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin    1 061 796,52 zł 

4. Wydatki na zadania powierzone            200 000,00 zł 

5. Wydatki pokryte środkami Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających  

z odrębnych ustaw                  4 189,00 zł 

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

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 4 485 999,94 zł 
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Wykres 

 

Wydatki bieżące 

Realizacja wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła 94,67 % planu rocznego, 

(48 868 473,79 zł), tj. na poziomie o 6,50 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym 

okresie ubiegłego roku i 83,31 % wykonania budżetu ogółem.  

 

Tabela. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się 

następująco: 

 

Wykonanie 

wydatków 

bieżących 

Lata % 

3/1 

% 

3/2 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

40 775 409,47 45 886 494,83 48 868 473,79 119,85 106,50 

 

  

zadania własne; 39 473 897,99;-

zadania zlecone; 13 429 552,45; -

22,89 %

na realizację własnych zadań ; 
zadania powierzone;                

200 000,00; - 0,34 %

Fundusz Pracy; 4 189,00; 0,01 %

dofinans.projektów realizow. w ramach 

program. UE; 4 485 999,94; - 7,65 %

Struktura wydatków

zadania własne

zadania zlecone

na realizację własnych zadań

zadania powierzone

Fundusz Pracy

dofinans.projektów realizow. w ramach program. UE
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Wykres. 

 

 

Wydatki bieżące stanowią 83,31 % wykonania wydatków budżetu ogółem. 

 

Wydatki bieżące są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zatrudnionych we 

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

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

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

pozarządowych wykonujących zadania gminy, świadczenia społeczne wypłacane przez gminę, wydatki 

związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych itp.  

Ta sfera wydatków pogrupowana w budżecie przedstawia się następująco: 

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota w wysokości 19 286 034,72 zł, 

tj. 67,94 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to największa grupa wydatków budżetowych, 

stanowiąca 39,47 % wydatków bieżących ogółem oraz 32,88 % wydatków budżetu ogółem, 

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

wysokości 9 101 617,60 zł, tj. 32,06 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to druga pod 

względem wielkości grupa wydatków jednostek budżetowych oraz trzecia  

w stosunku do wydatków bieżących budżetu ogółem, stanowiąc 18,62 % tych wydatków oraz 15,52 

% wydatków budżetu ogółem, 

3. dotacje na zadania bieżące - w 2018 r. udzielone w formie dotacji wydatki, zamknęły się kwotą w 

wysokości 4 869 173,28 zł, stanowiąc 8,30 % wydatków budżetu ogółem i 9,96 % wszystkich 

wydatków bieżących, 

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - realizacja tej grupy wydatków w budżecie, to kwota 13 930 

800,20 zł, czyli 23,75 % ogółu wydatków budżetu oraz 28,51 % wszystkich wydatków bieżących,  

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

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

wysokości 1 268 713,86 zł, stanowiące 2,60 % wszystkich wydatków bieżących oraz 2,16 % 

wydatków budżetu ogółem, 

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

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – w 2018 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, 

6. wydatki bieżące na obsługę długu gminy - zrealizowano w wysokości 411 134,13 zł. Wydatki te, 

stanowią 0,70 % wydatków budżetu ogółem oraz 0,84 % wydatków bieżących budżetu. Natomiast 

w stosunku do dochodów ogółem budżetu stanowią 0,70 %, do dochodów bieżących 0,73 %, 

7. pozostałe 1 000,00 zł. 

 

2016 r. - 96,89 % planu; 

40 775 409,47

2017 r. - 96,95 % 

planu; 

45 886 494,88

2018 r. - 94,67 % 

planu; 

48 868 473,79

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

Wykonanie wydatków bieżących
2016 r. -

96,89 %

planu

2017 r. -

96,95 %

planu

2018 r. -

94,67 %

planu
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Wydatki majątkowe 

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. wyniosła 9 786 962,11 zł, tj. 90,32 % planu 

rocznego, czyli na poziomie o 57,74 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku oraz 16,69 % wydatków budżetu ogółem.  

 

Tabela.  Realizacja wydatków majątkowych na przestrzeni trzech lat: 

 

Wykonanie wydatków 

majątkowych 

Lata 
% 

3/1 

% 

3/2 

2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 

5 810 015,80 6 204 418,11 9 786 962,11 168,45 157,74 

 

Wykres. Wydatki majątkowe  

 

• Plan pierwotny wydatków majątkowych został w trakcie roku zwiększony o 4,37 % , 

a jego wykonanie, to 90,32 % planu. 

 

Tabela. Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej 

Lp. Dział klasyfikacji budżetowej 

Plan po 

zmianach 

31.12.2018 r. 

Wykonanie 

31.12.2018 r. 

Wskaźnik 

procentowy 

(4/3) 

struktura 

wykonania 

1 2 3 4 5 6 

1 Transport i łączność 2 687 298,87 2 675 195,29 99,55% 27,33% 

2 Gospodarka mieszkaniowa 139 000,00 118 421,70 85,20% 1,21% 

3 Administracja publiczna 52 105,00 52 105,00 100,00% 0,53% 

4 
Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
6 000,00 6 000,00 100,00% 0,06% 

5 Oświata i wychowanie 684 882,70 682 745,87 99,69% 6,98% 

8 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 718 350,10 4 704 280,27 82,27% 48,07% 

9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 520 999,98 1 520 999,98 100,00% 15,54% 

10 Kultura fizyczna 27 214,00 27 214,00 100,00% 0,28% 

  Razem 10 835 850,65 9 786 962,11 90,32% 100,00% 

10 382 125,63

10 835 850,65

9 786 962,11

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

Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie
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WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 R 

Nazwa zadania Plan 
Wykonanie na 

31.12.2018r. 

1 2 3 

Drogi publiczne powiatowe 708 648,64 702 453,64 

Budowa chodników w Pietrzykowicach i Biernej 617 956,33 617 956,33 

Modernizacja chodników w Łodygowicach i Pietrzykowicach 80 192,31 80 192,31 
Budowa chodników p/ ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa 10 500,00 4 305,00 

Drogi publiczne gminne 1 878 650,23 1 872 809,87 

Modernizacja dróg gminnych 1 239 641,43 1 239 641,43 

Utwardzenie dróg gminnych 155 000,00 152 814,08 

Odwodnienie dróg gminnych 75 000,00 74 687,56 

Odwodnienie dróg gminnych - ul. Żeromskiego w Łodygowicach 55 000,00 55 000,00 

Modernizacja parkingu p/kościele w Łodygowicach Górnych 105 000,00 105 000,00 

Przywrócenie dróg gminnych do stanu sprzed rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej- skrzyżowanie ul. Zadolnej i J. Pawła II w 

Pietrzykowicach 
6 349,27 6 349,27 

Przebudowa drogi gminnej  ul. Ceglana w Łodygowicach 112 959,53 112 959,53 

Modernizacja parkingu p/Przedszkolu w Pietrzykowicach 10 000,00 10 000,00 

Modernizacja parkingu p/Remizie OSP w Zarzeczu 10 000,00 10 000,00 

Budowa i przebudowa dróg publicznych 49 200,00 49 200,00 

Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczu 10 500,00 7 158,00 

Modernizacja kładki ul. Piastowska w Zarzeczu 50 000,00 50 000,00 

Szkoły podstawowe 475 799,00 473 663,42 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1  w Łodygowicach 799,00 799,00 

Wymiana części dachówek w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach 150 000,00 150 000,00 

Rozbudowa sieci hydrantów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zarzeczu 20 000,00 19 999,98 

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach – adaptacja zaplecza sali gimnastycznej na klatkę 

schodową i węzeł szatniowo-sanitarny oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej 

100 000,00 99 999,44 

Zakup i montaż instalacji wentylacyjnej w SP nr 1 w Łodygowicach 95 000,00 92 865,00 

Modernizacja pomieszczeń w budynku szkolnym w SP nr 1 w Łodygowicach - etap I 110 000,00 110 000,00 

Przedszkola 209 083,70 209 082,45 
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Przebudowa Przedszkola  Publicznego  nr 1 w Pietrzykowicach 33 826,70 33 826,70 

Modernizacja kuchni Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pietrzykowicach 145 257,00 145 256,76 

Wymiana ogrodzenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pietrzykowicach 30 000,00 29 998,99 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 908 448,00 2 908 448,00 

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II -  Budowa sieci kanalizacyjnej w  gminie Łodygowice "Poza projektem" 2 085 496,00 2 085 496,00 

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II -  Budowa sieci kanalizacyjnej  w gminie Łodygowice  822 952,00 822 952,00 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 986 600,00 20 985,00 

Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - (RIT)  986 600,00 20 985,00 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 713 802,10 1 695 502,10 

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na 

cele edukacyjne i rekreacyjne 
1 713 802,10 1 695 502,10 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 500,00 25 345,17 

Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych 55 500,00 25 345,17 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 499 999,98 1 499 999,98 

Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej  1 499 999,98 1 499 999,98 

Obiekty sportowe 27 214,00 27 214,00 

Budowa placu zabaw w Pietrzykowicach 27 214,00 27 214,00 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 000,00 118 421,70 

Zakup działek  27 000,00 12 126,60 

Zakup działek pod przepompownie i drogi dojazdowe do przepompowni 112 000,00 106 295,10 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 105,00 52 105,00 

Doposażenie serwera sieciowego (ulepszenie) w Urzędzie Gminy 10 900,00 10 900,00 

Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu 21 709,50 21 709,50 

Zakup oprogramowania "Elektroniczne zarządzanie dokumentacją - EZD dla Urzędu Gminy 19 495,50 19 495,50 

Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 6 000,00 

Zakup rozpieracza kolumnowego ratownictwa drogowego dla OSP Łodygowice 6 000,00 6 000,00 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 54 000,00 54 000,00 
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Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 - zmniejszenie emisji i zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych 
54 000,00 54 000,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21 000,00 21 000,00 

Dotacja dla GOK na zakup dmuchanego ekranu projekcyjnego wraz z osprzętem 21 000,00 21 000,00 

Ogółem 10 735 850,65 9 687 030,33 
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Przychody wykonane ogółem to kwota w wysokości 8 841 145,39 zł, w tym z tytułu: 

1. Z zaciągniętych kredytów w wysokości 5 500 000,00 zł, 

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 

wysokości 3 341 145,39 zł; 

 

Rozchody budżetu wyniosły 3 249 600,00 zł 

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 3 249 600,00 zł, 

 

Nadwyżka budżetowa – różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego - wynikająca z wykonanych wydatków niższych od wykonanych dochodów, zamknęła 

się kwotą w wysokości 143 858,02 zł. 

 

Należności: 

1. Pożyczki 124 007,21 zł, w tym: 

1) długoterminowe (raty za sprzedane mieszkania i grunty) 28 507,21 zł 

2) udzielona pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach 95 500,00 zł 

2. Gotówka i depozyty 5 735 529,92 zł, z tego: 

1) depozyty na żądanie 5 735 529,92 zł. 

3. Należności wymagalne 2 759 373,39 zł, z tego: 

1) z tytułu dostaw towarów i usług 5 112,04 zł, 

2) pozostałe 2 754 261,35 zł. 

