
Raport o stanie gminy Lubochnia na dzień 31 grudnia 2021 roku 

Wójt Gminy Lubochnia na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.  

z 2022 roku poz. 559) przedstawia Radzie Gminy Lubochnia niniejszy raport. 

Gmina Lubochnia to gmina wiejska położona w centralnej części powiatu tomaszowskiego, 

znajdująca się we wschodniej części województwa łódzkiego. Jest jedną z 10 gmin wiejskich 

tego powiatu, na który składa się ponadto gmina miejska Tomaszów Mazowiecki.  

  

 

Rys. 1. Gminy i powiaty województwa łódzkiego. 



 Źródło: Internet. 

Gmina Lubochnia otoczona jest gminami powiatu tomaszowskiego. Są to: 

• od północnego wschodu i wschodu gmina Czerniewice; 

• od południowego wschodu gmina Inowłódz; 

• od południa gmina i miasto Tomaszów Mazowiecki; 

• od zachodu gmina Ujazd; 

• od północnego zachodu gmina Budziszewice. 

  

 

Rys. 2. Gminy powiatu tomaszowskiego. 

Źródło: Internet 



 

Rys. 3. Powiat tomaszowski. 

 Źródło: Internet. 

Zgodnie z przyjętą w Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, gmina Lubochnia, 

należy do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno 



 

Istotnym czynnikiem, który pozytywnie wpływa na rozwój gminy jest bliskość ośrodków 

miejskich: 

• Tomaszowa Mazowieckiego – 11 km; 

• Rawy Mazowieckiej – 28 km; 

• Piotrkowa Trybunalskiego – 36 km; 

• Łodzi – 54 km; 



• Warszawy 101 km. 

Łatwość dojazdu i bliskość do miast regionu oraz stosunkowo niewielka odległość od dwóch 

dużych aglomeracji, a także położenie przy drodze ekspresowej S8, stanowią czynniki, które 

powinny sprzyjać rozwojowi gminy. 

Obszar gminy jest stosunkowo rozległy – wynosi 13 156,4063 ha (131,56 km2), co stanowi 

12,84% ogólnej powierzchni powiatu tomaszowskiego oraz 0,72 % powierzchni 

województwa łódzkiego. Gmina Lubochnia jest drugą pod względem powierzchni w powiecie 

tomaszowskim. 

W skład gminy wchodzą tereny: 

• rolne – 4943,434 ha (37,57% powierzchni ogólnej); 

• lasy i grunty leśne – 7303,879 ha (55,51%); 

• pozostałe tereny – 909,0933 ha, (6,92%). 

Na terenie gminy znajduje się 29 jednostek osadniczych, w tym 21 sołectw. 



 

Tab. 2. Jednostki osadnicze wchodzące w skład gminy Lubochnia. 

Lp. Sołectwo Wsie wchodzące w skład sołectwa 

1 Brenica Brenica 

2 Dębniak Dębniak 

3 Dąbrowa Dąbrowa 

4 Emilianów Emilianów 

Czółna 

5 Glinnik Glinnik 

6 Henryków Henryków 

7 Jasień Jasień 

Szczurek 

8 Kochanów Kochanów 

9 Lubochenek Lubochenek 

Kierz 

Rzekietka 

10 Lubochnia Lubochnia 

11 Lubochnia Górki Lubochnia Górki 

Jakubów 

Kruszewiec 

Chrzemce 

12 Lubochnia Dworska Lubochnia Dworska 

13 Luboszewy Luboszewy 

Cygan 

14 Marianka Marianka 

15 Małecz Małecz 

16 Nowy Glinnik Nowy Glinnik 

17 Nowy Jasień Nowy Jasień 

Albertów 

18 Nowy Olszowiec Nowy Olszowiec 

19 Olszowiec Olszowiec 

20 Tarnowska Wola Tarnowska Wola 

21 Nowy Glinnik - Osiedle Nowy Glinnik - Osiedle 

Źródło: Dane własne gminy. 



Obszar administracyjny gminy Lubochnia znajduje się w obszarze mezoregionu Równiny 

Piotrkowskiej, krainy geograficznej wchodzącej w skład Niziny Mazowieckiej. Nizina 

Mazowiecka należy do pasa Nizin Środkowopolskich ciągnących się z zachodu na wschód 

kraju. W przeważającej części na krajobraz ukształtowany przez zlodowacenie 

środkowopolskie stadiał Warty i Pilicy, składa się płaska równina z lokalnymi obszarami 

falistymi położona na wysokości ok. 180 m. n.p.m. o bardzo niewielkim zróżnicowaniu 

hipsometrycznym. Nieznaczne obniżenia pojawiają się tylko w dolinie rzeki Gaci. Obszar 

gminy cechuje znaczne zalesienie, którego drzewostan w dużej części stanowi fragmenty 

dawnych puszcz porastających tę strefę. 

Tereny położone na wschód i zachód od miejscowości Lubochnia pokryte są utworami 

akumulacji lodowcowej – glinami zwałowymi, ich zwietrzelinami oraz piaskami i żwirami, zaś 

na pozostałej części terenu występują piaski i żwiry sandrowe. W dolinach cieków znaleźć 

można aluwialne holoceńskie mułki i piaski. Zasoby surowców mineralnych na terenie gminy 

Lubochnia są niewielkie. Posiada ona jedynie trzy udokumentowane złoża piasków 

kwarcowych: Skrzynki – Małecz, które, ze względu na położenie w obszarze chronionego 

krajobrazu (konieczność ochrony gruntów leśnych), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody, nie są eksploatowane oraz Glinnik Nowy i Brenica. 

Struktura gleb występujących na danym obszarze ma niezaprzeczalne znaczenie dla rozwoju 

rolnictwa. Warunkuje ona zarówno strukturę upraw, jak i wysokość otrzymywanych plonów. 

W gminie Lubochnia tereny rolne zajmują powierzchnię 4985 ha, czyli 38% powierzchni. 

Według informacji Banku Danych Lokalnych 4383 ha z tego stanowią grunty orne, zaś dalsze 

75 ha to sady – a więc obszary, dla których klasa bonitacyjna, definiowana jako ocena jakości 

gleby pod względem wartości użytkowej, uwzględniająca żyzność gleby, stosunki wodne w 

glebie, stopień kultury gleby i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem czy rzeźbą 

terenu, ma zasadnicze znaczenie. 

Na terenie gminy Lubochnia uprawa odbywa się przede wszystkim na glebach: 

III klasy bonitacyjnej – gleby orne średnio dobre. Należą do niej gleby brunatne i gleby 

bielicowe. Odznaczają się dużym wahaniem poziomu wody w zależności od opadów 

atmosferycznych. Na glebach tej klasy można już zaobserwować procesy ich degradacji. 

IV klasy bonitacyjnej – gleby orne średnie. Plony roślin uprawianych na tych glebach są 

wyraźnie niższe niż na glebach klas wyższych, nawet gdy utrzymywane są one w dobrej 

kulturze rolnej. Gleby te są bardzo podatne na wahania poziomu wód gruntowych. 

Ponadto występują gleby słabe – zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej, w większości 

porośnięte lasem. Brak natomiast gleb ornych najlepszych, I i II klasy. Najlepsze warunki 

glebowe mają wsie: Małecz, Dębniak, Tarnowska Wola – wszystkie zlokalizowane na 

zachodzie gminy oraz część Brenicy – w jej północnej części. 

 

 

 



 

 

 

 

Wykres 1. Klasy bonitacyjne gleb w gminie Lubochnia. 

 

 



 

Na system komunikacji drogowej w gminie Lubochnia składają się: 

• dwie drogi krajowe; 

• 8 dróg powiatowych; 

• 28 drogi gminne (w tym dawny odcinek drogi krajowej nr 8); 

• oraz drogi wewnętrzne, transportu rolnego i dojazdowe. 

Główną oś komunikacyjną gminy Lubochnia tworzy droga ekspresowa S8 relacji Wrocław – 

Piotrków Trybunalski – Warszawa. Jest to jedna z dróg o największym natężeniu ruchu w skali 

kraju. Odcinek S8 leżący na obszarze gminy Lubochnia ma 12 km długości. Południowy skraj 

gminy na odcinku 5,4 km przecina także droga krajowa nr 48 Tomaszów Mazowiecki – 

Odrzywół, która na terenie gminy Lubochnia przebiega przez tereny leśne, poza obszarami 

zabudowanymi. Drogi S8 i 48 posiadają powierzchnię bitumiczną, a ich łączna długość liczona 

na terenie gminy Lubochnia wynosi 17,40 km. 

Najważniejsze zabytki gminy znajdują się w tych dwóch miejscowościach. 

 

Tab. 5. Obiekty z terenu gminy Lubochnia wpisane do rejestru zabytków. 

Lp. Miejscowość Obiekt Data wpisania do 

rejestru 

1. Lubochnia zakrystia i skarbczyk kościoła par., XV/XVI w. 27.12.1967 

2. Małecz zespół dworski, XVIII w., park 18.05.1994 

zespół dworski, XIX w., dwór 07.10.1976 

3. Dąbrowa dróżniczówka, pocz. XX w. 28.10.1998 

4. Jakubów pomniki nagrobne znajdujące się na Cmentarzu 

Parafialnym: 

• Saturnina Snarskiego, ok. 1897, 

piaskowiec; 

• Jana Mielczarskiego, ok. 1884, 

piaskowiec, żeliwo, odlew; 

• Maryanny Podkońskiej, ok. 1859, żeliwo, 

odlew; 

• Maryi Fryderyki Siegmund i Karoliny 

Augusty Bogusławskiej wraz z 

ogrodzeniem pola grobowego, 2 poł. XIX 

w., piaskowiec, żeliwo, odlew. 

