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W ROKU 2021 

  

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
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I Wstęp 

 

Głowno zajmuje obszar około 20 km2 i położone jest w północnej części  

woj. łódzkiego, w powiecie zgierskim na dogodnym szlaku komunikacyjnym biegnącym 

wzdłuż drogi krajowej nr 14 oraz linii kolejowej Łódź-Łowicz-Warszawa, w odległości  

30 km od Łodzi, 23 km od Łowicza i około 100 km od Warszawy. Od skrzyżowania autostrad 

A1-A2 w rejonie Strykowa dzieli je zaledwie 10 km, a od węzła autostradowego Łowicz  

w rejonie Łyszkowic – około 18 km. Położenie miasta w strefie Nizin Środkowopolskich  

w granicach obszaru Równiny Łowicko-Błońskiej, nad trzema rzekami: Mrogą, Mrożycą  

i Brzuśnią w otoczeniu trzech zbiorników wodnych i lasów sprawia, że panuje tu specyficzny 

mikroklimat. Walory krajobrazowe i przyrodnicze Głowna docenili już przedwojenni 

mieszkańcy Łodzi, dla których miasto stanowiło chętnie odwiedzane letnisko. Dziś Głowno 

podejmuje próbę powrotu do przedwojennych tradycji w bardziej nowoczesnej, 

zmodyfikowanej formie, zachęcając mieszkańców województwa łódzkiego do weekendowej 

Rodzinnej Re-Kreacji. 

Głowno, jak każde miasto, posiada określone obiektywne uwarunkowania 

gospodarczo-przestrzenne, które w dużym stopniu determinują kierunki jego rozwoju.  

Do uwarunkowań tych należy m.in. położenie miasta uwzględniające jego powiązania 

infrastrukturalne i transportowe, atrakcyjność środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu 

kulturowego, tradycje historyczne, układ przestrzenny, stan infrastruktury, demografia, 

dostępność terenów inwestycyjnych itd. Rozwój Głowna nie może abstrahować od tych 

uwarunkowań, które określają zarówno jego mocne, jak i słabe strony. Z całą pewnością  

do mocnych stron należy dostępność komunikacyjna, duża ilość terenów zielonych 

wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, czy stan bezpieczeństwa. Słabe strony  

to: niewiele terenów inwestycyjnych, rozległość miasta czy niskie dochody bieżące 

ograniczające inwestycje miejskie. Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę analizując 

Raport o stanie Gminy Miasta Głowno w roku 2021. 
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II Władze samorządowe  

 

W roku 2021 Burmistrzem Głowna był Grzegorz Janeczek, a Zastępcą Burmistrza – 

Magdalena Błaszczyk. Sekretarzem Miasta Głowna była Magdalena Piotrowska,  

a Skarbnikiem Miasta Głowna – Jolanta Piotrowska. 

W 2021 roku Rada Miejska w Głownie VIII kadencji (2018-2023) pracowała  

w następującym składzie: 

 

1. Grzegorz Bronisław Szkup – Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie 

2. Beata Elżbieta Wszołek-Lewandowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  

w Głownie 

3. Wojciech Baleja 

4. Tomasz Chmielewski (od 30.06.2021 r. – objęcie mandatu uzyskanego w wyborach 

uzupełniających 13.06.2021 r.) 

5. Małgorzata Baraniak 

6. Maria Alina Furga 

7. Jakub Wojciech Kowalski 

8. Tomasz Lenart 

9. Maciej Krzysztof Lisowski  

10. Bożena Joanna Michalska 

11. Przemysław Andrzej Milczarek 

12. Grzegorz Jacek Oraś  

13. Magdalena Danuta Sadowska 

14. Krzysztof Antoni Wawrzyn  

15. Krzysztof Adam Zieliński 

W 2021 roku w Radzie Miejskiej w Głownie funkcjonowało 5 komisji stałych: 

1) Komisja Rewizyjna 

2) Komisja Gospodarki i Budżetu 

3) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 

4) Komisja Spraw Obywatelskich 

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada odbyła 16 sesji, w czasie których podjęła 117 uchwał. Burmistrz Głowna  

był projektodawcą 97 z nich.  
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III Finanse  

 

1. Dochody  

➢ planowane: 68 838 685,48 zł 

w tym:  