4. Pozostałe należności 759 690,00 zł, z tego: 

1) z tytułu dostaw i usług 12 171,26 zł, 

2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 467 855,62 zł, 

3) z tytułu innych niż wymienione powyżej 279 663,12 zł 

 

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń: 

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 20 235 400,00 zł, z tego: 

1) kredyty 20 235 400,00 zł, stanowiąc 34,41 % wykonanych dochodów na 31.12.2018 r. 

2. Poręczenia: 

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

okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 5 599 531,70 zł.  

 

Zadłużenie wg stanu na koniec 2018 r. wyniosło 20 235 400,00 zł, stanowiąc 34,41 % wykonanych 

dochodów ogółem oraz 0,22 % wzrostu do roku 2017 

 

Wskaźniki  

W 2018 r. spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących nad 

dochodami bieżącymi (7 0707 291,47 zł) oraz wskaźnik spłat zobowiązań (limitu spłat zadłużenia wraz 

z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (indywidualny limit 

zdeterminowany historycznie w okresie 3 lat ukształtowaną wysokością nadwyżki dochodów bieżących 

nad wydatkami bieżącymi powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku), gdzie lewa strona wzoru 

wyniosła 6,23 % do 13,63 % prawa strona wzoru (z wykonania). 
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ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE  
 

CAŁA GMINA JEST JUŻ OBJĘTA PLANEM 
 

W związku z zatwierdzeniem, Uchwałą Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lipca 2018 r roku 

nr XXXIV/373/2018, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łodygowice dla 

sołectwa Łodygowice obszar całej Gminy został objęty nowym MPZP.  

Do najważniejszych korzyści wynikających z przyjęcia ww uchwały (jak również poprzednich dot. 

Biernej, Zarzecza i Pietrzykowic) należą: 

1. Zwiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej poprzez przekwalifikowanie wielu działek rolnych na działki budowlane. 

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

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

status budowlanych. 

3. Dostosowanie zapisów MPZP do dzisiejszych realiów jak np. zmniejszenie minimalnego areału 

nowo wydzielanych działek do 600m2 (6 arów). 

Następstwem wprowadzenia nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całej 

Gminy jest naliczanie renty planistycznej w wysokości 20% od wzrostu wartości działki z tytułu zmiany 

jej przeznaczenia w nowym MPZP. Do końca 2018 roku wydano 4 decyzje o konieczności uiszczenia 

opłaty planistycznej – na łączną kwotę ok. 13 200zł. 
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INWESTYCJE I REMONTY 
CO ZREALIZOWALIŚMY W 2018 ROKU 
 

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

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

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

zadania mniejszej skali i rangi, one także mają istotny wpływ na warunki życia naszych mieszkańców. 

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

gminnych inwestycji 

 

 
 

 
 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 

 

 

1. Modernizacja dróg gminnych: 

− ul. Sosnowa, Łodygowice – 656 m, 

258 429,15 zł 

− ul. Habdasów, Łodygowice – 99 m, 

50 051,77 zł 

− ul. Szczęśliwa, Łodygowice – 301 m, 

90 919,83 zł 

− ul. Rolnicza, Pietrzykowice – 253 m, 

78 508,69 zł 

− ul. Leśna etap I, Bierna – 138 m, 67 448,28 zł. 

 

2. Nakładka asfaltowa na ul. Krótkiej w Biernej. 

3. Nakładka asfaltowa na ul. Plażowej i Pogodnej w Zarzeczu.  

4. Utwardzenie: 

− Łodygowice, ul. Storczyków – 42 m, 7 385,28 zł 

− Łodygowice, ul. Sadowych – 250 m, 33 650,64 zł 
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− Łodygowice, ul. Mickiewicza – 80 m, 13 696,92 zł 

− Łodygowice, ul. Asnyka 200 m – 8 858,39 zł 

− Łodygowice, Ks. Marszałka (pobocza) – 6 173,82 zł 

− Łodygowice, ul. Kamienna – 250 m, 7 037,61 zł 

− Pietrzykowice, ul. Kręta – 162 m, 9 108,83 zł 

− Pietrzykowice, ul. Różana, 197 m, 16 333,41 zł 

− Pietrzykowice, ul. Zarębki – 43 m, 7 163,40 zł 

− Pietrzykowice, ul. Jaśminowa – 76 m, 5 110,84 zł 

− Pietrzykowice, ul. Dębowa – 88 m, 4 577,55 zł 

− Pietrzykowice, ul. Osiedle Czarne- 32 m, 1 782,75 zł 

− Pietrzykowice, ul. Szkolna- 85 m – 1 087,50 zł 

− Zarzecze, ul. Wspólna – 106 m, 21 152,88 zł 

− Zarzecze, ul. Na Kępie – 146 m, 5 607,27 zł 

− Bierna, ul. Turystyczna – 49 m, 4 086,99 zł 

 

 

 

5. Odwodnienie 

− Łodygowice, ul. Sportowa  

(wykonanie rowu) – 3 145,66 zł 

− Łodygowice, ul. Porąbki (rury) – 

2 507,82 zł 

− Łodygowice, ul. Ceramiczna (rury) 

– 4 059,74 zł 

− Łodygowice, ul. Różana (korytka) 

– 1 459,70 zł 

− Łodygowice, ul. Nowy Świat (korytka) – 3 675,18 zł + 1 947,33 zł 

− Łodygowice, ul. Sosnowa – 2 371,23 zł 

− Łodygowice, ul. Postępu Rolniczego (wymiana przepustu) – 1 698,89 zł 

− Łodygowice, ul. Wspólna (rury) – 1 221,82 zł 

− Łodygowice, ul. Pszczelarzy (korytka) – 8 734,43 zł 

− Łodygowice, ul. Łączna (korytka) – 21 008,50 zł 

− Pietrzykowice, ul. Rolnicza (rury) – 5 295,77 zł 

− Pietrzykowice ul. Konwaliowa (rury) – 1941,94 zł 
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− Zarzecze, ul. Łęgowa (naprawa kraty) – 842,67 zł 

− Zarzecze, ul. Handlowa (korytka) – 3 092,25 zł 

− Łodygowice, ul. Sosnowa – 2 371,23 zł 

− Bierna, ul. Handlowa (korytka) – 11 684,63 zł 

 

 

6. Budowa chodników: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− chodnik dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1464 S – ul. Kopernika w Biernej na 

odcinku o długości 251 mb. – 222 228,45 zł 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2018r.  
 

 

 

− chodnik w ciągu drogi powiatowej 1455 S – ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach na 

odcinku o długości 373 mb. – 388 777,59 zł 

 

 
 

 

7. Inwestycja zrealizowana w ramach usuwania skutków powodzi: 

− remont mostu w ciągu ul. Krótkiej w Biernej 

Koszt 143 674,57 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 56 000 zł 
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8. Montaż oświetlenia ulicznego: 

 

− Pietrzykowice, ul. Zadolne (5 opraw)–  

14 763,03 zł 

− Pietrzykowice, ul. Różana (2 oprawy) – 

13 508 zł 

 

 

 

 

 

 

9. Modernizacja dróg gminnych  

− ul. Jana Pawła II, Łodygowice  157 m– 108 883,29 

zł 

− ul. Zielona, Łodygowice 206 m –  65 915,45 zł 

− ul. Wrzosowa, Łodygowice 184 m– 68 335,11 zł 

− ul. Różana, Zarzecze 97,5 m– 38 911,05 zł 

− ul. Dworcowa, Pietrzykowice 94,5 m –  41 888,88 

zł 

− ul. Osiedle Czarne, Pietrzykowice 106 m – 

41 143,50 zł 

− ul. Pocztowa, Pietrzykowice 420 m – 156 372,36 zł 

− ul. Poselska, Pietrzykowice 179 m – 79 642,50 zł 

− ul. Zielona, Pietrzykowice 372 m – 85 473,32 zł 

10. Odwodnienie ul. Żeromskiego 500 m – 55 000 zł.  

11. Przebudowa ul. Ceglanej w Łodygowicach. 

Inwestycja w 80% dofinansowana z budżetu Województwa Śląskiego  w ramach 

Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. 

Całkowite –  97 675,53 zł, w tym woj. śl – 30 000 zł 

12. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego  odcinek dł. 175 mb. od ul. 

Chabrowej do przedszkola w Łodygowicach Górnych - 70 310,49 zł. 

13. Położenie kostki na parkingu przy cmentarzu w Łodygowicach Górnych - 870 m2 

– 105 000 zł.  
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OBIEKTY GMINNE 
              

1.  Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej w ramach projektu: 

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu oraz 

brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na cele edukacyjne i 

rekreacyjne. 
 

Przedmiotem projektu była budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej o długości ok. 2,7 km. 

Początek ścieżki jest usytuowany przy Komisariacie Policji w Łodygowicach, dalej prowadzi 

wzdłuż istniejącej drogi gminnej ul. Piastowskiej w pobliżu rzeki Żylicy, wzdłuż ul. Sportowej 

w Zarzeczu i dalej po wale Jeziora Żywieckiego, aż do zatoki jeziora w sąsiedztwie Klubu 

Żeglarskiego „Halny”. Ponadto zamontowano ławki, kosze, lampy solarne i tablice 

dydaktyczne. Utworzono również MOR (miejsce obsługi rowerzystów) ze stanowiskiem do 

naprawy rowerów.  Wartość-   1 540 167,36 zł, dofinansowanie 884 952,37 zł.  
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2. Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim  

w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej. 

 

Przedmiotem projektu są roboty budowlane przy budynku oficyn, stanowiących część 

kompleksu Parkowo-Pałacowego w Łodygowicach. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 

zabytkowych oficyn zamkowych wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia budynku 

oraz jego adaptacjĘ z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej. 

 

W ramach projektu planowane jest przywrócenie zabytkowego wyglądu oficyn przy dworze  

w Łodygowicach. Zakres prac podstawowych obejmuje: 

– rozbiórkę wtórnych nadbudowań i przybudowań do budynku, 

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych i fundamentów 

– wykonanie drenażu obwodowego 

– remont i wymianę części ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 

– wykonanie nowych posadzek 

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

– remont istniejących i wykonanie nowych stropów 

– wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu 

– przebudowa kotłowni gazowej 

– demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji: elektr., wod-kan, c.o., went., 

– prace wykończeniowe 

– zagospodarowanie terenu wokół budynków- kanalizacja deszczowa, wykonanie tarasu 

zewnętrznego w miejsce rozebranej części narożnej, wykonanie schodów kamiennych na taras, 

przebudowa zejścia do kotłowni, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej i granitowej, montaż 

obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie zewnętrzne, 

makieta mosiężna, gołębnik, przebudowa schodów prowadzących do piwnicy pod wozownią. 

W wyniku prac budowlanych i remontowych przywrócona zostanie bryła obiektu z końca XIX 

w. Budynek zostanie pozbawiony XX w. nadbudowań. 
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Okres realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2019 r. 