2014 

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Stan na dzień 1.05.2015 r. 



Przez teren gminy przebiega ponadto 8 połączonych z systemem dróg krajowych, dróg 

powiatowych, które obsługują ruch lokalny, gminny oraz ruch międzygminny. Drogi krajowe 

wraz z drogami powiatowymi tworzą szkielet komunikacyjny gminy.  

Wszystkie drogi powiatowe posiadają nawierzchnię utwardzoną. 

Gmina Lubochnia jest w znacznej części podłączona do wodociągów grupowych, które 

stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę – długość wodociągów w gminie wynosi 

obecnie 95,9 km. 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia gminy w wodę są wodociągi grupowe, zasilane przez 

podziemne jej ujęcia, z których pobrana woda rozchodzi się przez sieci wodociągowe                   

w układzie promienistym. System wodociągowy gminy Lubochnia zasilany jest z dwóch ujęć 

wody zlokalizowanych w: 

• miejscowości Lubochnia na dz. nr ew. 1/1 i 2. Pobór odbywa się z głębokości 120 

metrów za pomocą dwóch studni głębinowych, ujmujących do eksploatacji górno jurajski 

poziom wodonośny. Średnia wydajność ujęcia to 1130 m3/d. Ujęcie w Lubochni zapewnia 

także zaopatrzenie w wodę miejscowości: Brenica, Emilianów, Olszowiec, Jasień, Albertów, 

Kochanów, Henryków, Jakubów, Lubochnia Dworska, Małecz, Kierz, Kruszewiec, 

Lubochenek, Dębniak, Tarnowska Wola.  

• miejscowości Dąbrowa na dz. nr ew. 214/2. Pobór odbywa się z głębokości 100 metrów 

za pomocą dwóch studni głębinowych ujmujących do eksploatacji górno jurajski poziom 

wodonośny. Średnia wydajność ujęcia to 725 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę miejscowości: 

Glinnik, Nowy Glinnik, Nowy Glinnik-Osiedle, Dąbrowa, Marianka, Luboszewy.  

Gmina Lubochnia jest w przeważającej części skanalizowana – kanalizacja grupowa stanowi 

podstawową metodę odbioru nieczystości płynnych. Według stanu na koniec 2021 roku 

całkowita długość instalacji kanalizacyjnych w gminie wynosi obecnie 71,4 km. Ścieki 

odprowadzane za pomocą kanalizacji w gminie Lubochnia trafiają do biologiczno-

mechanicznej oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Lubochnia Dworska na działkach 

o nr. ewidencyjnych 122/1, 122/2, 124 i 126 stanowiących własność gminy. Przepustowość 

oczyszczalni wynosi 1000 m3/d i przy obecnym poborze ścieków jest obciążona w 76%. Osad 

ściekowy z oczyszczalni odbierany jest przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na 

wywóz i zagospodarowanie osadu. Obok kanalizacji, duża część gospodarstw domowych nadal 

korzysta ze zbiorników bezodpływowych – dzieje się tak zwłaszcza na obszarach, gdzie,              

z uwagi na rozproszoną zabudowę i niewielki wskaźnik gęstości zaludnienia, budowa 

kanalizacji byłaby nierentowna. Gospodarstwa domowe korzystają również z przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Poza oczyszczalnią gminną i przydomowymi na terenie gminy nie 

funkcjonują inne oczyszczalnie. 

Poziom zelektryfikowania gminy Lubochnia wynosi 100%. 

Przez teren gminy Lubochnia nie przebiegają sieci wysokiego napięcia, istnieje tylko system 

sieci średnich i niskich napięć, pośredniczący w dostawie energii elektrycznej z krajowego 

systemu elektroenergetycznego do odbiorców komunalnych, stanowiący własność PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren.  



Na strukturę sieci elektroenergetycznej składają się:  

 Główne punkty zasilania (GPZ) 110 kV/SN:  

Energia elektryczna w gminie Lubochnia dostarczana jest do odbiorców magistralami 

napowietrznymi, tj. liniami 15 kV, wyprowadzonymi z dwóch stacji GPZ, które znajdują się na 

terenie miasta Tomaszów Mazowiecki:  

– stacja 110/15 kV „Tomaszów 2”, w skład której wchodzą 2 transformatory o zainstalowanej 

mocy po 40 MVA, zlokalizowanej przy ul. Włókienniczej;  

– stacja 110/15 kV „Wistom”, w skład której wchodzą 2 transformatory o zainstalowanej mocy 

po 10 MVA, zlokalizowanej przy ul. Spalskiej.  

oraz linie średniego i niskiego napięcia i stacje transformatorowe. 

Gmina Lubochnia nie posiada na swoim terenie systemu grzewczego z wyjątkiem osiedla 

mieszkaniowego w Nowym Glinniku, wyposażonego w węzeł ciepłowniczy, który zasilany jest 

siecią gazową średniego ciśnienia doprowadzoną z terenu miasta Tomaszów Mazowiecki. 

Węzeł ten zaopatruje w ciepło całe osiedle w Nowym Glinniku, jak również położoną w 

sąsiedztwie Jednostkę Wojskową. 

Na pozostałym terenie system ogrzewania oparty jest na indywidualnych paleniskach (piecach 

bądź kotłowniach domowych) z użyciem paliw stałych, głownie węgla kamiennego. Występują 

również instalacje centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym lub gazie propan-butan. 

W obiektach użyteczności publicznej istnieją lokalne kotłownie, które jako paliwa używają 

paliw stałych – eko groszku, węgla kamiennego i peletu.  

Przez gminę Lubochnia przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia eksploatowane przez 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., oddział w Rembelszczyźnie oraz 

Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., oddział w Warszawie. Są to:  

 gazociąg wysokiego ciśnienia o znaczeniu ponadlokalnym DN 400 MOP 5,5 MPa relacji 

Mory-Piotrków Trybunalski, wybudowany w 2006 r., przebiegający przez miejscowości 

Małecz oraz Tarnowska Wola – GAZ – SYSTEM S.A.;  

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 MOP 5,5 MPa relacji Tomaszów Mazowiecki -

Koluszki, przebiegający przez niewielki fragment południowej części sołectwa Lubochnia 

Górki – Polska Spółka Gazownicza Sp. z o. o.  

 

Ponadto, w granicach gminy istnieje nieczynny i trwale wyłączony z eksploatacji, gazociąg 

wysokiego ciśnienia DN 300, przebiegający wzdłuż drogi ekspresowej S-8 przez miejscowości: 

Lubochnia Górki, Jakubów, Lubochnia Dworska, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Emilianów 

oraz Jasień, będący własnością Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.  

Siecią gazową średniego ciśnienia na terenie gminy Lubochnia zarządza Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie. Do jej elementów zaliczono:  

 gazociąg średniego ciśnienia DN 110, przebiegający przez miejscowość Luboszewy, 

zasilający węzeł ciepłowniczy osiedla w Nowym Glinniku.  

 gazociąg średniego ciśnienia DN 160, przebiegający przez miejscowości Luboszewy, 

Dąbrowa i Glinnik w kierunku, położonej w sąsiedniej gminie Inowłódz, Spały.  

 



Gazociągi te łączą się z siecią dystrybucyjną wysokiego ciśnienia poprzez stację redukcyjno -

pomiarową wysokiego ciśnienia, zlokalizowaną w mieście Tomaszów Mazowiecki, przy ul. 

Warszawskiej. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21), która weszła w życie 23 

stycznia 2013 r. i zastąpiła ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach określiła środki 

służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, zapobiegające negatywnemu wpływowi na 

środowisko oraz zdrowie ludzi wynikającemu z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi 

i zmniejszające ten wpływ oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów                           

i poprawiające efektywność takiego użytkowania. W odniesieniu do powstających odpadów 

ustawa wprowadziła hierarchię sposobów postępowania z nimi: zapobieganie powstawaniu 

odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku, 

unieszkodliwianie. 

W wyniku wejścia w życie ustawowych regulacji dotyczących segregacji śmieci, w gminie 

Lubochnia zdecydowana większość właścicieli nieruchomości zadeklarowała selektywną 

zbiórkę odpadów: 

• 1989 właścicieli nieruchomości zadeklarowało selektywne gromadzenie odpadów 

(osób z deklaracji 6 574); 

• 1 właściciel nieruchomości zadeklarował zmieszany sposób gromadzenia odpadów 

komunalnych. 

Odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Lubochnia zajmuję się firma zewnętrzna. 

Pojemniki na śmieci należą do firmy je wywożącej.  

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku gminę Lubochnia zamieszkiwało 6 977 osób. Na koniec 

2021 roku gmina Lubochnia liczyła 3539 kobiet, co odpowiadało 50,72% ogółu ludności 

gminy, natomiast liczba mężczyzn w tym samym czasie wynosiła 3438, tj. 49,28 % ogółu 

ludności. Liczba urodzeń w 2021 r. – 66, liczba zgonów w 2021 r. – 100. 

Teren gminy Lubochnia objęty jest zakresem działania Komendy Powiatowej Policji                    

w Tomaszowie Mazowieckim. Najbliższy Komisariat znajduje się w Czerniewicach. Obejmuje 

on swoim działaniem teren czterech innych gmin powiatu tomaszowskiego. Są to gminy: 

Lubochnia, Czerniewice, Inowłódz, Rzeczyca i Żelechlinek. 