▪ dochody własne: 50 586 012,28 zł 

▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami: 17 934 973,20 zł 

▪ dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów  

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 284 200,00 zł  

▪ dochody otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 33 500,00 zł 

 

➢ wykonane: 71 104 446,94 zł (103,29 %) 

w tym: 

▪ dochody własne:  53 090 783,04 zł (104,95 %) 

▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami: 17 695 975,93  zł (98,67 %) 

▪ dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów  

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 284 187,97 zł  

(100,00 %) 

 

Dochody własne gminy stanowiły w 2021 roku 74,67 % dochodów budżetowych 

ogółem. Ich główne źródło stanowiły podatki od osób fizycznych i prawnych oraz różnego 

rodzaju opłaty lokalne. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej (dział 756) w 2021 r. wyniosły 23 864 561,14 zł,  

w tym: 

 

▪ 166 720,11 zł  – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego  

w formie karty podatkowej, w tym odsetki od nieterminowych wpłat – 202,86 zł 

▪ 4 188 863,56 zł – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych, w tym: 

− podatek od nieruchomości                  4 132 447,48 zł  
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− podatek rolny                                                         400,00 zł  

− podatek leśny                                                           17 076,00 zł  

− podatek od środków transportowych              14 153,00 zł 

− podatek od czynności cywilnoprawnych       11 149,00 zł  

− wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,  

opłaty komorniczej i kosztów upomnień            304,80 zł  

− odsetki od nieterminowych wpłat  

z tytułu podatków i opłat                               13 333,28 zł  

▪ 5 275 204,47 zł – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych  

od osób fizycznych, w tym: 

− podatek od nieruchomości                         3 824 127,55 zł  

− podatek rolny                                                      96 532,51 zł 

− podatek leśny                                            2 595,75 zł  

− podatek od środków transportowych                169 800,98 zł 

− podatek od spadków i darowizn                 115 318,86 zł 

− opłata od posiadania psów                                              300,00 zł   

− podatek od czynności cywilnoprawnych     865 327,72 zł  

− wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,  

opłaty komorniczej i kosztów upomnień        11 280,14 zł  

− odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  

podatków i opłat                                           68 203,96 zł  

− rekompensaty utraconych dochodów  

w podatkach i opłatach lokalnych                            121 717,00 zł 

▪ 218 336,73 zł – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw (np. wpływy z opłaty skarbowej, za zajęcie pasa 

drogowego) 

▪ 35 011,09 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym 

▪ 13 980 425,18 zł – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 

w tym: 13 633 952,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i 346 473,18 zł 

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). 
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Znaczną część dochodów stanowiły wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, najmu  

i dzierżawy nieruchomości gminnych (dział 700) – 856 273,71 zł, a także ze sprzedaży 

majątku gminy – 671 516,04 zł. 

 

Dochody wykonane 

w podziale na dochody bieżące i majątkowe za 2021 rok

1. Dochody bieżące 95,49 %

2. Dochody majątkowe 4,51 %

 

W 2021 roku do budżetu wpłynęły następujące dotacje zewnętrzne na nw. inwestycje: 

1) 184 770,00 zł – „Przebudowa ul. Wiejskiej w Głownie (na odcinku od ul. Wiśniowej  

do granic miasta” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  

na drogi dojazdowe); 

2) 126 878,83 zł – „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie  

przy ul. Ludwika Norblina 1” (refundacja I etapu zadania w ramach programu 

finansowanego ze środków UE); 

3) 4 470,00 zł – „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego  

w Głownie z siedzibą przy ul. Dworskiej 4 poprzez zakup schodołazu (PFRON); 

4) 300 000,00 zł – subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji  

w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę; 

5) 481 236,45 zł – „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie”  

(Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – środki w ramach programu unijnego); 

6) 573 040,91 zł – „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie”  

(Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – środki w ramach programu unijnego); 
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7) 459 146,31 zł – „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie”  

(Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego – środki w ramach programu unijnego); 

8) 303 000,00 zł – „Laboratoria przyszłości” (dotacja dla szkół podstawowych w Głownie  

z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi); 

9) 43 820,00 zł – „Rozbudowa infrastruktury na terenie rekreacyjnym przy ul. Skrętnej” 

(refundacja kosztów, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich); 

10)  40 000,00 zł – „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Ułańskiej w Głownie” (dofinansowanie 

z Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego). 