Wartość projektu: 3 480 203,80 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 061 732,00 zł 

Dofinansowanie z budżetu państwa: 242 556,71 zł 
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3. Remont przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach, modernizacja kuchni, wymiana 

ogrodzenia i wybrukowanie nawierzchni przed budynkiem – 230 000 zł 

 

 

 
 

 
 
 

4. Budowa placu zabaw w Pietrzykowicach  

Inwestycja w 80% dofinansowana z budżetu Województwa Śląskiego  w ramach 

Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. 

Całkowite – 25 000 zł, w tym woj. śl. – 20 000 zł. 
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5. Wyposażenie świetlicy w remizie OSP Bierna  

Inwestycja w 80% dofinansowana z budżetu Województwa Śląskiego  w ramach 

Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. 

Całkowite – 11 999,02 zł, w tym woj. śl. – 9 599,22 zł 

 

 
 

6. Wymiana części dachówek na szkole w Łodygowicach Dolnych- 150 000 zł. 

 

 

PROJEKTY INNE 
 

1. Projekt Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności 

Lokalnej 

Jako Gmina pozyskaliśmy prawie 1,4 mln zł na projekt społeczny pn. „Usługi społeczne w 

gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje 

finansowanie w latach 2018-2019 funkcjonowania Klubu Seniora w Łodygowicach, Klubu 

Seniora w Pietrzykowicach, świetlicy dla młodzieży w Łodygowicach oraz usług opiekuńczych 

i pomocy psychologicznej dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

W ramach Klubu Seniora realizowane są zajęcia kulinarne, muzyczne, komputerowe, 

językowe, gimnastyczne, wyjazdy na basen, do teatru i do kina, spotkania integracyjne, 

wycieczki, kurs tańca. Natomiast w ramach świetlicy dla młodzieży prowadzone będą zajęcia 

matematyczne, przyrodnicze, artystyczne, modelarstwo oraz organizowane 

wycieczki. Zakupiono również  wyposażenie  świetlicy umożliwiające 
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dzieciom i młodzieży spędzanie atrakcyjnie wolnego czasu. Zajęcia odbywają się w salach 

udostępnionych przez gminę, natomiast  docelowo Klub seniora i świetlica w Łodygowicach 

będą miały swoją siedzibę w przebudowywanych oficynach zamkowych w ramach Centrum 

Aktywności Lokalnej. Dodatkowo finansowane są usługi opiekuńcze, realizowane przez 

pracowników GOPS-u, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy w domu oraz 

wsparcie psychologiczne dla podopiecznych GOPS-u.  

 

 

 

Organizacja konkursu „Łodygowice, gmina w 

której warto mieszkać!” dla osób, które 

zameldują się na terenie gminy Łodygowice. 

 

 

 

 

 

 

Montaż popiersi Królowej Jadwigi i Króla 

Władysława Jagiełły na cokołach mostu obok 

GOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont pomnika koło ZSP w Pietrzykowicach- 25 000 zł 
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W roku 2018 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 2018 zostało rozdanych 181 

kocyków.   

 

 

 

W ramach „Programu profilaktyki i 

promocji zdrowia w Gminie 

Łodygowice na lata 2017-2020” 

kontynuowany jest rozpoczęty w 2017 

r. program nieodpłatnych szczepień.  

W 2018 r. Urząd Gminy finansował 

szczepienia osób zamieszkałych na 

terenie Gminy Łodygowice w zakresie: 

 

 

1.   Szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt w wieku  

     12 lat – skorzystało 17 dziewczynek 

2.  Szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat – skorzystało 11 dzieci 

3. Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – skorzystało 155 osób 

Szczepienia dla chętnych z całego terenu gminy wykonywała Praktyka Grupowa Lekarzy 

Rodzinnych „MEDYK” s.c., która jako jedyna złożyła ofertę na wykonanie programu 

szczepień: Ośrodek Zdrowia w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice, ul. Kr. Jadwigi 5. 
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USŁUGI  PUBLICZNE              

 

1. Alejki na cmentarzu Komunalnym w Łodygowicach – 64 447,10 zł 

2. Wprowadzenie e- faktur. 

3. Zakup samochodu Ford Transit do transportu odpadów segregowanych – 84 500 zł 

4. Zakup samochodu Ford do obsługi obiektów komunalnych – 97 143,90 zł 

5. Zakup śmieciarki Mercedes-Benz – 430 000 zł 

Pojemność skrzyni ładunkowej 10 m3. Pojazd jest przystosowany do zbiórki odpadów 

komunalnych i bioodpadów.  

 

 
  

 

 

6. Zakup busa Renault Master – 132 870 zł 

 

  

 

7. Nieodpłatny odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców: 

− 2018 – 154 tony 

Zadaszenie nad schodami przy ośrodku zdrowia (wejście do poradni dziecięcej ) 
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INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA 

 
DROGI  

 
Przez teren gminy przebiega trasa kolejowa relacji: 

Katowice - Zwardoń. Mieszkańcy Gminy korzystają z  3 

stacji kolejowych: Łodygowice Górne, Łodygowice i 

Pietrzykowice Żywieckie.  

Transport drogowy natomiast wykorzystuje istniejącą 

sieć dróg o różnych parametrach technicznych. 

Podstawowymi elementami sieci drogowej Gminy 

Łodygowice są: 

- droga ekspresowa S1 

          - droga wojewódzka 945 

                                                                          - drogi powiatowe  

                                                                          - drogi gminne 

 

 

 

 

 

ELEKTROENERGETYKA 

 

 
Cały obszar gminy jest zelektryfikowany. Przez teren 

gminy przebiegają napowietrzne i kablowe linie 

elektroenergetyczne oraz zlokalizowane są stacje 

transformatorowe. Teren gminy zasilany jest  

z Głównego Punktu Zasilającego Żywiec liniami 

elektroenergetycznymi 15 kV „Łodygowice”, „WOPR”, 

„Słotwina”. 
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SIEĆ TELEFONICZNA I 

INTERNETOWA 
Teren całej gminy objęty jest siecią telefonii stacjonarnej oraz 

zasięgiem wszystkich operatorów telefonii komórkowej, 

działających na terenie Polski. Internet dostarczany jest drogą 

radiową, siecią komórkową oraz siecią światłowodową.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAOPATRZENIE W GAZ 

 
Zasilanie Gminy Łodygowice realizowane jest 

z gazociągu wysokoprężnego  250 CN 6,3 

MPa relacji Bielsko – Buczkowice – Żywiec, 

którego trasa przebiega wzdłuż granic Gminy z 

Buczkowicami i Lipową. W Gminie 

zlokalizowano dwie stacje redukcyjno – 

pomiarowe I – stopnia zlokalizowane w 

Rybarzowicach (obsługuje rejon Łodygowic, 

Biernej i Zarzecza) oraz Pietrzykowicach 

(obsługuje rejon Pietrzykowic).  

 

 

 

 

 

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO I 

GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA 

 
Na obszarze Gminy nie występuje 

scentralizowana gospodarka cieplna. 

Ogrzewanie obiektów  

i produkcja ciepłej wody użytkowej w 

gospodarstwach domowych jednorodzinnych 

odbywa się indywidualnie w oparciu o różne 

źródła energii (węgiel i drewno, gaz ziemny, 

gaz płynny, olej opałowy i energia elektryczna, 

OZE). 
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ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 
Z wodociągu gminnego korzysta ok. 3 800 

budynków mieszkalnych i użytkowych. Pozostali 

mieszkańcy zaopatrują się w wodę z własnych ujęć 

(studni kopanych). Dystrybucją wody oraz  

eksploatacją sieci wodociągowej na terenie Gminy 

zajmuje się spółka komunalna Eco Team Service 

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

 

 

 

 

 

 

KANALIZACJA 

 
Zadanie gminy obejmujące budowę 

kanalizacji sanitarnej realizowane jest 

przez Związek Międzygminny ds. Ekologii 

w Żywcu, którego gmina Łodygowice jest 

członkiem. Cały teren gminy wchodzi w 

skład Aglomeracji Żywiec.  Do kanalizacji 

sanitarnej podłączone jest  

ok. 3 200 budynków mieszkalnych i 

użytkowych. Ścieki kierowane są do 

oczyszczalni ścieków w Żywcu należącej 

do MPWIK Sp. z o.o., która zajmuje się 

eksploatacją sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy Łodygowice.  
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 
 

ODPADY  
 

Z terenu Gminy Łodygowice w roku 2018 łącznie odebrano 

i zebrano w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 3 933,040 ton odpadów, czego 753,271 ton 

przygotowano do ponownego użycia i poddano 

recyklingowi. Z wykonanych obliczeń wynika, że Gmina 

Łodygowice za rok 2018 osiągnęła poziom recyklingu w 

wysokości 48% co stanowi bardzo dobry wynik w skali 

województwa. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu 

recyklingu wiąże się ściśle z przyjętym przez gminę 

sposobem odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 

i sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie tymi 

odpadami. 

 



- 40 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2018r.  
 

PROJEKTY EKOLOGICZNE 

 

Gmina Łodygowice mając na uwadze wysoki stopień 

zanieczyszczenia powietrza podjęła program 

ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy 

Łodygowice, który systematycznie prowadzony jest od 

2016 r. W ramach projektu corocznie możliwe jest 

uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy 

Łodygowice na wymianę starego źródła ciepła na 

ekologiczny kocioł na ekogroszek lub pellet. W 2018 r. 

z wniosku mieszkańców gmina udzieliła 

przedmiotowego dofinansowania 18 osobom.  

 

 

 

Gmina Łodygowice ściśle współpracuje ze Związkiem 

Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu zachęcając 

mieszkańców do uczestnictwa w programach  

mających na celu rozpowszechnianie i umożliwianie 

pozyskania środków na instalację źródeł OZE  

w ramach ograniczenia niskiej emisji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z walką z barszczem Sosnowskiego, który jest rośliną 

bardzo ekspansywną, toksyczną i niezwykle trudną do zwalczenia, 

gmina Łodygowice podjęła działania w celu pozyskania środków  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach na walkę z ww. rośliną. 
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W ramach programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w 2018 r gmina Łodygowice na wyłapanie bezdomnych 

zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku 

przeznaczyła 19 052,00 zł, na leczenie 6 706,80 zł oraz 

na ich dokarmianie 300,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Gmina Łodygowice w każdym nowo 

podjętym przedsięwzięciu uwzględnia 

rozwiązania ekologiczne sprzyjające 

szerokorozumianej ochronie środowiska, takie 

jak instalacja paneli solarnych, 

fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne czy też montaż 

tablic dydaktycznych o tematyce 

przyrodniczej. 

 

 

 

W szkołach corocznie przeprowadzane są zajęcia 

dostosowane do wieku uczniów mające na celu 

wpojenie i utrwalenie poprawnej postawy 

proekologicznej z naciskiem na zmniejszanie produkcji 

odpadów oraz sposobu ich sortowania. Podobne 

informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu 

oraz w wydawanym biuletynie, do których dostęp mają 

mieszkańcy. Podobnie na organizowanych przez Gminę 

wydarzeniach kulturalnych mieszkańcy mają 

możliwość zgłębienia wiedzy o ochronie środowiska. 
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MIENIE KOMUNALNE 

 

Od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Gmina Łodygowice: 

I. NABYŁA NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: 

1. 1922/2 o pow. 0,0300 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem pod drogę ul. 