Gmina Lubochnia objęta jest zakresem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Na terenie gminy działają cztery jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej: 

• OSP Lubochnia  

• OSP Glinnik  

• OSP Małecz 

• OSP Nowy Jasień  



Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991   o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490.), 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2490) a ich szczegółowe zadania oraz organizację określają statuty przyjmowane przez 

poszczególne jednostki. OSP realizują zadania mające na celu zapobieganie pożarom, a także 

biorą udział w akcjach ratowniczych, działaniach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 

pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i 

zdarzeń. Jest to w przypadku gminy Lubochnia niezwykle ważne z racji uwarunkowań 

środowiskowych (wysoki odsetek lasów, ziem rolnych, łąk, częste susze potęgowane słabą 

jakością gleb) oraz przebiegu przez gminę drogi ekspresowej S8, na której istnieje ryzyko 

zdarzeń drogowych wymagających interwencji dużej liczby służb wyposażonych w 

specjalistyczny sprzęt. Ochotnicze straże pożarne wykonują również szereg innych działań – 

m.in. informują ludność o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi, wykonują zadania wynikające z przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej, podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, wspomagają rozwój 

społeczności lokalnych na własnym terenie. 

Jednostka OSP Lubochnia w 2000 roku włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, który zaczął funkcjonować od 1995 roku. 

Na terenie gminy Lubochnia, w jej wschodniej części, stacjonuje 7 Dywizjon Lotniczy – 

oddział podporządkowany Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. 

Na system oświaty w gminie Lubochnia na dzień 31 grudnia 2021 roku składają się 3 

placówki, nad którymi opiekę sprawuje lokalny samorząd. Są to: 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni; kadrę pedagogiczną zespołu tworzy 58 

nauczycieli (56,84 etat), spośród których 1 prowadzi przedszkole w oddziale 

zamiejscowym w Nowym Glinniku. Liczba dzieci ogółem 564. Liczba etatów 

administracji i obsługi na dzień 31.12.2021 r.  – 27 osób w tym: 24 stałych pracowników 

– pełny etat, 3  interwencyjnych – pełny  etat, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku; kadrę pedagogiczną tworzy 22 nauczycieli 

(16,22  etat). Liczba dzieci 88. Liczba etatów 4,25 (5 osób) pracowników obsługi i 

administracji, 

• Przedszkole Publiczne nr 1 w Lubochni; kadrę pedagogiczną tworzy 17 nauczycieli 

(12,24  etat). Liczba dzieci 197. Liczba etatów administracji i obsługi stan na 

31.12.2021r. : łącznie 13 osób (13 etatów) w tym 2- prace interwencyjne, 1 staż, 10 -

stali pracownicy. 

Za udzielanie pomocy społecznej i koordynację zorganizowanych form wsparcia dla 

ludności z terenu gminy Lubochnia odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Lubochni z siedzibą na ul. Tomaszowskiej 9. Liczba etatów na dzień 31 grudnia 2021 roku: 15 

etatów umowa o pracę, 1 etat prace interwencyjne.  

 



 

 

Uchwały podjęte w 2021 roku: 

Lp. Numer 
uchwały 

Data podjęcia Tytuł uchwały 

1. XXXVI/219/21 20 styczeń 
2021r. 

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/218/20 w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 2020 

2. XXXVI/220/21 20 styczeń 
2021r. 

W sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w 
Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: 
Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, 
Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Lubochni Dw. Poprzez budowę suszarni osadu na 
terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i 

przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Dąbrowa. 

3. XXXVI/221/21 20 styczeń 
2021r. 

W sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 
116269E – Brenica (Eleonorów) 

4. XXXVI/222/21 20 styczeń 
2021r. 

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubochnia na lata 2021-2039 

5. XXXVI/223/21 20 styczeń 
2021r. 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubochnia na 
rok 2021. 

6. XXXVII/224/21 24 luty 2021r. Uchwalająca uchwałę Nr XXXVI/219/21 zmieniająca 
uchwałę Nr XXXV/218/20 w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Lubochnia na rok 2020 

7. XXXVII/225/21 24 luty 2021r. W sprawie przekazania do organu regulacyjnego 
projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

8. XXXVII/226/21 24 luty 2021r. W sprawie rozpatrzenia petycji 

9. XXXVII/227/21 24 luty 2021r. W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej 

Gminy Lubochnia na lata 2021-2039 

10. 
 

XXXVII/228/21 24 luty 2021r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 

2021. 

11. XXXVIII/229/21 22 marca 
2021r. 

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Lubochnia w 2021 roku. 

12. XXXVIII/230/21 22 marca 
2021r. 

W sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu 

Gminy Lubochnia 

13. XXXVIII/231/21 22 marca 
2021r. 

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Tomaszowskiemu 

14. XXXVIII/232/21 22 marca 
2021r. 

W sprawie niedochodzenia należności z tytułu 

rekompensaty przypadającej Gminie Lubochnia oraz jej 

jednostkom organizacyjnym 



15. XXXVIII/233/21 22 marca 
2021r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lubochnia na lata 2021-2039 

16. XXXVIII/234/21 22 marca 
2021r. 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 

2021. 

17. XXXIX/235/21 28 kwietnia 
2021r. 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla oznaczonych 

terenów – obszarów położonych w obrębie geodezyjnym 

Dąbrowa, Glinnik I, Luboszewy, Marianka, Gmina 

Lubochnia 

18 XXXIX/236/21 28 kwietnia 
2021r. 

W sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do 

zasobów Gminy Lubochnia 

19. XXXIX/237/21 28 kwietnia 
2021r. 

W sprawie rozpatrzenia petycji 

20. XXXIX/238/21 28 kwietnia 
2021r. 

W sprawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków. 

21. XXXIX/239/21 20 kwietnia 
2021r. 

W sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i 

komisji stałych 

22. XXXIX/240/21 28 kwietnia  
2021r. 

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubochnia na lata 2021-2039 

23. XXXIX/241/21 28 kwietnia 
2021r. 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 2021 

24. XXXIX/242/21 28 kwietnia 
2021r. 

W sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej 

w obrębie geodezyjnym Glinnik Nowy do zasobu Gminy 

Lubochnia 

25. XL/243/21 26 maja 
2021r. 

W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

wysokości dochodów 

26. XL/244/21 26 maja 
2021r. 

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego od 

spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie 

Lubochnia. 

27. XL/245/21 26 maja 
2021r. 

Zmieniając uchwałę Nr LVI/286/17 w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Lubochnia 

28. XL/246/21 26 maja 
2021r. 

W sprawie przejęcia przez Gminę Lubochnia do zasobu 

dróg gminnych dróg serwisowych W7, W8, W9, W10, 

W12, W13 służących do obsługi drogi ekspresowej S8 w 

miejscowościach Jakubów, Lubochnia Dworska, 

Olszowiec 

29. XL/247/21 26 maja 
2021r. 

W sprawie założenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w 
Lubochni 

30. XL/248/21 26 maja 
2021r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubochnia na lata 2021-2039 



31. XL/249/21 26 maja 
2021r. 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 
2021. 

32. XLI/250/21 25 czerwca 
2021r. 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubochnia 
wotum zaufania 

33. XLI/251/21 25 czerwca 
2021r. 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Lubochnia za 2020 rok i informację o stanie mienia 

34. XLI/252/21 25 czerwca 
2021r. 

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Lubochnia z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

35. XLI/253/21 25 czerwca 
2021r. 

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów 
komunalnych w drodze darowizny nieruchomości 

położonych w Lubochni Dworskiej. 

36. XLI/254/21 25 czerwca 
2021r. 

Zmieniająca uchwałę Nr XL/247/21 w sprawie 
założenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lubochni 

37. XLI/255/21 25 czerwca 
2021r. 

W sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w 
Gminie Lubochnia na rok 2021/2022 

38. XLI/256/21 25 czerwca 
2021r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubochnia na lata 2021-2039 

39. XLI/257/21 25 czerwca 
2021r. 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 
2021 

40. XLII/258/21 27 sierpnia 
2021r. 

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubochnia 

41. XLII/259/21 27 sierpnia  
2021r. 

W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych powadzonych przez Gminę Lubochnia. 

42. XLII/260/21 27 sierpnia 
2021r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lubochnia na lata 2021/2039 

43. XLII/261/21 27 sierpnia 
2021r. 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 
2021 

44. XLIII/262/21 24 września 
2021r. 

W sprawie przejęcia od Powiatu Tomaszowskiego 
zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 

45. XLIII/263/21 24 września 
2021r. 

W sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi gminnej 
wewnętrznej oraz drogi gminnej publicznej nr 

116269E w miejscowości Brenica 

46. XLIII/264/21 24 września 
2021r. 

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Lubochnia 

47. XLIII/265/21 24 września 
2021r. 

W sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do 
zasobu Gminy Lubochnia 

48. XLIII/266/21 24 września 
2021r. 

Zmieniając uchwałę Nr XLII/258/21 w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Lubochnia 

49. XLIII/267/21 24 września 
2021r. 

W sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 



Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizacje zadania pn.: 
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości 

Nowy Jasień w gminie Lubochnia 

50. XLIII/268/21 24 września 
2021r. 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubochnia na lata 2021-2039 

51. XLIII/269/21 24 września 
2021r. 

W sprawie budżetu Gminy Lubochnia na rok 2021. 

