Inowłódz, 24.02.2020 r.
I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI

Referat Inwestycji
1. 27.01.2020 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
o przekazanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia
z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowice – Etap II”. Kwota całkowita zadania wynosi
605 701,94 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 363 421,00 zł.
2. 31.01.2020 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa
Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej na zadanie pn.: „Przebudowa boiska przy PSP w Brzustowie”. Kwota całkowita
zadania wynosi 79 600,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 63 672,00 zł.
3. 03.02.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, została
zawarta umowa z Panem Andrzejem Jurkowskim reprezentującym Firmę BUDPLAN Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, na realizację zadanie pn. Sporządzenie miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Inowłódz w Gminie Inowłódz –
rejon kopalni piasku dz. 2070, 2071, na kwotę 14 747,70 zł.
4. 03.02.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, została
zawarta umowa z Panem Tomaszem Plich prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
IMPET Tomasz Plich z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, na realizację zadania
pn.

Sporządzenie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

fragmentu

miejscowości Poświętne w Gminie Inowłódz – rejon skrzyżowania dróg gminnych nr 116171E,
116213E, 116214E, na kwotę 30 750,00 zł.
5. 03.02.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, została
zawarta umowa z Panem Wojciechem Jaśkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą Zakład Budowlany „BETA” Wojciech Jaśkiewicz z siedzibą w miejscowości Mącznik,
Gm. Ujazd, na realizację zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego dla zadania
„Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz –Zakościele – Liciążna – Żądłowice”, na
kwotę 97 170,00 zł. Termin wykonania: 30.11.2020 roku.
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6. 03.02.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, została
zawarta umowa z Panem Michałem Banowskim reprezentującym Firmę DESICO Sp. z o.o. we
Wrocławiu, na realizację zadania pn. Zakup i dostawę wyposażenia – SPRZĘTU
MULTIMEDIALNEGO do budynku świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki” w miejscowości Spała,
na kwotę 37 392,00 zł. Termin wykonania: 28.02.2020 roku.
7. 07.02.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, została
zawarta umowa z Panem Sebastianem Śliwińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą P.P.H.U. Śliwiński Sebastian z siedzibą w miejscowości Małecz, Gm. Lubochnia, na
realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Spała, na kwotę 71 999,99 zł.
Termin wykonania: 29.05.2020 roku.
8. 07.02.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, została
zawarta umowa z Panem Mariuszem Chachoniem z Tomaszowa Mazowieckiego, na realizację
usługi

pn. Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian tych decyzji dla terenów
zlokalizowanych na obszarze Gminy Inowłódz w 2020 roku, na kwotę 16 450,00 zł. Termin
wykonania: 31.12.2020 roku.

Referat Gospodarki Komunalnej
1. 05.02.2020 r. podpisaliśmy Protokół z rokowań na sprzedaż dz. nr 299/6 o powierzchni
0,0319 ha położonej w Konewce na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 151 za
ogólną cenę 6 411,00 zł brutto, 28.02.2020 r. nastąpi podpisanie aktu notarialnego.
2. 05.02.2020 r. podpisaliśmy Protokół z rokowań na sprzedaż

dz. nr. 299/5 powierzchni

0,0341 ha położonej w Konewce na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej ozn. nr.150 za
ogólną cenę 7 099,00 zł brutto, 28.02.2020 r. nastąpi podpisanie aktu notarialnego.
3. Wydaliśmy 5 zleceń na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów.
4. Uzyskaliśmy pozytywne opinie dot. ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Inowłódz na rok 2020”.
5. 12.02.2020 r. została wymieniona pompa w studni głębinowej w hydroforni w Królowej Woli.
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6. Zostało wszczęte postępowanie administracyjnego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów
rolnych i leśnych w sprawie wydania opinii odnośnie wykorzystania warstw próchnicznych na
działce ewidencyjnej 247/1 obręb Zakościele gm. Inowłódz.

Referat Organizacyjny
1. 14.01.2020 r. podpisaliśmy umowę na kompleksową obsługę elektronicznego systemu obsługi
biura Rady Gminy Inowłódz.
2. 11.02.2020 r. wysłaliśmy wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie utworzenia
w Urzędzie Gminy Inowłódz punktu potwierdzania profilu zaufanego.
3. 17.02.2020 r. wysłaliśmy sprawozdanie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
z realizacji Planu szkolenia obronnego.
4. 04.02.2020 r. podpisaliśmy umowę z firmą INFOSERWIS na przygotowanie funkcjonalności
programu PODATKI umożliwiającej wygenerowanie zbioru danych do przekazania do GUS.
5. 13.02.2020 r. podpisaliśmy umowy z firmami zewnętrznymi na dostawę piasku, wynajem
koparko – ładowarki, dostawę kruszywa w czasie zdarzeń kryzysowych.
6. Od 18 stycznia 2020 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dokonano:
- zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej – 7,
- zawieszenia działalności gospodarczej – 1,
- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 0,
- zaprzestania – 0,
- wznowienia – 1.
7. Do