Kalonka, 

2. 6841/2 o pow. 0,0115 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem pod drogę ul. Porąbki, 

3. 6465/5 o pow. 0,0955 ha położoną w Łodygowicach z przeznaczeniem pod drogę ul. Szafirowa, 

4. 6465/9 o pow. 0,0168 ha położoną w Łodygowicach z przeznaczeniem pod drogę ul. Szafirowa, 

5. 4146/1 o pow. 0,0363 położona w Łodygowicach, z przeznaczeniem pod przepompownię 

kanalizacyjną (ul. Spacerowa), 

6.  4576/1 o pow. 0,1284 ha płożona w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem pod przepompownię 

kanalizacyjną wraz z drogą dojazdową (ul. Łęgowa), 

 

      II. DOKONANO ZAMIANY DZIAŁEK 

1. działek 3901/2 o powierzchni 0,0118 ha, 3901/3 o pow. 0,0120 ha, 3901/4 o pow. 0,0169 

położonych w Pietrzykowicach na działki o numerach ewidencyjnych 3898/3 o pow. 0,0114 ha 

i 3898/7 o pow. 0,0069, położone w Pietrzykowicach; 

2. - działki 647/1 o powierzchni 0,0334 ha, położonej w Łodygowicach na działkę o numerze 

ewidencyjnym 616/1 o pow. 0,0275 ha, położoną w Łodygowicach. 

III. GMINA ŁODYGOWICE SPRZEDAŁA NASTĘPUJĄCE 

NIERUCHOMOŚCI:  

 
1. 3019/2 o pow. 0,0135 ha-  sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; 

2. 3019/3 o pow. 0,0048 ha- sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; 

3. 260/11 o pow. 0,0810 ha -sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika   

wieczystego. 
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IV. GMINA ŁODYGOWICE UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE 

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO: 

 
− Dzierżawy nieruchomości i najmu budynków: 45 029,86 zł (UG) + 848,00 zł (GZEAS), 

− Dzierżawy obiektów szkolnych: 392 018,61 zł (GZEAS- rach. dochodów własnych), 

− Dzierżawy obwodów łowieckich: 418,55 zł, 

− Użytkowania wieczystego: 18 130,42 zł, 

− Sprzedaży w poprzednich latach nieruchomości na raty (mieszkania i grunty): 12 544,57 zł, 

− Dochody ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości w 2018 r.: 78 222,20 zł, 

− Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej – 1 136,80 zł, 

− Odsetki od środków na rachunkach bankowych- 29 866,37 zł 

V. GMINA NIE POSIADA AKCJI, POSIADA NATOMIAST 

UDZIAŁY W: 

 

Beskid Spółka z. o. o. Żywiec – 

81 000,00 zł  
 

 

 

 

 

 

 

 

Banku Spółdzielczym w Żywcu 

– 1 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco Team Service Sp. z o. o. w 

Łodygowicach- 16 711 000,00 zł. 
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USŁUGI SPOŁECZNE 
W ramach projektu „Usługi społeczne  

w Gminie Łodygowice w ramach Centrum 

Aktywności Lokalnej” realizowane są  

4 zadania:  

 

Zadanie 1: Rozwijanie środowiskowych 

form opieki nad dziećmi i młodzieżą  

w ramach utworzenia świetlicy  

    w Łodygowicach. 

 

Pomieszczenia świetlicy wyposażono w meble (krzesła, stoliki, szafy, biurko, biblioteczki, szatnię) oraz 

materiały edukacyjne i dydaktyczne oraz komputer, drukarkę oraz ekran z rzutnikiem multimedialnym. 

Zatrudniono wychowawcę i pedagoga. Dzieci i młodzież od 16 maja 2018 r. mają zapewnioną 

pozaszkolną opiekę w godzinach 12.00-18.00 od poniedziałku do piątku. Korzystają z zajęć 

indywidualnych a także w małych grupach. Organizowane są zajęcia artystyczne w tym ruchowo-

wokalne, plastyczne i sportowo-ruchowe, modelarskie, a także dydaktyczne: matematyczno-techniczne, 

matematyczne i przyrodnicze.  

 

Zadanie 2: Utworzenie Klubu Seniora  

w Łodygowicach 

Na potrzeby utworzenia Klubu i uruchomienia zajęć 

zakupiono 5 stolików, 30 sztuk krzeseł, 

bezprzewodowy mikrofon, 15 sztuk laptopów, sprzęt 

kuchenny (piekarnik, stół nierdzewny, ruszty, blachy 

oraz warnik). Wyposażono salę do zajęć 

gimnastycznych: drabinki, piłki, materace, rowerki  

a także sprzęt rehabilitacyjno-relaksacyjny: bieżnię z 

masażem, orbitrek, 2 steppery, ławkę wielofun-

kcyjną. Do Klubu seniora należą mieszkańcy głównie 

z miejscowości Łodygowice i Bierna od 60-tego roku życia. Zajęcia realizowane są od 5 kwietnia 2018 

r. w różnych miejscach, np.: w Gminnym Ośrodku Kultury: tańca towarzyskiego, fitness aerobik, 

komputerowe a także Cafe-Kultura w ramach których seniorzy wyjeżdżają do kina w Żywcu i teatru w 

Bielsku-Białej. W budynku OSP Biernej: warsztaty kulinarne a w sali gimnastycznej ZS Specjalnych 

przy ul. Żywieckiej zajęcia gimnastyczne. Na terenie Aqua parku w Leśnej zajęcia aqua aerobik. W 

ramach projektu seniorom zapewniony jest transport na miejsca zajęć.  

 

Zadanie 3: Utworzenie Klubu Seniora w Pietrzykowice 

Na potrzeby utworzenia Klubu i uruchomienia zajęć zakupiono 5 stolików, 30 sztuk krzeseł, 

bezprzewodowy mikrofon, 15 sztuk laptopów, sprzęt kuchenny (kotleciarkę elektryczną, zastawę 

stołową, sztućce, zestaw garnków, patelni oraz warnik), wyposażono siłownię plenerową w 5 nowych 

urządzeń. Dla zajęć nordig walking zakupiono 20 szt. kijków.  

Do Klubu seniora należą mieszkańcy głównie z miejscowości Pietrzykowice i Zarzecz od 60-tego roku 

życia. Zajęcia realizowane są od 17 września 2018 r. ponieważ do maja realizowano dla mieszkańców 

Pietrzykowic podobne zajęcia w ramach projektu pt.: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji”. Seniorzy 

biorą udział w zajęciach: nordig walking, wiedzy prozdrowotnej-zasad zdrowego żywienia, języka 

niemieckiego, komputerowych, języka angielskiego, psychologii-pozytywnego myślenia a także Cafe-

Kultura w ramach których seniorzy wyjeżdżają do kina w Żywcu i teatru w Bielsku-Białej. Również 

korzystają z Aqua parku w Leśnej a tam z zajęć aqua aerobik.   
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Zadanie 4: Realizacja usług opiekuńczych oraz 

konsultacji psychologicznych – część realizowana 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łodygowicach:  

W ramach projektu zatrudniono 2 osoby które 

świadczą dla mieszkańców Gminy usługi opiekuńcze. 

Pracownikom zapewniono zwrot kosztów dojazdów w 

formie miesięczne ryczałtu. Mieszkańcy korzystają z 

indywidualnych konsultacji psychologicznych. 

Rekrutację osób które korzystać mogą z opisanych 

usług prowadzi GOPS.   

 

 

Ilość spraw organizacyjnych zwianych np. z dokonaniem zakupów wyposażenia poszczególnych 

miejsc, określeniem regulaminów ich funkcjonowania, naborem uczestników, wyłonieniem osób 

kierujących oraz prowadzących poszczególne zajęcia, spowodowało, że rzeczywiste uruchomienie zajęć 

nie odbyło się od 2 stycznia 2018 r. tym samym powstały oszczędności. Pozwolą one (oszczędności) na 

realizację większej ilości zajęć, niejednokrotnie objęcie nimi większej ilości osób niż pierwotnie 

planowano, a także pokrycie innych niezbędnych kosztów, które nie można było w projekcie 

zaplanować, np.  wynagrodzeń, które należało zwiększyć w związku z podwyższeniem płacy 

minimalnej. 

 

A TAK TO WYGLADA NA CODZIEŃ  
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BEZPIECZEŃSTWO  

  

Gmina Łodygowice w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dokłada wszelkich starań. 

Na terenie gminy działają cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Bierna, OSP 

Łodygowice, OSP Pietrzykowice, OSP Zarzecze.  

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

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dodatkowo jednostka OSP Łodygowice jest 

włączona w struktury 16 Kompanii Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego.  

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

zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności, umożliwiający zdalne, radiowe 

uruchamianie systemow alarmowych. System ten jest wspomagany również za pomocą 

powiadomień telefonicznych oraz powiadomień sms wysyłanych w przypadku alarmu 

bezpośrednio do strażaków. 

Według danych na dzień 31.12.2018r. nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy 

Łodygowice czuwa 60 strażaków, posiadających przeszkolenie pożarnicze, ważne badania 

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

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

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

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

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

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

ochrony dróg oddechowych oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego z deskami 

ortopedycznymi. Dodatkowo wyposażona jest w następujący sprzęt: 

• Lekki zestaw ratownictwa technicznego LUCAS 

• Średni zestaw ratownictwa technicznego Webber 

• Pilarki spalinowe 

• Piła do betonu i stali 

• Motopompy pożarnicze, pływające i szlamowe 

• Agregaty prądotwórcze 

• Turbowentelator 

3. Ochotnicza Straż Pożarna  

w Pietrzykowicach 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowicach 

posiada trzy samochody ratowniczo – gaśnicze: 

• GBARt Mercedes Atego– średni samochód 

ratowniczo – gaśniczy z zbiornikiem wodnym 

wyposażony dodatkowo w moduł ratownictwa 

technicznego 

• GBA Daf – średni samochód ratowniczo – gaśniczy z zbiornikiem wodnym 

• GLM Ford – lekki samochód ratowniczo - gaśniczy 

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

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

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

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

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

dróg oddechowych oraz jeden zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną. 

Dodatkowo wyposażona jest w następujący sprzęt: 

• Lekki zestaw ratownictwa technicznego Holmatro 

• Pilarki spalinowe 

• Motopompy pożarnicze, pływające i szlamowe 

• Agregaty prądotwórcze 

• Turbowentelator 
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3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu posiada jeden 

samochód ratowniczo – gaśniczy GLBM Lublin 

wyposażony w agregat wysokociśnieniowy ze 

zbiornikiem wodnym. 

Jednostka OSP Zarzecze w pełni wyposażona jest  

w podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy  

tj. armaturę wodną, podręczny sprzęt ratowniczo – 

gaśniczy, którego ubytki są na bieżąco uzupełnianie. 