52. XLIV/270/21 7 
października 

2021r. 

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy 
Lubochnia do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Tomaszów Mazowiecki- Opoczno w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

53. XLIV/271/21 7 
października 

2021r. 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 
2021. 

54. XLIV/272/21 7 
października 

2021r. 

W sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym 

55. XLV/273/21 27 
października 

2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubochnia na lata 2021 – 2039 

56. XLV/274/21 27 
października 

2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 
2021 

57. XLVI/275/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

58. XLVI/276/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki opłaty oraz zwolnienia częściowego z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych 

59. XLVI/277/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Lubochnia 

60. XLVI/278/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 
Gminy Lubochnia z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 

61. XLVI/279/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości 
położonej w obrębie Lubochnia Dworska do zasobu 

Gminy Lubochnia 



62. XLVI/280/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 
położonych w obrębie Luboszewy stanowiących 

własność Gminy Lubochnia 

63. XLVI/281/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Lubochnia 

64. XLVI/282/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości 
Luboszewy oraz Glinnik w Gminie Lubochnia 

65. XLVI/283/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubochni 

66. XLVI/284/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu 
i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju 
Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”, w tym tryb 
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju 

67. XLVI/285/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków na terenie Gminy Lubochnia 

68. XLVI/286/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków na terenie Gminy Lubochnia 

69. XLVI/287/21 24 listopada 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Lubochnia na rok 2021 

70. XLVI/288/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubochnia na lata 2021 – 2039 

71. XLVI/289/21 24 listopada 
2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 
2021 

72. XLVII/290/21 16 grudnia 
2021 r. 

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej Nr 
116262E 

73. XLVII/291/21 16 grudnia 
2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta 
Gminy Lubochnia 

74. XLVII/292/21 16 grudnia 
2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubochnia na lata 2021 – 2039 

75. XLVII/293/21 16 grudnia 
2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 
2021 

76. XLVIII/294/21 29 grudnia 
2021r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

77. XLVIII/295/21 29 grudnia 
2021r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/286/13 z dnia 27 
listopada 2013 roku w sprawie podjęcia działań 

promujących rodziny wielodzietne w ramach 
programu „PRO LUBOCHNIA” – promocja, rozwój i 

ochrona rodzin wielodzietnych w Gminie Lubochnia 



78. XLVIII/296/21 29 grudnia 
2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego 

79. XLVIII/297/21 29 grudnia 
2021r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla oznaczonego 
fragmentu terenu – obszaru położonego w obrębie 

geodezyjnym Lubochnia Dworska, Jakubów i 
Lubochnia Górki, Gmina Lubochnia 

80. XLVIII/298/21 29 grudnia 
2021r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubochnia na lata 2021 – 2039 

81. XLVIII/299/21 29 grudnia 
2021r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 
2021 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.   

Założeniem programu było doprowadzenie do stworzenia spójnego systemu działania na 

terenie Gminy Lubochnia, którego celem było ograniczenie i zmiana struktury spożycia 

napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie następstw uzależnień. Merytorycznie 

koordynacją Programu zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W realizacji Programu udział brały placówki kultury, szkoły z terenu gminy 

Lubochnia, parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Lubochni, sołectwa z terenu gminy i inne. 

Liczba punktów, w których może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych została 

ustalona w Uchwale Nr LXXII/367/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 10 września 2018 roku   

i wynosi: 

– liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% oraz piwo 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – sklepy – w ilości 17 punktów, 

– liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu                do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży – sklepy – w ilości 17 punktów, 

– liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% 

alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – sklepy – w ilości 17 

punktów, 

– liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – bary – w ilości 6 

punktów. 

– liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

zawartości alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży – bary –  w ilości 6 punktów. 



– liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% 

zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – bary – w ilości 6 

punktów. 

Na dzień 31.12.2021 roku w Gminie Lubochnia funkcjonowała następująca liczba punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych w których można zakupić poszczególne rodzaje alkoholu, 

to: 

1. W miejscach przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – sklepy: 

- napoje alkoholowe zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 14 punktów, 

- powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 13 punktów, 

- powyżej 18% zawartości alkoholu – 14 punktów, 

2. W miejscach  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – bary: 

- napoje alkoholowe zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 4 punkty, 

- powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 0 punktów, 

- powyżej 18% zawartości alkoholu – 0 punktów 

W 2021 roku wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stanowiły one 

kontynuację wcześniej wydanych.  

 Na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców korzystających                        

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określających wartość sprzedanego alkoholu   

w 2021 roku, ustalono następujące kwoty: 

- napoje alkoholowe zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 1 304.412,40 zł, 

- powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 294.808,50 zł, 

- powyżej 18% zawartości alkoholu – 1.814.268,42 zł. 

Łączna kwota sprzedanego alkoholu w 2021 roku wynosi – 3 413.489,32 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Komisja liczyła pięciu członków.  

 W 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji, w trakcie których przeprowadzono 

rozmowy motywujące z 29 osobami nadużywającymi alkohol. 

Komisja w 2021 roku: 

- skierowała 8 osób na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii o  

stopniu uzależnienia od alkoholu (uzyskanie takiej opinii jest niezbędne w celu złożenia 

wniosku do sądu w sprawie orzeczenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego), 

- przekazała 7 wniosków do sądu w celu orzeczenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. 

Komisja zrefundowała 4 zabiegi chirurgiczne w celu dokonania „wszywki”. 



 Od stycznia 2021 roku świadczone były usługi terapeuty uzależnień m.in. dla 

podopiecznych Komisji oraz dla rodzin z gminy Lubochnia dotkniętych problemem 

uzależnienia. Terapeuta przyjmował 2 razy w miesiącu po 3 godziny. Z usług terapeuty 

skorzystało 19 osób.  

W ramach porozumienia z samorządem Powiatu Tomaszowskiego wsparto działalność 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie usług 

świadczonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W tej instytucji osoby uzależnione i 

współuzależnione, rodziny w których występuje problem przemocy domowej mogą uzyskać 

pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną. Mieszkańcom gminy Lubochnia udzielono 

łącznie 71 porad – 38 porad u psychologa,11 porad u pedagoga i 22 porady u prawnika. 

Program „Pro Lubochnia” 

Program Pro Lubochnia ustanowiono Uchwałą NR XLIV/286/13 Rady Gminy Lubochnia            

z dnia 27 listopada 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr V/34/19 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 

stycznia 2019 r. Uchwała Nr XIII/95/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku. 

Powyższy program ma na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych z terenu 

Gminy Lubochnia. Adresowany jest do wszystkich rodzin zameldowanych i prowadzących 

wspólne gospodarstwo domowe na terenie Gminy Lubochnia, w których rodzice (jeden rodzic 

lub opiekun prawny) mają na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia 

lub do 24 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, niezależnie od 

sytuacji materialnej, w tym również rodzinę zastępczą. 

Karta „PRO LUBOCHNIA” uprawniająca do korzystania z ulg i zwolnień wydawana jest na 

wniosek rodziny, na okres od 1 roku do 5 lat (wzór wniosku określa uchwała Nr XLIV/286/13 

Rady Gminy Lubochnia z dnia 27 listopada 2013 r.  w sprawie podjęcia działań promujących 

rodziny wielodzietne w ramach programu „PRO LUBOCHNIA” – promocja, rozwój i ochrona 

rodzin wielodzietnych w Gminie Lubochnia). Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowodem osobistym, legitymacją szkolną lub 

legitymacją studencką. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, karta 

ważna jest wraz z kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości. Ma ona charakter osobisty i nie 

może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika karty, innym nieupoważnionym 

osobom. Obecnie posiadanie Karty Dużej Rodziny uprawnia do korzystania z programu Pro 

Lubochnia. 

Środki na program pokrywane są z budżetu Gminy Lubochnia. 

Koszty poniesione przez Gminę w realizacji programu to ulgi w płatnych zajęciach 

dodatkowych organizowanych przez szkoły i przedszkole, w szczególności wyjazdy do kina 

teatru, na zieloną szkołę i w roku 2021 wyniósł: 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubochni – 13 693,30 zł  

Szkoła Podstawowa  w Glinniku – 418,76 zł  

Przedszkole Publiczne nr 1 w Lubochni – 420,00zł 



Razem  - 14 532,06 zł. 

W 2021 roku zostało objętych (wydanych) 117 kart dla 24 rodzin. 

Program ma charakter otwarty wszyscy którzy chcą zostać jego Partnerami tj, przedsiębiorcy 

oraz instytucje nie będące jednostkami organizacyjnymi gminy działający na obszarze Gminy 

Lubochnia jak również przedsiębiorcy oraz instytucje samorządowe i inne spoza terenu Gminy 

Lubochnia mogą wystąpić z wnioskiem (wzór wniosku stanowi załącznik do w/w uchwały). 

Partner programu określi we wniosku formę i rodzaj zaangażowania w program „PRO 

LUBOCHNIA”. Decyzję o przyjęciu do programu i umieszczeniu go w wykazie Partnerów 

podejmuje Wójt Gminy Lubochnia. Każdy Partner programu otrzyma od Urzędu Gminy 

graficzne oznaczenie uczestnictwa w programie oraz umieszczony będzie w wykazie Partnerów 

programu zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Lubochnia, Kwartalniku 

Samorządowym Urzędu Gminy Lubochnia. Partnerzy promowani są na uroczystościach i 

imprezach okolicznościowych organizowanych przez Urząd Gminy i gminne jednostki 

organizacyjne.  