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

przygotowaliśmy

8 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (3 wnioski sklepy
i 5 wniosków gastronomia). Z dniem 31.01.2020 r. w 7 punktach sprzedaży wygasły zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, wygaszone zezwolenia zostały ponownie wznowione przez
przedsiębiorców, 23.01.2020 r. wpłynął 1 nowy wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w Spale, 29.01.2020 r. firma Marvit Sp. z o.o. ze Spały złożyła
wniosek o likwidację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Gminne Centrum Kultury
1. 09.01.2020 r. złożyliśmy wniosek pn. „Rodzinny Rajd Rowerowy” do Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi przez Lokalną Organizację Turystyczną w Spale, wynik zostanie
ogłoszony w kwietniu, wnioskowana kwota: 8 290,00 zł, wkład własny: 1 670,00 zł.
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2. 31.01.2020 r. złożyliśmy wniosek pn. „Festiwal poezji śpiewanej im. Juliana Tuwima (edycja
VIII wraz z gwiazdą wieczoru” do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przez Fundację na rzecz
odtwórstwa historycznego, rzemiosł i sztuk dawnych Fibula, wynik zostanie ogłoszony
w kwietniu, wnioskowana kwota: 64 400,00 zł, wkład własny: 6 500,00 zł.
3. 08.02.2020 r. Dyrektor GCK uczestniczył w XVI Powiatowym Spotkaniu Noworocznym.
4. W miesiącu lutym wyłoniony został podmiot, który złożył najkorzystniejszą ofertę na
podstawie zapytania ofertowego dotyczącego druku Biuletynu Informacyjnego Gminy
Inowłódz.
5. W styczniu złożyliśmy wniosek do Biblioteki Narodowej o nadanie numeru ISSN dla
biuletynu, nr został nadany w lutym.
5. Przygotowujemy Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości – pomieszczeń oraz powierzchni
wokół Zamku Kazimierza Wielkiego położonego w Inowłodzu przy ul. Zamkowej 7.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu.
1. W ramach działalności statutowej, prowadziliśmy niezmiennie następujące działania:
a) pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków prowadzili wywiady środowiskowe
w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej. Wydano w tych sprawach decyzje
administracyjne.
b) wypłaciliśmy następujące świadczenia: w zakresie pomocy społecznej: zasiłki stałe, zasiłki celowe.
c) w ramach programu osłonowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacaliśmy posiłki
w placówkach oświatowych na terenie Gminy oraz pobyt w DPS.
d) świadczyliśmy usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie opieki wytchnieniowej oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Z zakresu innych ustaw wypłacaliśmy: dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne oraz
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, od niektórych świadczeń opłacaliśmy
składki z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, wydano karty dużej rodziny.
3. Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej udzielał poradnictwa w sprawach rodzinnych,
informował i motywował do kontaktów ze specjalistami oraz możliwościach skorzystania ze
wsparcia i świadczeń ( min. z artykułów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020, świadczeń z ZUS, KRUS, NFZ, orzecznictwa o niepełnosprawności), motywowali
także do skorzystania z instrumentów aktywizacyjnych PUP ( z prac społecznie użytecznych,
staży, z pozyskanych ofertach pracy). Ponadto wspólnie z asystentem rodzin współpracowali
w sprawach podopiecznych z pedagogiem szkolnym, placówkami oświatowymi z terenu gminy,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym,
przedstawicielami Policji.
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4. 21.02.2020 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach programu
„Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na kwotę
14 600 zł., w tym wkład własny 3 000 zł.
Centrum Usług Wspólnych
1. 29.01.2020 r. Kierownik CUW uczestniczył w spotkaniu Wójta z Dyrektorami szkół w sprawie
wprowadzenia w szkołach gminnych nieobowiązkowych deklaracji zgody rodziców na wyrywkowe
badanie dzieci pod kątem narkotyków.

2. Sporządziliśmy i wysłaliśmy sprawozdania IWA (informacji o danych do ustalenia składki na
ubezpieczenie wypadkowe) do ZUS dla szkół, CUW, GCK.

3. Sporządziliśmy i wysłaliśmy sprawozdania do GUS o stanie i ruchu środków trwałych ( F-03 ) dla
szkół, CUW, GCK.

4. Zostały zmienione angaże dla pracowników obsługi szkół gminnych i naliczone nowe stawki
wynagrodzenia w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

5. Dokonaliśmy weryfikacji inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i wyposażenia
szkół.

6. Dokonaliśmy wypowiedzenia umów podpisanych z rodzicami dowożących dzieci niepełnosprawne do
szkół w związku ze zmianą ustawy w sprawie zwrotu kosztów dowozu, w miesiącu marcu zostaną
podpisane nowe umowy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. 11.02.2020 r. Zespół ds. Motywowania i Interwencji odbył 1 posiedzenie, na które zaproszono
7 osób w celu przeprowadzenia rozmowy interwencyjno-motywacyjnej, 2 osoby skierowano na
badanie do biegłych (psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu.
2. 13.02.2020 r. Zespół ds. Opiniowania i Kontroli Rynku odbył 1 posiedzenie wyjazdowe w sprawie
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałami Rady Gminy Inowłódz,
wydał 1 postanowienie z pozytywną opinią na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
w miejscowości Spała.
3. W Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym dyżur w każdy wtorek pełniła Przewodnicząca GKRPA
oraz psycholog i terapeuta uzależnień po 2 razy w miesiącu.
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Ponadto realizowano ważne zadania w trakcie wyjazdów Wójta Gminy Inowłódz:
- 20.01.2020 r. – Tomaszów Maz. – Starostwo
- 24.01.2020 r. – Poddębice – Spotkanie z senatorem Panem Rafałem Ambrozikiem
- 29.01.2020 r. – Tomaszów Maz. – Starostwo
- 30.01.2020 r. – Tomaszów Maz. – Zjazd PSP
- 31.01.2020 r. – Rawa Maz. – spotkanie z senatorem Panem Grzegorzem Wojciechowskim
- 03.02.2020 r. – Czerniewice - Posterunek Policji
- 05.02.2020 r. – Tomaszów Maz. – Komenda Policji
- 06.02.2020 r. – Warszawa – GDDKiA
- 07.02.2020 r. – Warszawa – GDDKiA
- 21.02.2020 r. – Łódź – Urząd Marszałkowski.

Opracowali:
Kierownicy Ref. UG Inowłódz,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Inowłódz,
Sekretarz Gminy Inowłódz.
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