Jednostka posiada komplet umundurowania bojowego (ubranie bojowe, hełm, rękawice, buty 

specjalistyczne, kominiarki) dla wszystkich strażaków mogących brać udział w akcjach 

ratowniczo – gaśniczych. Jednostka posiada 1 komplet aparatów ochrony dróg oddechowych 

oraz jeden zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną. Dodatkowo wyposażona 

jest w następujący sprzęt: 

• Pilarki spalinowe 

• Motopompy pożarnicze, pływające i szlamowe 

• Agregat prądotwórczy 

 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej posiada jeden samochód 

ratowniczo – gaśniczy GLM Ford. Jednostka OSP Bierna  

w pełni wyposażona jest w podstawowy sprzęt ratowniczo – 

gaśniczy tj. armaturę wodną, podręczny sprzęt ratowniczo – 

gaśniczy, którego ubytki są na bieżąco uzupełnianie. Jednostka 

posiada komplet umundurowania bojowego (ubranie bojowe, 

hełm, rękawice, buty specjalistyczne, kominiarki) dla 

wszystkich strażaków mogących brać udział w akcjach 

ratowniczo – gaśniczych. Jednostka posiada 1 komplet 

aparatów ochrony dróg oddechowych oraz jeden zestaw 

ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną. Dodatkowo 

wyposażona jest w następujący sprzęt: 

• piły spalinowe 

• motopompy pożarnicze i spalinowe 

 

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

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

zamiennych i nowego sprzętu, umundurowanie bojowe strażaków, badania okresowe 

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

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

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

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

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych sportowców, począwszy od występów w zawodach 

lokalnych  po rywalizację na arenie  międzynarodowej.  

Bardzo ważna jest dla nas 

również rekreacja, gdzie 

można korzystać ze ścieżki 

pieszo – rowerowej  

w sołectwach Łodygowice  

i Zarzecze. 

 

 

- Ścieżka pieszo-rowerowa   

 

 

 

 

 

Kompleks Sportowy 

ORLIK w Pietrzykowicach 
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EDUKACJA 
TWORZYMY WARUNKI DO ROZWOJU  

 

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

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

poprzez tworzenie dodatkowych oddziałów szkolnych oraz poprzez bieżącą modernizację placówek 

oświatowych.  

SIEĆ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNA W GMINIE ŁODYGOWICE 

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

naszej Gminy działają następujące placówki oświatowe: 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej 

Jadwigi w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Gimnazjum 65 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 376 

Liczba uczniów w oddziałach „O” 49 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 

Władysława Jagiełły w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Gimnazjum 31 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 

272 

Liczba uczniów w oddziałach „O” 41 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Pietrzykowicach 

Liczba uczniów w Gimnazjum 33 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 

324 

Liczba uczniów w Przedszkolu 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zarzeczu 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 

151 

Liczba uczniów w Przedszkolu 74 
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Szkoła Podstawowa Nr 3 

Specjalna w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Gimnazjum 2 

Liczba uczniów w Szkole 

Podstawowej 13 

Liczba uczniów w Przedszkolu 13 

Liczba dzieci z zespołów 

rewalidacyjno-wychowawczych 

12 

 

 

 

 

 

Na terenie Gminy jest 400 miejsc w przedszkolach publicznych. Dodatkowo 50 miejsc  

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

publicznego, czyli łącznie 450 miejsc. 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łodygowicach – 75 miejsc 

 

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łodygowicach – 75 miejsc 

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Pietrzykowicach – 75 miejsc 

 

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Pietrzykowicach – 100 miejsc 

 

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu – 75 

miejsc 

 

Prywatne Przedszkole Elf w Łodygowicach – 50 miejsc 

Niepubliczne przedszkole Ciuchcia w Łodygowicach, do którego 

uczęszczało 33 dzieci. 
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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. 

 

 

 

 

BAZA OŚWIATOWA 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków 

oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

uznać należy za bardzo dobry co jest rezultatem 

stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych 

od kilku lat na poprawę sprawności technicznej i dla 

optymalizacji kosztów eksploatacji. Wszystkie szkoły 

posiadają nowoczesne pracownie komputerowe z 

dostępem do internetu, a lekcje w szkołach są bardzo 

ciekawe dzięki pomocom jakimi szkoły dysponują.  

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują do pracy 

między innymi tablice interaktywne, projektory, laptopy czy tablety. 

 

REALIZOWANE ZADANIA OŚWIATOWE 
 

DOTACJE I PROGRAMY ZREALIZOWANE W ROKU 2018 

W roku 2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zarzeczu otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa 

zakupu nowości wydawniczych niebędących 

podręcznikami do bibliotek szkolnych  

w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z Umową  

nr 568/2018/NPRC, zawartą w dniu 9 lipca 2018 r. 

pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim, a 

Gminą Łodygowice. Szkoła otrzymała 

dofinansowanie w ramach programu w kwocie 

4 000,00 zł. 
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Gmina Łodygowice wystąpiła z wnioskiem 

o zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu 

dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych. 

Przyznana kwota 48 792,00 zł została 

przeznaczona na dofinansowanie 

wyposażenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu w pomoce dydaktyczne do geografii, 

biologii, fizyki i chemii. 

 

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 139 456,53 zł. 

 

 

 

W roku 2018 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 plus” 2018. Decyzją 

Wojewody Śląskiego, Gmina otrzymała dotację 

 w wysokości 54 000,00 zł. W ramach przyznanej 

dotacji celowej z budżetu państwa zostały 

dofinansowane wynagrodzenia pracowników.  

 

PROJEKTY UNIJNE ZREALIZOWANE W ROKU 2018 

Projekt „Dobry Start Przedszkolaka” był 

realizowany w Przedszkolu Publicznym  

nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Pietrzykowicach w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Celem 

projektu była poprawa jakości usług świadczonych w 

przedszkolu poprzez zwiększenie dostępu  

do edukacji przedszkolnej. W ramach realizacji 

projektu sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli 

 oraz pomocy nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne  

i gimnastykę korekcyjną, zakupiono wyposażenie do przedszkola. Łączna wartość projektu 

416 606,25 zł, w tym dofinansowanie 354 115,31 zł, wkład własny 62 490,94 zł. 
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Projekt „LIKE? SHARE!” w ramach Programu ERASMUS+ 

został zrealizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Pietrzykowicach, który był partnerem szkoły łotewskiej. W 

ramach projektu zorganizowano wyjazdy 2 grup nauczycieli z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, na Łotwę i do Estonii. 

Nauczyciele podczas wyjazdu dzielili się dobrymi praktykami, 

ucząc się od siebie nawzajem nowych metod i form pracy, 

sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach edukacyjnych  

lub wychowawczych. Łączna wartość zrealizowanego 

projektu 60 498,33 zł. 

 

 

 

 

 

Projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 

w Gminie Łodygowice” w ramach projektu pn. 

„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz 

aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, 

wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

zrealizowany został przez Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Pietrzykowicach. W powstałym 

przy szkole Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji 

LOWE prowadzono kursy i zajęcia, wpływające 

na aktywizację osób starszych, między innymi: język angielski i niemiecki, zajęcia komputerowe,  

z wiedzy kosmetycznej i prozdrowotnej, muzyczno-taneczne, trening pozytywnego myślenia, sportowe, 

warsztaty kulinarne i zdrowego odżywiania, cafe-kultura, czyli o filmie i teatrze przy filiżance kawy w 

szkolnej bibliotece, warsztaty dla rodziców na temat wychowania i nauki swoich dzieci, mające na celu 

wzmocnienie ich funkcji   rodzicielskich. Łączna wartość zrealizowanego projektu 249 000,00 zł. 

 

 

 

 

Projekt „CLIL – kluczem do sukcesu” zrealizowany został przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 

ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazdy nauczycieli na 

Maltę, do Wielkiej Brytanii i Włoch w celu udziału w kursach 

doskonalenia zawodowego oraz obserwacji pracy szkół. Łączna 

wartość zrealizowanego projektu 159 805,60 zł. 
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DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO  
 

WSPIERAMY 

STOWARZYSZENIA 

 
Na terenie gminy Łodygowice działają 

następujące organizacje pozarządowe: 

Ochotnicza Straż Pożarna Łodygowice 

Ochotnicza Straż Pożarna Pietrzykowice 

Ochotnicza Straż Pożarna Zarzecze 

 

Ochotnicza Straż Pożarna Bierna 

Ludowy Klub Sportowy Słowian Łodygowice 

Ludowy Klub Sportowy Jezioro Żywieckie 

Ludowy Klub Sportowy Bory Pietrzykowice, 

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice 

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łodygowice 

Klub Sportowy Żylica Łodygowice 

Uczniowski Klub Sportowy Wiking Zarzecze  

Klub Sportowy ORION w Łodygowicach 

 

 

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

pozarządowe z siedzibą poza gminą Łodygowice: 

 
 

Beskidzkie Stowarzyszenie  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności,  

z siedzibą w  Rychwałdzie, 

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

przekazano w 2018 r.  kwotę 109 500 zł.  w tym podpisano umowy na kwotę 95.957,50 zł. 

z czego wykorzystano 95 212,12 zł.  Poniższa tabela przedstawia alokację środków na 

poszczególne priorytety i zadania. 

 
lp Nazwa priorytetu Liczba 

podmiotów  

którym 

przyznano 

dotacje 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

na podstawie 

sprawozdań 

Niewykorzystana 

dotacja 

1 Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

16 

 

52 500,00 

 

51 755,90 

 

744,10 

2 Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i  

patologiom 

społecznym 

 

4 

 

37 000,00 

 

36 998,72 

 

1,28 

3 Ekologia i ochrona 

zwierząt 

1 1 457,50 1 457,50 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 

 

Małe granty  

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

o pożytku publicznym i o wolontariacie zostały zawarte 2 umowy  z LKS Bory Pietrzykowice,  

na dofinansowanie realizacji zadań  publicznych w zakresie : 

- upowszechniania kultury fizycznej, kwota przyznanej dotacji 4 000,00 zł.  

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kwota przyznanej dotacji 

3 000,00zł.  