Poniżej przedstawiam wykaz partnerów, którzy przystąpili do programu Pro Lubochnia wraz z 

oferowanymi ulgami na dzień 31.12.2021 r.: 

1. Stajnia ,,Jasień’’ Dorota Socha Nowy Jasień, 97-217 Lubochnia 

oferowana ulga: 

- nauka jazdy konnej 5%, 

- oprowadzanka 5%, 

- jazda ze skokami 5%, 

- kuligi 5%, 

- wynajem kucyka na imprezy integracyjne 5% 

2. Zakład blacharsko-lakierniczy Sałagacki Sławomir Olszowiec 53, 97-217 Lubochnia 

oferowana ulga : 

- naprawa blacharsko-lakiernicza pojazdu 15% 

3. ,,VIKING’’ Jacek Bąbos Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 12a, 97-217 Lubochnia 

oferowana ulga: 

- wszystkie usługi fryzjerski -20% 

- wszystkie usługi kosmetyczne – 20% 

4. AVAILO Sp. z. o.o. Jasionka 948 

oferowana ulga: 

- 10% zniżki na zakup pakietu Prawnik na Teraz 



5. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW BIURO REGIONALNE W 

ŁODZI, ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

- 30 % przy zawarciu umów ubezpieczenia majątkowego: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna 

Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

- 15% przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych i autocasco. 

Roczny program współpracy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na  2021 rok 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie została podjęta Uchwała Nr XXXIII/207/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 

20 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubochnia z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Realizacja programu: 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert 

– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Małcza – Letnie Lubocheńskie Przekąski”, kwota zadania 

2000,00 zł 

- Stowarzyszenie Step by Step – „Folk Fashion Show 2021” kwota zadania 7 000,00 zł. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022  

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022 przyjęta została 

uchwałą  Nr XLVI/228 /17 Rady Gminy Lubochnia z dnia 23 marca 2017 r. Ma istotne 

znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców, w szczególności grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych. Zorientowana jest na 

rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami                         

i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami 

działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, 

bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu, pomoc osobom bezrobotnym. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno                   

w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych                                    

i zminimalizować skutki szeroko rozumianych kwestii społecznych. Dokument stanowi 

podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają 

przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są 

zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej.  



Realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubochni udzielił pomocy  dla 145 rodzin tj. 287 osób w rodzinie. Pomoc 

udzielania była osobom i rodzinom  w szczególności  z powodu ubóstwa , niepełnosprawności, 

długotrwałej choroby, bezrobocia. W ramach tych środków przyznano świadczenia pieniężne i 

świadczenia niepieniężne.   Ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystały  

264 rodziny tj. 1258 osób w rodzinie . Stypendia szkolne  w formie pomocy materialnej  o 

charakterze socjalnym udzielono 18 uczniom w okresie od stycznia do sierpnia , natomiast w 

okresie od września do grudnia 21 uczniom oraz udzielono pomocy  2 uczniowi w formie 

zasiłku szkolnego. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 19 rodzin  oraz 7 rodzin z 

dodatków energetycznych. Rodziny dysfunkcyjne, w których wychowują się dzieci, wspierano 

poprzez zatrudnionego asystenta. Asystent rodziny pracował z 12 rodzinami. Prowadzono 

procedury „Niebieskich Kart”. pomagając wyjść rodzinom z trudnych i skomplikowanych 

sytuacji przemocy fizycznej, psychicznej, czy też emocjonalnej. Do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubochni w 2021 r. wpłynęło 13 „Niebieskich Kart”. Osoby pokrzywdzone 

korzystały z pomocy psychologa . Osoby uzależnione od alkoholu kierowane były na Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub do terapeutów uzależnień. Osoby  starsze i 

niepełnosprawne korzystały z pomocy finansowej i pomocy w formie usług opiekuńczych. Z 

usług opiekuńczych skorzystały 21 osoby. 

Gminny Programu Wspierania Rodziny na lata 2020- 2022 dla Gminy Lubochnia  

został przyjęty Uchwałą NR XXIV/153/20  Rady Gminy Lubochnia z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

wraz z Uchwałą zmieniającą Nr XXX/190/20 Rady Gminy Lubochnia  z dnia 26 sierpnia 2020 

r. Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Lubochnia, rodziny wychowujące dzieci, 

niewydolne wychowawczo, dotknięte przemocą, ubogie i zagrożone ubóstwem, przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zagrożone 

umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, a także rodzice , którym została ograniczona lub 

odebrana władza rodzicielska. Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 

Gminie Lubochnia jest wspieranie rodzin przez prowadzenie interdyscyplinarnych działań i 

tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wywiązywaniu się w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych związanych z opieką i wychowaniem dzieci.  

Wsparcie rodziny ma charakter profilaktyczny, a rodzinie są stwarzane możliwości do 

samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co zwiększy jej szanse na prawidłowe 

funkcjonowanie w środowisku. Program także zakłada tworzenie poczucia odpowiedzialności 

oraz sprawia, by rodziny same przy wykorzystaniu swojego własnego potencjału rozwiązywały 

problemy, a tym samym wychodziły z kryzysu, w jakim się znalazły przy pomocy asystenta 

rodziny i pracowników socjalnych oraz innych specjalistów- terapeuta uzależnień, psycholog 

.Ważnym elementem powodzenia w zakresie realizacji programu jest ścisła współpraca 

instytucji i podejmowanie skoordynowanych działań na rzecz rodzin z terenu gminy 

Lubochnia. Efektem realizacji Programu jest polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie 

negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 

Z pomocy asystenta rodziny w 2021 r. korzystało 12 rodzin , psychologa – 44 osoby, a terapeuty 

19 osób. W ramach programu zatrudniony jest psycholog na umowie zleceniu. 



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Lubochnia 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Lubochnia na lata 2017 – 2021 został przyjęty Uchwałą NR XLV/219/17  

Rady Gminy Lubochnia z dnia 16 lutego 2017 r.     

Celem nadrzędnym „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubochnia na lata 2017 – 2021” jest 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Lubochnia , zapewnienie ochrony 

jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców. 

Do realizacji zadań w ramach tego Programu został powołany Zarządzeniem Nr 82/2011 r.         

z dnia 22 sierpnia 2011 r. Wójta Gminy Lubochnia Gminny Zespól Interdyscyplinarny który 

opiera swą pracę na ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny liczy 11 osób, są to przedstawiciele różnych instytucji. Zespól działa 

poprzez procedurę „Niebieskie Karty”. W 2021 roku wpłynęły 13 Kart. Odbyły się 4 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego , a do realizacji procedury „Niebieskie Karty” 

powołano 10 grup roboczych . W ramach posiedzeń grup roboczych podejmowane są 

indywidualne działania wobec każdej rodziny, w której istnieje podejrzenie występowania 

przemocy. Ponadto Zespół Interdyscyplinarny kieruje  sprawców przemocy do obycia 

programu korekcyjno-edukacyjnego organizowanego przez powiat. O formach wsparcia               

i miejscach wsparcia dla osób przeżywających trudności wynikających z przemocy w rodzinie 

udzielane są informacje w materiałach promocyjnych, które rozdawane są w szkole lub w 

trakcie indywidualnych spotkań  na grupach roboczych oraz poprzez plakaty i ulotki wyłożone 

w miejscach publicznych. 

Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Program ten realizowany był na podstawie z Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 

października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu wspierania 

finansowego gmin  w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

oraz  Uchwały NR III/12/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 

przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz 

odstąpienia od zwrotu wydatków i  Uchwały NR III/12/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 4 

grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-

2023. 

Z pomocy w formie posiłków skorzystało 63 dzieci. Z pomocy w formie świadczenia 

pieniężnego na żywność lub zakupu żywności skorzystały 46 rodziny. Zadanie to było 

dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 39.963,41 zł, kwota 20.010,73 zł pochodziła z 

budżetu gminy. Dożywianiem objęte były dzieci, młodzież, osoby starsze, chore, samotne, 

niepełnosprawne nie mające warunków do sporządzenia posiłku. W ramach programu 

wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” realizowano działania dotyczące w szczególności 

zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 

zakup żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 



Program „ Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej 2021”  

Rok 2021 był kolejnym, w którym to Gmina Lubochnia, w ramach zadań wykonywanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczyła usługi asystenta rodziny .     W 2021 roku  Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni w ramach Resortowego Programu Wspierania 

Rodziny uzyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację w wysokości 2.000 zł. na 

realizację projektu „Asystent Rodziny”.   Środki te w całości zostały przeznaczone na koszty 

zatrudnienia asystenta rodziny.  Łączny koszt tego zadania wyniósł 65.418,61 zł. Pozostała 

kwota na realizację tego zadania została pokryta ze środków własnych. 

Program „Opieka 75+” 

W ramach zadań wykonywanych przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni 

świadczono  usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób. W ramach Programu „Opieka 75+” Gmina pozyskała  

dofinansowanie kosztów świadczonych usług na 2021 r. w kwocie 18.802 zł. Programem tym 

objętych zostało 9 osób w wieku 75 lat i więcej. Należy wskazać, że w ramach środków 

własnych pomocą usługową objęto 21 osób. 