 

Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych  Urząd Gminy Łodygowice wspiera 

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

informowanie o możliwościach pozyskiwania dotacji, zasadach ich przyznawania oraz zakresu 

realizowanych zadań i projektów przez Gminę Łodygowice. Równocześnie na zaproszenie 

organizacji władze gminy uczestniczyły w zadaniach i spotkaniach organizowanych   w ramach 

ich działalności statutowej.  
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Wykaz zadań i podmiotów, którym udzielono na 2018 r. dotacji z budżetu Gminy Łodygowice  

 

lp Stowarzyszenie Tytuł  zadania publicznego  Wartość 

zadania  

Dotacja 

otrzymana  

w 

wysokości   

Dotacja 

wykorzysta  

w wysokości              

(wg złożonego  

sprawozdania) 

1 LKS Jezioro 

Żywieckie Zarzecze 

Organizowanie zajęć i szkolenie 

 z Piłki Nożnej 

6 250,00 5 000,00 5 000,00 

2 LKS Jezioro 

Żywieckie Zarzecze 

Udział w rozgrywkach, zawodach 

 i turniejach z Piłki Nożnej 

5 625,00 4 500,00 4 500,00 

3 LKS Jezioro 

Żywieckie Zarzecze 

Organizowanie zawodów z Piłki 

Nożnej 

1 875,00 1 500,00 1 500,00 

4 LKS Jezioro 

Żywieckie Zarzecze 

Zajęcia sportowe z piłki Nożnej 3 750,00 3 000,00 3 000,00 

5 Beskidzkie 

Stowarzyszenie  

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i 

Kształcenia 

Ludności,  

z siedzibą w  

Rychwałdzie 

Wspomaganie pszczelarstwa 

elementem ochrony przyrody 

1 825,27 1 457,50 1 457,50 

6 Klubem Sportowo – 

Rekreacyjnym 

DRAGON 

Organizowanie zajęć i szkolenie 

 w dyscyplinie sportu JU-JITSU  

i KARATE 

2 857,15 2 000,00 2 000,00 

7 Klubem Sportowo – 

Rekreacyjnym 

DRAGON 

: Udział w zawodach sportowych 

JU-JITSU i KARATE 

2 143,00 1 500,00 1 500,00 

8 LKS BORY 

Pietrzykowice 

: Organizowanie turniejów dla dzieci 

i młodzieży w okresie wakacyjnym 

przez LKS BORY Pietrzykowice 

2 000,00 1 500,00 1 500,00 

9 LKS BORY 

Pietrzykowice 

: Organizowanie i prowadzenie zajęć 

z piłki nożnej dzieci i młodzieży  

w klubie LKS Bory Pietrzykowice 

12 500,00 10 000,00 10 000,00 

10 LKS BORY 

Pietrzykowice 

Udział w rozgrywkach piłkarskich 

dzieci i młodzieży przez drużyny 

LKS Bory Pietrzykowice 

8 750,00 7 000,00 7 000,00 
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11 Stowarzyszenie 

Integracyjne 

Eurobeskidy 

Łodygowice 

Gimnastyka korekcyjno – 

kompensacyjna - Zajęcia sportowo- 

rekreacyjne z elementami 

artystycznymi oraz treningami karate 

17 600,00 3 000,00 3 000,00 

12 Stowarzyszenie 

Integracyjne 

Eurobeskidy 

Łodygowice 

Organizowanie Integracyjnych  

Zajęć – prowadzenie sekcji 

sportowych dla osób 

niepełnosprawnych 

13 500,00 5 000,00 5 000,00 

13 Stowarzyszenie 

Integracyjne 

Eurobeskidy 

Łodygowice 

Prowadzenie zajęć nauki pływania 

dla dzieci i młodzieży „Umiem 

pływać” 

67 800,00 28 000,00 28 000,00 

14 LKS SLOWIAN 

Łodygowice 

Treningi piłkarskie 5 146,00 4 000,00 4 000,00 

15 LKS SLOWIAN 

Łodygowice 

Rozgrywki sportowe młodzicy 

 i juniorzy 

5 000,00 3 500,00 2 755,90 

16 LKS SLOWIAN 

Łodygowice 

Zajęcia sportowe połączone 

 z profilaktyka 

4 000,80 3 000,00 2 998,72 

17 KS ŻYLICA 

Łodygowice 

Zajęcia z boksu i mma 3 456,00 2 500,00 2 500,00 

18 KS ŻYLICA 

Łodygowice 

2 mecz bokserski o puchar 

Podbeskidzia 

1 600,00 1 000,00 1 000,00 

19 Stowarzyszenie 

Integracyjne 

Eurobeskidy 

Łodygowice 

VIII Ogólnopolskie Integracyjne 

Halowe Zawody Sportowe 

21 645,00 1 500,00 1 500,00 

20 UKS WIKING 

Zarzecze 

: Szkolenie w zakresie żeglarstwa 

regatowego 

5 510,00 3 000,00 3 000,00 

21 UKS WIKING 

Zarzecze 

Starty w Regatach Żeglarskich 

Optimist  I „420” 

5 910,00 2 500,00 2 500,00 

22 UKS WIKING 

Zarzecze 

XXIV Międzynarodowe Regaty 

Puchar Beskidów 

3 812,00 1 500,00 1 500,00 
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Dotacje otrzymane na podstawie art. 19 a ust. 1 ustawy (  tzw. „Małe Granty”) 

Informacja o wykorzystanych środkach finansowych  (dotacja) w 2018 r. 

 

lp Stowarzyszenie Tytuł zadania 

publicznego 

Wartość 

zadania 

Przyznana 

dotacja 

Dotacja 

wykorzystana 

1 

 

LKS BORY 

Pietrzykowice 

Zorganizowane 

zajęcia 

sportowe dla 

drużyny 

dziewcząt LKS 

Bory 

Pietrzykowice 

podczas ferii 

zimowych w 

formie obozu 

sportowego 

 8 000,00 4 000,00 4 000,00 

2 LKS BORY 

Pietrzykowice 

Turniej 

piłkarski  z 

okazji Dnia 

Piłkarza 

4 000,00 3 000,00 3 000,00 
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POLITYKA SPOŁECZNA 
JESTEŚMY DLA WAS  

 
Celem działania Gminnego Ośrodka 

Pomocy w Łodygowicach w myśl 

ustawy o pomocy społecznej  
jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one  

w stanie pokonać, wykorzystując 

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

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

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

środowiskiem.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach w 2018 roku realizował zadania zgodnie  

z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łodygowice na  lata 2014 – 2024, 

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

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

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

i wymagają pomocy w celu odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania.  

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

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

z  uwzględnieniem ochrony ofiar  przemocy  w rodzinie w Gminie  Łodygowice na  lata 2016 – 2020.  

 

 Teren Gminy Łodygowice podzielony jest na cztery 

sołectwa. Łodygowice są gminą wiejską liczącą na 

dzień 31 grudnia 2018 roku 14.461 mieszkańców  

w tym 7 325 kobiet; 7 136 mężczyzn. Według danych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu na koniec 2018 

roku zarejestrowanych było 310 osób  

z terenu naszej gminy - jako osoby bezrobotne w tym 

66 osób to bezrobotni z prawem do zasiłku.  
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łodygowicach w trosce o swoich mieszkańców 

realizuje wiele zadań w zakresie wspierania rodzin  

w ich trudnych sytuacjach życiowych poprzez 

wsparcie finansowe, wsparcie rzeczowe, a przede 

wszystkim pracą socjalną. Z danych Ośrodka, pracą 

socjalną w 2018 roku objęto 93 rodziny (tj. bez 

pomocy finansowej).  

 

14461

310

Liczba osób bezrobotnych do liczby mieszkańców gminy 
Łodygowice stanowi 2,14%

liczba mieszkańców Gminy Łodygowice liczba osób bezrobotnych

9 676

310

Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku 
produkcyjnym wynosi 3,20%.

Liczba osób w wieku produkcyjnym Liczba osób bezrobotnych
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Ponadto Klienci GOPS mogą bezpłatnie 

korzystać z porad prawnych, 

psychologicznych.  

 

 
 

 

 

 

 

Osoby samotne, chore, w podeszłym wieku kierowane 

są do Domów Pomocy Społecznej. W Domach Pomocy 

Społecznej przebywało w 2018 roku 14 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponadto zatrudniono w ramach Projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej 2 opiekunów w ośrodku pomocy 

społecznej, aby minimalizować skierowania do DPS-ów.  

 

 

Dużym wsparciem dla rodzin są Programy Rządowe  m. in. 

świadczenia wychowawcze tzw. 500 PLUS, „Dobry Start” tzw. 

300+.  

 
 

 

To dodatkowe wsparcie finansowe minimalizuje liczbę osób korzystających z pomocy społecznej. 

Wzrosła natomiast liczba osób korzystających z pomocy finansowej w wieku poprodukcyjnym.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łodygowicach  w 2018 roku objął pomocą 

finansową i rzeczową 107 rodzin i 17 rodzin pomocą  

w formie usług opiekuńczych. Łącznie 124 rodziny. 

Liczba osób korzystających z pomocy finansowej  

i rzeczowej w stosunku do 2017 roku zmniejszyła  

się o 4,62 %, oznacza to, że przyznawane świadczenia 

wychowawcze (500+) poprawiły sytuację finansową 

rodzin. Świadczy o tym np. spadek ubóstwa o 25,84%, 

bezrobocie o 31,25%. zwiększyła się liczba osób 

korzystających z pomocy finansowej w formie 

specjalnego zasiłku celowego, których dochód przekracza kryterium dochodowe (w większości są to 

osoby starsze, długotrwale chore). 

 

Poniższy wykres przedstawia udzielanie rodzinom (ilość rodzin) pomocy wg 

czynników stosownie do art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

  

66

70

36

33

10
10

ubóstwo

niepełnosprawność

długotrwała lub ciężka choroba

bezrobocie

bezradność w sparawch opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego
w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

potrzeba ochrony macierzyństwa
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Wykres liczby rodzin korzystających z różnych form wsparcia: 

 

Wykres wsparcia rodzin w formie darów żywnościowych Program PO PŻ w 

stosunku do liczby mieszkańców gminy Łodygowice 

 

 

Wykres wydanych Kart Dużej Rodziny w stosunku do liczby mieszkańców  

 

 

36

35

38
17

38

31

zasiłek okresowy zasiłek celowy zasiłek specjalny celowy

DPS dożywianie zasiłek stały

liczba mieszkańców 14.461 liczba osób 196

KDR 1378 liczba mieszkańców 14.461
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 W zakresie świadczeń rodzinnych: w 2018 

wypłacono 12 149 zasiłków rodzinnych,  

wraz z dodatkami, na łączną kwotę 1 418 495,10 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 W 2018 roku z zasiłków pielęgnacyjnych: 

skorzystało 264 rodzin. Wypłacono 2 896 zasiłków 

pielęgnacyjnych, na łączną kwotę 457 054,88 zł.   

 

 

Świadczenia pielęgnacyjne: w 2018 roku skorzystało 

29 rodzin. Wypłacano 317 świadczeń na łączna kwotę  

466 046,00 zł.  

 

 

  

 

Świadczenie rodzicielskie: w 2018 roku z zasiłku 

skorzystało 44 rodzin: wypłacono 298 świadczeń  na 

łączną kwotę  272 656,00 zł.   

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy: W 2018 roku z zasiłku 

skorzystało 11 rodzin: wypłacono 85 świadczeń  na łączną 

kwotę  44 248,00 zł.  

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:  

W 2018 roku wypłacono 139 zapomóg, na łączną kwotę  

139 000,00 zł.  

 

 

Zasiłek dla opiekuna: W 2018 roku skorzystało 12 rodzin;  

wypłacono 126  świadczeń na łączną kwotę  67 186,00 zł.   

 

Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne: W 2018 roku  

wypłacono 99 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne (dla 6 osób)  w łącznej kwocie 7 577,68 zł  oraz 232 świadczeń z tytułu składki na 

ubezpieczenie społeczne (dla 23 osób) w łącznej kwocie  64 494,39 zł.  
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 ŚWIADCZENIE 

WYCHOWAWCZE (500 +) 

W 2018 roku (w okresie I-XII 2018) z zasiłku 

skorzystało 1 110 rodzin: wypłacono 18 049 

świadczeń. Zostało złożonych 1 280 wniosków w 

tym 413 wniosków elektronicznych, a do 

Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej 

przekazano 35 wniosków (dotyczą one 

przypadków przebywania członka rodziny poza granicami RP). Wydano 1 234 decyzji 

administracyjnych w tym przyznające 1 168  i  66 decyzji zmieniających. Łączna kwota wydatków 

9 068 549,00 zł.  