Program  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ”edycja 2021   

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni przystąpił do Programu  

pn.”Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ”edycja 2021  finansowanego przez 

Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Programem objęto 13 osób i wydano kwotę 168.160,48 

zł. Program zapewniał osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym 

wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Zatrudnionych było 8 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Z tej formy pomocy 

skorzystało 13 osób. 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015 -2020 

W styczniu 2019 r. została złożona oferta konkursowa do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego    

na realizację zadania zleconego na 2019 rok  w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na 

lata 2015 -2020 na utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+.   W ramach tego Programu 

Gmina Lubochnia otrzymała dotację w kwocie 111.692 zł., która została przeznaczona na 

utworzenie i wyposażenie  Klubu Senior+ w Brenicy , który rozpoczął swoją działalność od 

stycznia 2020 roku.               

W Klubie ,,Senior+” w 2021 r. aktywnie uczestniczyło 28 członków. Seniorzy brali udział w: 

ćwiczeniach umysłu, pamięci,  pogadankach na tematy związane z tradycjami,  zdrowego trybu 

życia, zajęciach muzycznych, zajęciach florystycznych, zajęciach kulinarnych, wspólnie 

oglądają filmy. Odbyła się pogadanka na temat „Jak bezpiecznie żyć w czasie pandemii ” 

koronawirusa”.  

Seniorzy uczestniczyli w warsztatach teoretycznych i praktycznych z wykonywania muralu, 

prowadzonych przez Arkadiusza Andrzejkowa – mistrza muralu. Seniorzy uczestniczyli w 

projekcje pn. ,, Senioralne podróże małe i duże’’  w ramach, których realizowane były 



wycieczki kulturalno- oświatowe między innymi wyjazdy do teatru, fabryki bombek. 

Zwiedzili: muzea, sanktuaria, kościoły, zamki  itp. Uczestnicy Klubu wysłuchali Koncertu 

Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który 

odbył się  w Gminnym Parku w Lubochni, a także Koncertu Pieśni Patriotycznych, który odbył 

się w Sali koncertowej Gminnego Centrum Kultury. Z okazji Dnia Seniora został przygotowany 

występ artystyczny, gdzie seniorzy zaprezentowali swoje talenty muzyczne, recytatorskie oraz  

śpiewanie pieśni patriotycznych. W Klubie Seniora odbył się również wieczór andrzejkowy, 

bawili się przy muzyce oraz wspólnie kolędowali. Ponadto seniorzy korzystali z usług  

sportowo- rekreacyjnych. W ramach zajęć sportowo rekreacyjnych seniorzy w celu poprawy 

koordynacji ruchowej oraz poprawy wytrzymałości organizmu wykonywali ćwiczenia 

ogólnosprawnościowe korzystając ze sprzętu sportowego zakupionego w ramach wyposażenia 

placówki (orbitrek, rowerek). Seniorzy w uzdrowisku w Uniejowie korzystali z kąpieli w 

wodach termalnych, jacuzzi, tężni solankowej, która nasyca powietrze jodem, bromem oraz 

całą gamą innych dobroczynnych mikroelementów, takich jak magnez potas, sód czy żelazo. 

Seniorzy zorganizowali grilla z pieczeniem kiełbasek, kaszanki. Były tańce, wspólny śpiew, 

zabawy. Seniorzy korzystali i także z usług aktywności ruchowej lub kinezyterapii:  zimowe 

spacery po okolicy,  spacery  z kijkami nordic-walking itp. Seniorzy włączali się  również w 

pomoc charytatywną.  Seniorzy korzystali z terapii zajęciowej, w ramach której tworzyli 

rękodzieła z wykorzystaniem  metody decoupage. 

Seniorzy z gminy Lubochnia mają możliwość korzystania z karty ,,Senior Województwa  

Łódzkiego’’. 

Projekt pn.”Rodzina siłą”  

W 2021 roku w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021” Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni z Gminą Lubochnia realizował zadanie „Rodzina 

siłą” . Celem zadania „Rodzina siłą”, było podejmowanie skutecznych i wartościowych 

inicjatyw wspierających rodziny oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie polityki 

prorodzinnej. Zadanie „Rodzina siłą” skierowane było do mieszkańców gminy Lubochnia, 

rodziców i dzieci również z rodzin wielodzietnych. 

Gmina Lubochnia uzyskała dotację celową na realizację zadania „Rodzina siłą” w ramach 

konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021” w kwocie 74.558,00 zł.  

Zadanie realizowane było w okresie od 01.08.2021r. do 30.11.2021r. Działania związane z 

realizacją zadania prowadzone były zarówno na terenie gminy Lubochnia, jak i poza jej terenem 

w ramach organizowanych wyjazdów integracyjnych.  

W miesiącu sierpniu br. dla rodzin z dziećmi był zorganizowany jednodniowy wyjazd 

integracyjny do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Uczestnicy wyjazdu mieli 

możliwość z pomocą przewodnika obejrzeć około 300 zabytkowych samochodów osobowych, 

ciężarowych, autobusów, motocykli oraz pojazdów wojskowych i poznać ich historię. Wyjazd 

ten przyczynił się do zdobycia wiedzy edukacyjnej i integracji uczestników wyjazdu. 

W miesiącu wrześniu br. dla rodzin z dziećmi został zorganizowany piknik lokalny z okazji 

zakończenia wakacji. W ramach pikniku został przeprowadzony blok rekreacyjny czyli szereg 



integrujących zabaw i konkursów prowadzonych przez animatora. Uczestnicy biorący udział w 

konkursach otrzymali nagrody. Lokalny piknik był z oprawą muzyczną. Dla uczestników 

pikniku lokalnego zorganizowany był również catering. 

W miesiącu wrześniu br. dla rodzin z dziećmi był zorganizowany jednodniowy wyjazd 

integracyjny do Safari ZOO w Borysewie znajdującego się w województwie łódzkim, który 

miał na celu integrację rodziców z dziećmi oraz zainicjowanie spędzania wspólnie czasu 

wolnego. Safari ZOO w Borysewie było idealnym miejscem na wycieczkę edukacyjną, pełną 

wypoczynku i zabawy. 

W miesiącu październiku br. odbyły się warsztaty kulinarne dla rodzin z dziećmi połączone z 

edukacją i poradnictwem dietetycznym. Rodzice wraz z dziećmi wykorzystując swoje 

zdolności manualne i kreatywne mieli możliwość stworzenia samodzielnie potraw i słodkości 

przy pomocy dietetyka.  

W miesiącu sierpniu, wrześniu i październiku br. odbyły się warsztaty taneczno-fitnessowe dla 

rodziców i dzieci, które polegały na rozładowaniu napięcia poprzez taniec połączony z 

areobikiem, który wpłynął na poprawę sprawności oraz koordynacji ruchowej uczestników.  

W miesiącu wrześniu i październiku br. odbyły się warsztaty wizażu adresowane do kobiet, 

których celem było uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat sposobu retuszowania 

niedoskonałości skóry, makijażu dziennego oraz stylizacji ubioru, jak również wiedzy na temat, 

jak dbać o siebie by dobrze wyglądać.  

W miesiącu listopadzie br. odbyły się warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi polegające na 

wspólnym tworzeniu i spędzaniu wolnego czasu oraz pobudzeniu kreatywności zarówno u 

dzieci, jak i rodziców. W ramach warsztatów artystycznych zostały przeprowadzone warsztaty 

mydlarskie, z tworzenia biżuterii, z tworzenia „lasu w słoiku” oraz decoupage’u.  

W miesiącu listopadzie br. dla rodzin z dziećmi został zorganizowany wyjazd integracyjny do 

Teatru w Łodzi na spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”. Wyjazd i udział w spektaklu były 

przyjemną i pożyteczną rozrywką dla całej rodziny. Uczestnicy wyjazdu zostali wprowadzeni 

w świat sztuki. Uczestnicy dzięki wyjazdowi mogli  spędzić razem czas budując wspólną 

relację co stanowiło dobrą zabawę i rozrywkę.  

W zadaniu wzięło udział 167 osób. Realizowane zadania w projekcie przyczyniły się do się do 

zdobycia wiedzy edukacyjnej i integracji uczestników, a przede wszystkim do  integracji 

rodziców z dziećmi oraz zainicjowaniu spędzania wspólnie czasu wolnego oraz pobudzeniu  

kreatywności  zarówno u dzieci, jak i rodziców. Uczestnicy w czasie realizacji konkursu tj w 

okresie od 01.08.2021r. do 30.11.2021r. mogli  spędzić razem czas budując wspólną relację co 

stanowiło dobrą zabawę i rozrywkę. 

Program „Czyste powietrze”  

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2021 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw 

związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 



od października 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się wydawaniem 

zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka jej gospodarstwa domowego osobie, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 

podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej na podstawie Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 

2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby 

fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia, (Dz. U. 2020 r. poz. 1713). 

W 2021 r. wpłynęło 24 wnioski i wydano 24 zaświadczenia . 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

Od lipca 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni podjął współpracę ze 

stowarzyszeniem „Step by Step”,  którego celem jest m. in.  niesienie wszechstronnej pomocy 

ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy 

w najbliższym otoczeniu, rodzinie, środowisku. Stowarzyszenie Step by Step zajmuje się 

również dystrybucją żywności  z Banku Żywności w Łodzi w  ramach realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Osobom najbardziej Potrzebującym na terenie gminy Lubochnia. W 2021 

roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni wydał 103 skierowania dla 220 osób.  