 

 

 ŚWIADCZENIE 

DOBRY START (300 +)   

W 2018 roku (w okresie VII-XI 2018) 

zostało złożonych 1 309 wniosków. 

Wydano 1.299 informacji pozytywnych i 

10 informacji negatywnych (wnioski 

rozpatrywane bez wydawania decyzji administracyjnych). Łącznie wypłacono 1899 świadczeń x 300,00 

= 569 700,00 zł 

 

 

 

 FUNDUSZ   

ALIMENTACYJNY 
W roku 2018 korzystających z funduszu 

alimentacyjnego było 38 rodzin tj. 24 

matek, 1 ojciec,  13 dzieci pełnoletnich. 

Łącznie wypłacono w 2018 roku 586  

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 41 

osób uprawnionych: 
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Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki 

2018 

1. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
238 787,10 

2. Koszty obsługi (3%) 7 164,60 

3. Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych, z tego przekazane na : 829,70 

3.1. dochody budżetu państwa 414,80 

3.2. dochody własne gmin 414,80 

4. Zwroty z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na 

fundusz alimentacyjny z tego przekazane na: 122 849,00 

4.1. odsetki 54 347,80 

4.2. dochody budżetu gminy 27 372,50 

 

4.3 Dochody budżetu państwa 41 128,70 
 

GOPS nadal prowadzi oprócz wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec 

dłużników alimentacyjnych, polegające na współpracy oraz wymianie informacji z komornikami 

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

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

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

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

zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, przyjmowane  

są oświadczenia majątkowe.  
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII  
  

Poprzez realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii gmina wykonuje 

delegacje ustawowe wynikające odpowiednio  

z „ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” oraz „ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii”. W 2018 roku obydwa 

zadania były zawarte w jednym Gminnym Programie 

uchwalonym przez Radę Gminy, która powierzyła 

wykonanie uchwały Wójtowi Gminy. Wójt Gminy   

zgodnie z wymienionymi wcześniej ustawami 

realizował zadania wynikające z uchwalonego Gminnego Programu poprzez pełnomocnika  

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

 

    

Głównymi kierunkami działania pełnomocnika oraz Komisji w 

2018 roku były: 

1. Osoby uzależnione od alkoholu i/lub narkotyków a także 

zagrożone uzależnieniami. 

2. Członkowie rodzin uzależnionych od alkoholu i/lub 

narkotyków. 

3. Dzieci i młodzież szkolna. 

4. Instytucje, stowarzyszenia oraz  osoby fizyczne podejmujące 

działania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz 

narkomanii.  

5. Pomoc społeczna dla osób uzależnionych oraz członków rodzin uzależnionych, dotkniętych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów prawa. 

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

odwykowego. 

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

zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii. 

  

Działalność Komisji: 

Gminna Komisja ds. PiRPA- realizując zadania Wójta Gminy 

wynikające z uchwały Nr XXVII/308/2017 Rady Gminy z dnia 28 

listopada 2017 roku - odbyła w roku 2018 - 13 posiedzeń.   

W  2018 roku Komisja wszczęła postępowanie w stosunku do 12 

osób, w tym  w stosunku do 2 kobiety. W stosunku do 11 osób 

prowadziła postępowanie z poprzedniego roku. Podczas posiedzeń  

Komisja przeprowadziła 52 rozmowy. W wyniku oddziaływania 

Komisji z  objętych procedurą postępowania: 

- 3 osoby poddały się dobrowolnie leczeniu odwykowemu, 

- w stosunku do 4 osób Komisja skierowała wniosek do sądu, w tym 

1 w stosunku do kobiety.  

Przedstawiciel komisji brał udział w pracach Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

tworzącego gminny system przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Działania Zespołu prowadzone były w oparciu  

o procedury „Niebieskiej Karty”. W 2018 roku odbyło się 48 posiedzeń Grup 
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Roboczych powołanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

 

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób 

uzależnionych oraz członków rodzin. 

W ramach punkty informacyjnego pełnomocnik 

Wójta ds. PiRPA udzielił 20 porad, a terapeuta 

zatrudniony na umowę zlecenia 17 porad. 

Rozmowy dotyczyły: udzielenia wsparcia 

psychologicznego, udzielenia informacji 

dotyczących rodzajów i form leczenia 

odwykowego, wsparcia duchowego i próby 

wskazania sposobów rozwiązania trudnych sytuacji 

życiowych, wywołanych nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny- zazwyczaj chodzi o ojca 

rodziny. W rozmowach uczestniczyli przede wszystkim  trzeźwiejący alkoholicy oraz żony i pełnoletnie 

dzieci alkoholików. 

Podczas rozmów rozwiązywano również konkretne sprawy związane z załatwieniem przyjęcia na 

oddział Leczenia Odwykowego w Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie lub Ośrodka Leczenia 

Uzależnień w Skoczowie. Dla żon alkoholików najważniejszymi informacjami były procedury 

związane z przymusowym leczeniem alkoholików, którzy odmawiają podjęcia się leczeniu 

dobrowolnemu, a także złożenie  wniosku o wszczęcie postępowania przez Gminną Komisje ds. PiRPA 

w sprawie wyjaśnienia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu..  

W ramach punktu konsultacyjno- informacyjnego pełnomocnik Wójta podejmował bieżące działania 

wynikające z aktualnych zdarzeń i sytuacji, tj. kiedy petent w wyniku rozmowy wyrażał zgodę na 

leczenie- ustalanie terminu przyjęć do Ośrodka Leczenia Uzależnień.   

  

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ: 

 
Współpraca ze szkołami:  

 

1. Zajęcia pozalekcyjne: 

 

W roku 2018 w ramach Gminnego Programu 

PiRPA prowadzone były wspólne zadania ze 

szkołami. Polegały one na organizacji  

pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych oraz 

obozów socjoterapeutycznych, wycieczek oraz 

innych zadań w trakcie których prowadzone były 

przez nauczycieli programy profilaktyczne 

opracowane przez pedagogów szkolnych  

i zaakceptowane przez dyrektorów szkół.  Należy 

podkreślić, że pozalekcyjne zajęcia sportowo 

rekreacyjne prowadzone były przez  7 nauczycieli, na podstawie odrębnych umów zlecenia zawartych 

przez gminę z każdym z nich. Zlecenia określały czas zajęć na 2 godziny tygodniowo dla każdego 

nauczyciela. 
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2. Obozy socjoterapeutyczne i wycieczki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomniane zadania przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych oraz wycieczek. 

 

l.p. 
Szkoła 

Ilość 

uczniów 

Ilość dni Dotacja 

UG w zł 

1. Zespół Szkól w Pietrzykowicach-SP 
81 

 

10 dni 

6 500,00 

2. Zespół Szkól w Pietrzykowicach-

Gimnazjum 
50 

 

6 dni 

2 400,00 

   Razem 8 900,00 

3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Zarzecze 
51 

 

3 dni 
3 300,00 

   Razem 3 300,00 

4.  Zespół Szkół Ogólnokształcących –

Łodygowice 
26 

 

14 dni 

4 300,00 

5.  Zespół Szkół Ogólnokształcących –

Łodygowice 
40 

 

8 dni 

3 700,00 

   Razem 8 000,00 

6. ZS Nr 1 – Łodygowice- wycieczka do 

Warszawy 
44 

 

4 dni 

1 500,00 

7. ZS Nr 1 – Łodygowice- wycieczka  

Szczecina- Kołobrzeg 
15 

 

5 dni 

2 000,00 

8. ZS Nr 1 – Łodygowice ob. Socj. ter. - 

Ostróda 
30 

 

12 dni 

4 500,00 

      Razem 8 000,00 

Łącznie 337 

uczniów 

62 dni 28 200,00 
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Zajęcia pozalekcyjne pozaszkolne. 

 

 

Ponadto w ramach zajęć pozalekcyjnych 

prowadzone były zajęcia związane z nauką gry na 

skrzypcach oraz heligonce. Zajęcia miały 

charakter ogólnogminny, mogła w nich brać udział 

młodzież z terenu całej gminy, choć  ze względów 

organizacyjnych odbywały się na terenie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących im. Władysława 

Jagiełły w Łodygowicach oraz Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Łodygowicach-łącznie 471 

godzin w roku. Koszty związane z prowadzeniem           

                                                                                    tych zajęć wyniosły 16 485,00 zł. 

 

 

W ramach Gminnego Programu zastały pokryte koszty 

zajęć  pozalekcyjnych o charakterze żeglarskim  

w Zarzeczu- łącznie 230 godzin zajęć.  Koszt tych  zajęć  

wyniósł 6 200,00 zł. 

 

 

          
 

 

 

        Na terenie boiska 

sportowego „Orlik” w 

Pietrzykowicach prowadzone 

były zajęcia pozalekcyjne w 

dwóch grupach wiekowych w 

wymiarze ośmiu godzin 

tygodniowo- łącznie 440 

godzin w roku. Koszt tych 

zajęć wyniósł  11 677,00 zł. 

W ramach Akademii 

Piłkarskiej Smerfiki w 

Łodygowicach odbywały się 

zajęcia także w dwóch 

grupach wiekowych- łącznie 

230 godzin. Koszt tych zajęć 

wyniósł 6 210,00zł 
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Inne zadania: 

 

Dotacje dla Organizacji Pozarządowych 

 

Na podstawie art. 11. ust 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

oraz uchwały Nr XXVII/308/2017 Rady Gminy z dnia 

28 listopada 2017 roku  w sprawie przyjęcia :Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia 

działalności pożytku  publicznego na rzecz 

mieszkańców gminy Łodygowice na 2018 rok Wójt 

Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania Gminy Łodygowice w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- 

zadanie pod nazwą: różne formy zajęć sportowych połączonych z profilaktyką, w tym obozy 

sportowo- profilaktyczno- wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży.   

 

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: 

 

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

 

 

 

2. LKS „Jezioro Żywieckie” Zarzecze -                               

        3 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

3. LKS „Bory” Pietrzykowice-  3 000,00 zł. 

 

 

 

    

 

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

  

5. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy- 28 000,00 zł.  

 

 

 

 Łącznie dla Organizacji Pozarządowych na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym przekazano 40 000,00zł. 
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INNA DZIAŁALNOŚĆ:  

 

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 za łączną 

kwotę 5.000,00 zł. W ramach dodatkowych patroli 

służb mundurowych policjanci realizowali następujące 

zadania: 

1) Ochronę bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych, w szczególności podejmowanie 

interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Łodygowice. 

2) Kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością 

publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 

3) Zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec sprawców 

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

obowiązującego porządku i norm prawnych. 

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

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

zapotrzebowaniem i wskazaniem Wójta Gminy Łodygowice, ze szczególnym uwzględnieniem świąt  

i dni wolnych od pracy. 

 

  

Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. 