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 

dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów. 

Program  opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt  

Został wprowadzony uchwałą nr XXXVIII/229/21 Rady Gminy Lubochnia z dn. 22 marca 

2021 r. W ramach programów roku 2021 na terenie gminy Lubochnia podjęte były działania: 

- podpisana została umowa na odławianie bezdomnych zwierząt  z P.H.U.”MADAX” z siedzibą 

w Lubochni ul. Łódzka 15,  odłowionych zostało 18 psów, z czego 8 trafiło do schroniska, dla 

10  psów znaleziono nowych właścicieli za pośrednictwem Fundacji ,,Podaj Łapę” oraz dla 1 

za pośrednictwem P.H.U.”MADAX”  

-podpisana została umowa nr NIS.3150.2.2021  z Gminą – Miasto Tomaszów Maz. – Zarząd 

Dróg i Utrzymania Miasta  w Tomaszowie Maz. na przyjęcie bezdomnych  psów do schroniska 

pochodzących z terenu naszej gminy (umowa  obowiązywała do 31.12.2021 r.), 

- całodobową opiekę  weterynaryjną  w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt 

z nim jest  niemożliwy realizuje P.H.U.”MADAX” Ryszard Majewski (obowiązek wynika z 

podpisanej umowy na odławianie bezdomnych zwierząt § 1pkt. 1 zawartej umowy). 

- w programie wskazano gospodarstwo rolne, które  miało zapewnić miejsce dla zwierząt 

gospodarskich , dla których  Wójt Gminy  wydał decyzję o czasowym odebraniu właścicielowi 

z uwagi na traktowanie w sposób, o którym mowa  w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt – 

nie zanotowano przypadku odebrania zwierząt; 



Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubochnia  

Wprowadzony został uchwałą nr LVIII/265/10 Rady Gminy Lubochnia z dn. 23.07.2010r. 

Gmina  od kilku lat  realizuje zadanie  pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lubochnia” występując z wnioskiem do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania.         

W roku 2021 azbest został usunięty z 64  nieruchomości  o ogólnej masie  143,22 Mg. Zadanie 

realizowane przy udziale środków  WFOŚ i GW w Łodzi  i środków  budżetu gminy 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na 

podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Został przyjęty Uchwałą nr XXV/127/16 

Rady Gminy Lubochnia z dnia 19 lutego 2016 roku. Nadrzędnym celem strategicznym jest 

osiągnięcie do roku 2020 redukcji niskiej emisji CO2 z terenu gminy Lubochnia o co najmniej 

1707 ton (4,47 %) w stosunku do roku 2014 oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej               

o 1301,41 MWh rocznie (2,2%) i zwiększenie udziału wytwarzanej energii pochodzącej               

z odnawialnych źródeł energii z 4,43 % do 9,03 % w roku 2020. Cel w zakresie redukcji 

pozostałych zanieczyszczeń do powietrza to obniżenie emisji o 4,31 tony (1,52%) do roku 2020.  

W roku 2018 zrealizowano inwestycję pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia, 

współfinansowaną w ramach RPO WŁ 2014-2020, w ramach której wybudowano 46 zestawów 

instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,14 do 9,98 kW oraz 8 zestawów gruntowych pomp 

ciepła o mocy od 11 do 19 kW. 

W roku 2020 zrealizowano inwestycję pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia, 

współfinansowaną w ramach RPO WŁ 2014-2020, w ramach której wybudowano 37 zestawów 

instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,15 do 10,395 kW oraz 3 zestawów gruntowych pomp 

ciepła o mocy od 11,2 do 14,5 kW. 

W roku 2019 rozpoczęto realizację inwestycji pn. Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł 

ciepła w Gminie Lubochnia, współfinansowaną w ramach RPO WŁ 2014-2020, w ramach 

której zaplanowano u mieszkańców gminy starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe, 

tj.  20 szt. zestawów kotłów na ekogroszek; 37 szt. zestawów kotłów na pellet; 10 szt. zestawów 

kotłów na gaz ziemny; 18 szt. zestawów kotłów na gaz płynny; 4 szt. zestawów powietrznych 

pomp ciepła. Termin realizacji całego projektu do 31.03 2022 r. 

W styczniu 2021 r. rozpoczęto realizację inwestycji pn. Gospodarka niskoemisyjna – wymiana 

źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II), współfinansowaną w ramach RPO WŁ 2014-2020, 

w ramach której zaplanowano: 

- wymianę u mieszkańców gminy starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe, tj. 18 szt. 

zestawów kotłów na pellet; 11 szt. zestawów kotłów na gaz ziemny; 50 szt. zestawów kotłów 

na gaz płynny; 8 szt. zestawów powietrznych pomp ciepła; 

- wymianę w budynku użyteczności publicznej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni 

starego źródła ciepła opalanego pelletem na nowe – gruntowa pompa ciepła. 

Termin realizacji do września 2023 r. 



W 2021 roku zrealizowano inwestycję pn. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości 

Nowy Jasień w Gminie Lubochnia, współfinansowaną w ramach RPO WŁ 2014-2020,  

w ramach której wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz montażem instalacji centralnego ogrzewania na gaz płynny.   

Program Rozwoju Gminy Lubochnia 

Wprowadzony Uchwałą nr XXIV/123/16 Rady Gminy Lubochnia z dnia 27 stycznia 2016 roku 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2015-2020. 

Program Rozwoju Gminy Lubochnia jest najważniejszym dokumentem programowym, 

którego opracowanie i realizacja pozwalają sprawnie zarządzać gminą jako jednostką 

samorządu terytorialnego. Zamiarem, jaki legł u podstaw jej powstania, stała się chęć 

stworzenia stabilnych podstaw funkcjonowania i optymalnego rozwoju gminy. Wnikliwa              

i wieloaspektowa diagnoza sytuacji gospodarczej, społecznej i przestrzenno-środowiskowej, 

pozwoliły opracować katalog specyficznych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje gmina,              

a w oparciu o nie wskazać wizję jej rozwoju, cele strategiczne oraz zadania służące ich 

realizacji.  

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminy: 

Cel strategiczny Przeciwdziałanie depopulacji gminy Lubochnia poprzez 

zwiększenie jej atrakcyjności dla ogółu mieszkańców 

Cel operacyjny Rozwój elementów sfery społecznej skierowanych do 

młodych mieszkańców gminy – edukacja, rynek pracy i 

tożsamość lokalna 

Priorytet Budowa przedszkola w Lubochni 

Opis zadania Budowa dwukondygnacyjnego obiektu wyposażonego w 

pełną infrastrukturę techniczną przeznaczonego na 

przedszkole. 

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

W roku 2018 zrealizowano inwestycję pn. Odnawialne 

źródła energii w Gminie Lubochnia, współfinansowaną w 

ramach RPO WŁ 2014-2020, w ramach której wybudowano 

46 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,14 do 

9,98 kW oraz 8 zestawów gruntowych pomp ciepła o mocy 

od 11 do 19 kW. 

W roku 2020 zrealizowano inwestycję pn. Odnawialne 

źródła energii w Gminie Lubochnia, współfinansowaną w 

ramach RPO WŁ 2014-2020, w ramach której wybudowano 

37 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,15 do 

10,395 kW oraz 3 zestawów gruntowych pomp ciepła o 

mocy od 11,2 do 14,5 kW. 

W roku 2019 rozpoczęto realizację inwestycji pn. 

Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w 



Gminie Lubochnia, współfinansowaną w ramach RPO WŁ 

2014-2020, w ramach której zaplanowano u mieszkańców 

gminy starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe, tj.  

20 szt. zestawów kotłów na ekogroszek; 37 szt. zestawów 

kotłów na pellet; 10 szt. zestawów kotłów na gaz ziemny; 18 

szt. zestawów kotłów na gaz płynny; 4 szt. zestawów 

powietrznych pomp ciepła. Termin realizacji całego projektu 

do 31.03 2022 r. 

W styczniu 2021 r. rozpoczęto realizację inwestycji pn. 

Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w 

Gminie Lubochnia (etap II), współfinansowaną w ramach 

RPO WŁ 2014-2020, w ramach której zaplanowano: 

- wymianę u mieszkańców gminy starych źródeł ciepła 

opalanych węglem na nowe, tj. 18 szt. zestawów kotłów na 

pellet; 11 szt. zestawów kotłów na gaz ziemny; 50 szt. 

zestawów kotłów na gaz płynny; 8 szt. zestawów 

powietrznych pomp ciepła; 

- wymianę w budynku użyteczności publicznej – Zespół 

Szkolo-Przedszkolny w Lubochni starego źródła ciepła 

opalanego pelletem na nowe – gruntowa pompa ciepła. 

Termin realizacji do września 2023 r. 

W 2021 roku zrealizowano inwestycję pn. 

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy 

Jasień w Gminie Lubochnia, współfinansowaną w ramach 

RPO WŁ 2014-2020,  

w ramach której wykonano termomodernizację budynku 

wraz z wymianą stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz montażem instalacji centralnego 

ogrzewania na gaz płynny.   

 

Priorytet Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 

wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków  

Opis zadania Zadanie polega na rozbudowie istniejącej w gminie sieci 

kanalizacyjnej (m.in. Emilianów, Nowy Olszowiec, 

Olszowiec, Dąbrowa,  Małecz, Lubochenek, Brenica -

Eleonorów), budowa wodociągu (m.in. Brenica – 

Eleonorów, Dąbrowa), modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Lubochni oraz podłączenie do niej odbiorców we 

wskazanych miejscowościach. Projekt będzie obejmował 

modernizacje oczyszczalni ścieków w ramach 

uporządkowania gospodarki osadami ściekowymi poprzez: 

poprawę procesów zagęszczenia i stabilizacji, higienizacji 

oraz wprowadzenia suszenia osadów. 



Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

Zadanie w trakcie realizacji / częściowo zrealizowane. 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa 

zrealizowana w roku 2017. Wybudowano sieć wodociągowa 

o dł. 219,79 m wraz z przyłączami i hydrantem pożarowym 

naziemnym. 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Brenica 

(Eleonorów) zrealizowana w roku 2019. Wybudowano 

128,38 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 5 szt. 

oraz hydrantem pożarowym naziemnym.  

3. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, 

Jasień Dąbrowa zrealizowana w roku 2020. Wybudowano 

m.in. 11,77 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami. 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz (dwa odcinki), 

w m. Lubochenek, w m. Luboszewy – w trakcie realizacji – 

podpisane umowy z Wykonawcami. 

 

Priorytet Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie 

Opis zadania Przebudowa obejmująca technologię, elektrykę i roboty 

budowlane 

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

Zadanie zakończone w 2019. Wykonano nadbudowę i 

przebudowę budynku SUW, m.in. nadbudowa budynku, 

wykonanie dachu, wymiana stolarki, wykonanie posadzek, 

wykonanie nowej technologii SUW. 

 

Priorytet Zagospodarowanie centrum gminy w miejscowości 

Lubochnia Dworska 

Opis zadania Budowa utwardzonego placu, bulwaru opartego o historię 

Lubochni, parkingów z dojazdem, obiektów małej 

infrastruktury, parku przykościelnego, wraz z przebudową 

infrastruktury technicznej    

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

Zadanie zakończone w roku 2018.  

 

 

 

Priorytet Budowa budynku użyteczności publicznej  Lubochni 



Opis zadania Budowa budynku pasywnego przeznaczonego na zakład 

opieki zdrowotnej, rehabilitację i aptekę, kawiarnię - 

minimuzeum, informację turystyczną, kiosk  

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

Zadanie zakończone w roku 2020. Wybudowano budynek 

użyteczności publicznej  o powierzchni użytkowej 1.470,14 

m2 o ścianach murowanych/żelbetowych, stalowej 

konstrukcji dachu pokrytej łupkiem kamiennym oraz 

wyposażony w windę osobową. 

 

Nazwa zadania Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni 

Priorytet Zakup ciężkiego, terenowego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Lubochni 

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

Zadanie zakończone w roku 2016. 

  

Priorytet Odnawialne źródła energii 

Opis zadania Montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła w 

budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach 

należących do osób fizycznych. 

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

Etap I, zadanie realizowane w 2018 roku, wykonano 8 

zestawów gruntowych pomp ciepła o mocy od 11 do 19 kW, 

oraz 46 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,14do 9,98 

kW, instalacje na budynkach osób fizycznych. 

 Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia etap II, 

zadanie w trakcie realizacji: obejmuje: 37 zestawów 

fotowoltaicznych o mocy od 3,0 do 9,9 kW oraz 3 gruntowe 

pompy ciepła o mocy od 11,2 do 14,5 kW 

 

Priorytet Rozbudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w 

miejscowości Brenica (Eleonorów) 

Opis zadania Zadanie ma na celu rozbudowę istniejącej drogi gminnej w 

miejscowości Brenica (Eleonorów) oraz wybudowanie 

wzdłuż drogi oświetlenia. 

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

Zadanie zrealizowane w 2020 roku. Wybudowano drogę o 

parametrach: długość 1.115,56 m; szerokość jezdni 5,50  m 

na odcinku 900,92 m oraz szerokość jezdni od 5,50 m do 3,50 

m na odcinku 214,64 m; chodnik o szer. 2 m, ścieżka 

rowerowa o szer. 2 m, oświetlenie uliczne – 35 szt. słupów 

oświetleniowych. 

 



Priorytet Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowościach Jasień, 

Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów - I i II etap 

obejmujący przebudowę drogi w miejscowościach Jasień, 

Nowy Jasień 

Opis zadania Zadania ma na celu przebudowę istniejącej drogi gminnej w 

miejscowościach Jasień i Nowy Jasień. 

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

Zadanie wykonane w 2016 roku.  

1. I etap - przebudowano drogę gminną na odcinku przez 

miejscowość Jasień (od km 0+000,00 do km 1+775,60) oraz 

na odcinku Jasień – Nowy Jasień (od km 0+000,00 do km 

0+846,53); nawierzchnia z AC 11S o grubości 5 cm i 

powierzchni 13 253,35 m2. 

2. I etap - przebudowano drogę gminną na odcinku przez 

miejscowość Nowy Jasień (od km 0+846,53 do km 

02+717,53); nawierzchnia z AC 11S o grubości 5 cm i 

powierzchni 9 355,00 m2. 

 

Priorytet  Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowościach 

Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów – III 

etap, obejmujący odcinki Jasień –Emilianów, Nowy 

Jasień-Albertów, Nowy Jasień –Glinnik  

Opis zadania III etap zadania ma na celu rozbudowę i przebudowę dróg w 

miejscowości Nowy Jasień - Albertów, Nowy Jasień – 

Glinnik a także jej budowę w miejscowości Jasień – 

Emilianów 

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

W trakcie realizacji / częściowo zrealizowane. 

Rozbudowa drogi w miejscowości Nowy Jasień – Albertów 

zrealizowana w 2020 roku. Wybudowano drogę o 

parametrach: długość 0,798 km, szerokość jezdni 4,50  m, 

prawostronne utwardzone pobocze z kostki betonowej o 

szer. 0,9 m, lewostronne pobocze z destruktu o szer. 0,8 m. 

 

Priorytet Budowa drogi w miejscowości Marianka 

Opis zadania Zadanie ma na celu budowę nowej drogi gminnej 

przebiegającej przez wieś Marianka 

Stan na dzień 31 grudnia 

2021 roku 

Zadanie wykonane w 2018 roku: wybudowano drogę o dł. 

1195 m, szerokości jezdni 5 m, szerokość poboczy 0,75 m 

 

Priorytet  Rozbudowa ul. Zapłotniej w Lubochni 



Opis zadania Zadanie ma na celu rozbudowę istniejącej drogi w 

miejscowości gminnej Lubochnia 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 

roku 

Zadanie wykonane w 2017 roku. Rozbudowano drogę 

gminną nr 116265Eo łącznej długości 111 m, z czego: 

- odcinek od ul. Łódzkiej (droga powiatowa) do 

skrzyżowania z ul. Sportową (droga gminna) – 103 m, 

- ul. Zapłotnia od ul. Sportowej (droga gminna) do drogi 

w kierunku Lubochnia Górki (droga gminna) – 923 m, 

- odcinek od drogi w kierunku Lubochnia Górki (droga 

gminna) do ul. Tomaszowskiej (droga powiatowa) – 93 

m. 

 

Priorytet  Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w 

miejscowości Małecz 

Opis zadania Celem zadania jest wybudowanie placu zabaw dla dzieci 

w miejscowości Małecz 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 

roku 

Zadanie zrealizowane w 2018 roku: wykonano plac zabaw 

- 7 urządzeń zabawowych, ogrodzenie, nawierzchnia 

bezpieczna, ławki, kosze na śmieci. 

 

Priorytet Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w 

miejscowości Nowy Glinnik Osiedle  

Opis zadania Budowa boiska wraz z urządzeniami siłowni plenerowej, 

placu zabaw w miejscowości Nowy Glinnik (osiedle) 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 

roku 

Zadanie zrealizowane.  

1. W roku 2018 zrealizowano budowę siłowni plenerowej 

(6 urządzeń) oraz boiska do siatkówki wraz z 

zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, ławki – 4 szt., 

kosze na śmieci – 4 szt., stojak na rowery – 1 szt.).  

2. W roku 2019 zrealizowano budowę boiska 

wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytami oraz 

wyremontowano dojście do boiska i umieszczono 

elementy małej architektury (ławki – 4 szt.; kosze na 

śmieci 4 szt.). 

 

Priorytet Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w 

miejscowości Henryków 

Opis zadania Celem zadania jest wybudowanie placu zabaw dla dzieci 

w miejscowości Henryków 



Stan na dzień 31 grudnia 2021 

roku 

Zadanie zrealizowane w 2018 roku: wykonano siłownię 

plenerową - 3 urządzenia, ławka, kosz na śmieci, 

ogrodzenie 

 

 

 

Priorytet Budowa świetlicy środowiskowej w Luboszewach 

Opis zadania Celem zadania jest wybudowanie służącej ogółowi 

mieszkańców świetlicy środowiskowej w miejscowości 

Luboszewy 

Rozwój elementów sfery społecznej skierowanych do 

mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji 

– ochrona zdrowia, pomoc społeczna, włączenie 

społeczne 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 

roku 

 Zadanie zrealizowane w roku 2020. Wybudowano 

świetlicę wiejską o powierzchni użytkowej 223,99 m2 

wraz z wyposażeniem zaplecza kuchennego, miejscami 

parkingowymi (14 szt., w tym jedno dla osób 

niepełnosprawnych), wyposażeniem budynku (m.in. 

stoliki, krzesła, komputery – 3 szt.), instalacja 

fotowoltaiczna o mocy 10,89 kWp. 

 