 

Diagnoza zjawiska narkomanii na terenie gminy została dokonana na podstawie informacji   

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

problemów w naszej gminie w 2017 roku.  Na tej podstawie przyjęto założenie do programu  

„przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok”, iż działania w tym zakresie nie  powinny w sposób sztuczny 

wywoływać problemu, nie powinny także - poprzez niepotrzebne nagłaśnianie lub niewłaściwą 

profilaktykę- rozbudzać wśród dzieci i młodzieży zaciekawienia tematem, a tym samym dawać 

inspirację do szukania przeżyć związanych z używaniem narkotyków. 

 

 Zgodnie z tym założeniem działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii 

realizowane były wspólnie z działaniami przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez realizację wspólnych 

programów  profilaktycznych na rzecz promocji zdrowego stylu życia wolnego od przemocy i używek, 

poprzez rozbudzanie zainteresowań, wskazywanie pozytywnych postaw i sposobów zachowania.   

Zbieżność działań profilaktyki narkotykowej i alkoholowej wynikającej ponadto z treści  art. 10 ust 1 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomani  oraz art. 41 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które brzmią prawie identycznie, a to: „prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych  

i socjoterapeutycznych”, wskazuje, że wymienione wcześniej w sprawozdaniu działania 

profilaktyczne  odnoszą się zarówno do alkoholu jak i narkotyków.   
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Głównym celem prowadzonych programów profilaktycznych na obozach socjoterapeutycznych oraz 

pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez szkoły, a także innych  pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, żeglarskich, muzycznych, artystycznych   prowadzonych przez LKS-y oraz innych 

realizatorów  była promocja zdrowego stylu życia, promocja postaw ograniczających spożycie napojów 

alkoholowych i używania narkotyków, nauka umiejętności odmawiania i dokonywania wyboru w 

sytuacjach skłaniających do spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków, nauka umiejętności 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, zapewnienie edukacji sportowej wśród dzieci i 

młodzieży,  a także propagowanie zajęć sportowych jako formy spędzania wolnego czasu. Te zadania 

dotyczą zarówno „alkoholu” jak i  „narkotyków oraz innych używek” a także przemocy wśród 

nastolatków. 
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KULTURA 
CORAZ BOGATSZA OFERTA DLA WSZYSTKICH  
 

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

Publiczna wraz z filią w Pietrzykowicach.  

Najważniejszym i ustawowym zadaniem Biblioteki 

jest udostępnianie księgozbioru, czasopism i zbiorów 

multimedialnych. 

Stan księgozbioru w 2018 roku wynosi 27 645 tytułów 

książek. W ciągu roku zakupiono 848 nowych 

woluminów. Zaprenumerowano 30 tytułów czasopism 

dla czytelników.  

Do dyspozycji użytkowników Biblioteki pozostało 650 

zbiorów audiowizualnych w tym płyt CD i filmów 

DVD.  

 

Wynik udostępniania ogółu zbiorów w 2018 roku wyniósł : 

 

 

50 667 
 

Udostępnień na zewnątrz i na miejscu w tym: 

 

 

Książek 

 

40 696 

 

Czasopism 

 

7 868 

 

filmów DVD i płyt CD 

 

2 103 

 

Biblioteka posiada mobilny katalog on-

line, który dostosowuje się do ekranów 

wszystkich urządzeń na których zostanie 

uruchomiony. Ponadto dysponuje 

nowoczesnym sprzętem komputerowym 

z dostępem do Internetu dla 

użytkowników.  Zarejestrowano 1496 

zapisów czytelniczych. 

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

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

wykazać w statystyce obejmującej ilość czytelników.  
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Według wskaźników analitycznych w 2018 roku :  

- na 100 mieszkańców przybyło 6 nowych książek,  

natomiast liczba wypożyczeń :  

- na 100 mieszkańców wyniosła 193 egzemplarze.  

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 roku w Bibliotece prowadzono : 

Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży w ilości 14 

godzin – 338 uczestników 

Zajęcia edukacyjno-kulturalne w ilości 19 godzin – 385 

uczestników 

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w ilości 27 

godzin – 1504 uczestników 

Konferencje i seminaria w ilości 10 godzin – 44 

uczestników 

 

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

EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ GMINNĄ 

BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W 2018 ROKU: 

Wdrożenie i prowadzenie 

autorskiego projektu Biblioteki 

przeznaczonego dla dzieci 

przedszkolnych oraz klas 

0,1,2,3 pt. „Moje pierwsze 

przygody z rodzimą 

historią”. Cel projektu: 

przekazanie najmłodszemu 

pokoleniu wiedzy o Polsce, jej 

ciekawej historii, tradycji w 

sposób zrozumiały dla umysłu 

i psychiki małego dziecka. 

Zaszczepienie dumy i godności 

narodowej w młodym 

pokoleniu. 
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Kontynuacja wieloletniego programu krajowego 

pt. „Cała Polska czyta Dzieciom”. Cel programu: 

kształtowanie nawyku czytania, rozwijania 

wyobraźni, zaspokajania potrzeb emocjonalnych 

dziecka, miłości, uwagi, poczucia własnej wartości. 

W zajęciach tych od 19 lat biorą udział przedszkola 

z terenu naszej gminy.  
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Organizacja dwóch dużych wystaw z okazji 100-

lecia Niepodległości naszej Ojczyzny.  

 

Marzec 2018 – Wystawa portretów wielkich 

Polaków autorstwa mieszkanki naszej gminy  

p. Krystyny Balin. 

 

 

 

 

Lipiec 2018 – wspólnie z Oddziałem IPN w 

Katowicach Biblioteka zorganizowała wystawę pt. 

„Ojcowie Niepodległości”. Wystawa ta miała 

miejsce tylko w 120 miejscowościach naszego 

kraju.  

Przy okazji obu tych wystaw eksponowano tytuły 

najnowszych i najciekawszych publikacji 

książkowych związanych tematycznie z 

prezentowanymi wystawami. 
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Dla dorosłych czytelników i mieszkańców 

gminy, oraz dla dyrektorów gminnych 

Bibliotek publicznych na terenie powiatu 

żywieckiego zorganizowano 2 oddzielne 

spotkania autorskie połączone  

z prezentacją multimedialną książki  

p. Jacka Kachla pt. „Selma Kurz – 

słowik z Bielska – Białej” 
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Dla dzieci szkolnych Biblioteka zorganizowała 

spotkanie autorskie z poetą i pisarzem dziecięcym  

p. Wiesławem Drabikiem. Spotkanie ze względu na 

dużą liczbę chętnych miało miejsce w szkole.  

 

W październiku Biblioteka w ramach działalności 

ponadlokalnej, którą Biblioteka prowadzi poprzez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło  

w Łodygowicach zorganizowano wyjazd 

szkoleniowy dla bibliotekarzy z powiatu 

żywieckiego do Biblioteki w Ołomuńcu, która 

zdobyła tytuł najlepszej Biblioteki w Republice 

Czeskiej w 2015 roku. 
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W grudniu 2018 roku Biblioteka  

w Łodygowicach zorganizowała dla 

bibliotekarzy z całego powiatu żywieckiego 

darmowe szkolenie z obsługi programu do 

komputeryzacji zbiorów bibliotecznych 

SOWA Premium SQL. Prowadzący p. 

Wojciech Kowalewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 10 grudnia 2018 r. decyzją Urzędu ds. 

Kombatantów i Osób Represjonowanych 

wieloletnia praca Biblioteki polegająca na 

dbaniu o polską tradycję historyczną i 

niepodległościową i przenoszącą ją w 

przyszłość wśród młodego pokolenia, 

została dostrzeżona na szczeblu rządowym. 

Decyzją Nr 1443/SU/18 z dnia 23.11.2018 r. 

została odznaczona medalem Pro Patria 

tzn. dla Ojczyzny. Medal został wręczony  

w trakcie uroczystości państwowych 

dyrektorowi Biblioteki Krystynie Madziar, 

która odebrała go w imieniu pracowników 

Biblioteki. 

 

Organizator na prowadzenie Biblioteki oraz upowszechnianie czytelnictwa wydał w 2018 r. 394 000 zł. 

Biblioteka pozyskała z zewnątrz dodatkowe środki na książki w wysokości  9 000 zł. 

 

 



- 86 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2018r.  
 

Drugą jednostką kultury jest Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 

 

 MISJA GOK – Z PASJĄ 

DLA KULTURY 

 
Celem działalności GOK jest prowadzenie 

działalności kulturalnej, umożliwienie 

mieszkańcom czynnego uczestnictwa  

w kulturze, zaspokajania potrzeb 

kulturalnych, prowadzenie działalności 

edukacyjnej, tworzenie warunków do 

rozwoju zdolności,  i zainteresowań 

kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

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

W latach 2013-2014 obiekt został gruntownie przebudowany i wyremontowany  
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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 1 000 koncertów w Polsce i 15  

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

oraz koncertują samodzielnie na wielu imprezach i uroczystościach). 
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Grupa śpiewacza - 10-12 osób, które występują jako samodzielna formacja zdobywając najwyższe 

nagrody w wielu konkursach śpiewaczych. 
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta - 

powstała w 2002 r. liczy ok. 

50 członków, 

w swoim dorobku posiada 

wiele nagród m.in.  2 m-ce na 

Festiwalu „ Złota trąbka,  

w Kozach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Grupa hip – hop- funkcjonuje od 2015 r. liczy ok. 

15 osób, rokrocznie nagradzana w konkursie tańca 

w Żywcu. 

 

 

 

 

Sekcja tańca nowoczesnego funkcjonuje od 2012r. 

skupia dzieci od lat 3 do 10, stanowi formę rytmiki 

i nauki tańca dla najmłodszych dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcje plastyczne 

 

 

 

 

Grupa teatralna założona  w 2010 r. liczy  

w zależności od realizowanego spektaklu od 

10 – 15 osób w wieku od 15 do 80 lat. Obecnie 

w przygotowaniu spektakl „Gość oczekiwany” 

 

 
Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury można 

skorzystać z zajęć komercyjnych takich jak: 

aerobik, zumba, pilates. 

 
A zajęcia w ramach działającego klubu seniora 

to: kurs tańca, cafe kultura, zajęcia 

komputerowe. Odbywają się także Spotkania 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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IMPREZY CYKLICZNE  

 

 

Przegląd Zespołów Kolędniczych 

w Pietrzykowicach  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert noworoczny Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej 
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Przegląd Kolęd i Pastorałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

Koncert Walentynkowy  
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Koncert z okazji Dnia Kobiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej Sportowy o Puchar Wójta 

Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 97 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2018r.  
 

 

 

 

Ferie z Gokiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmark Wielkanocny 
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Mikołajki dla Dzieci   
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KALENDARIUM 

WYDARZEŃ  
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ 
 

 

KLUB SENIORA 
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GMINNA FETA 
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GMINNE DOŻYNKI 
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JUBILEUSZ MAŁŻEŃSKI  

 

 

DNI POWIATU PRÓBOWACKA 
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TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ  

 

 

WARSZTATY DLA DZIECI  
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DROBNE WYDAWNICTWA NP. FOLDER KGW, TOMIKI WIERSZY, GAWĘDY 

 

 

 

KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE  
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CZUWANIA OKOLICZNOŚCIOWE  

 

  



- 107 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2018r.  
 

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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