 

2. Wydatki  

➢ planowane: 70 849 016,62 zł 

w tym: 

▪ wydatki własne: 52 596 343,42 zł 

▪ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych gminom ustawami: 17 934 973,20 zł  

▪ wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów  

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 284 200,00 zł  

▪ wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez gminę  

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 33 500,00 zł 

 

➢ wykonane: 67 075 245,60 zł (94,67 %) 

w tym: 

▪ wydatki własne: 49 064 454,02 zł (93,28 %) 

▪ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych gminom ustawami: 17 693 103,61 zł (98,65 %) 

▪ wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów  

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 284 187,97 zł  

(100,00 %) 

▪ wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez gminę  

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 33 500,00 zł (100 %) 
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Znaczącą część wydatków budżetu stanowiły wydatki na oświatę. W 2021 roku wydatki  

na oświatę i wychowanie oraz świetlice szkolne, łącznie z kosztami inwestycyjnymi  

w budynkach przedszkoli, wyniosły 22 095 904,02 zł. Na zadania realizowane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie – przede wszystkim te zawarte w dziale pomoc 

społeczna i rodzina – w 2021 roku wydatkowano kwotę 22 954 422,52 zł, w tym  

na świadczenia z tytułu 500+ – kwotę 12 290 715,60 zł.  

 

Wydatki wykonane 

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe za 2021 rok

1. Wydatki bieżące 89,07 %

2. Wydatki majątkowe 10,93 %

 

 
Plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 

 Wyszczególnienie 
Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

% 

1. Dochody 68 838 685,48 71 104 446,94 103,29 

a) dochody bieżące 64 698 811,67 67 896 568,40 104,94 

b) dochody majątkowe 4 139 873,81 3 207 878,54 77,49 

2. Wydatki 70 849 016,62 67 075 245,60 94,67 

a) wydatki bieżące 62 551 755,45 59 745 477,82 95,51 

b) wydatki majątkowe 8 297 261,17 7 329 767,78 88,34 

3. 
Wynik budżetu  
(poz. 1-2) 

-2 010 331,14 4 029 201,34  
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4. Przychody 2 862 762,18 6 904 161,77 241,17 

5. Rozchody 852 431,04 852 431,04 100,00 

6. Różnica (poz. 4-5) 2 010 331,14 6 051 730,73 301,03 

7. 
Wynik finansowy 
(poz. 3+6) 

0,00 10 080 932,07 . 

 

Plan na rok 2021 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 2 010 331,14 zł,  

który planowano sfinansować kredytem długoterminowym w kwocie 2 000 000,00 zł  

oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 10 331,14 zł. W rezultacie rok 2021 

zamknął się nadwyżką w kwocie 4 029 201,34 zł. Stan wolnych środków na dzień 31 grudnia 

2021 roku wynosił 10 080 932,07 zł. Na tak korzystny wynik w dużej mierze wpłynęły środki  

z wygranych konkursów pod hasłem „Najbardziej odporna gmina” oraz „Rosnąca 

odporność”. Wartość nagród to 2 000 000,00 zł. 

 

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosił 6 264 285,77 zł, w tym: 

▪ zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu Nr 863/10 w BS Głowno na pokrycie deficytu 

w 2010 roku – 1 128 000,00 zł  

▪ zobowiązania z tytułu pożyczki Nr 522/OW/P/2018 z WFOŚiGW na inwestycję „Budowa 

odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej i ul. 11 Listopada w Głownie” –  

114 055,20 zł 

▪ zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu Nr 83/16 w BS Bełchatów na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

pożyczek i kredytów – 2 222 856,96 zł 

▪ zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w BS Głowno Nr 119/2021  

na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2021 roku – 2 000 000,00 zł 

▪ leasing operacyjny (równiarka) umowa Nr 66594/K/18 – 90 457,61 zł 

▪ leasing (autobusy) umowa z dnia 23.12.2019 r. – 708 916,00 zł 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan (zł) Wykonanie 
(zł) 

600     Transport i łączność 2 970 663,36 2 851 675,39 

  60004   Lokalny transport zbiorowy 208 025,40 208 025,40 

    6150 
Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego  
na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 
i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 

208 025,40 208 025,40 

      Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing 208 025,40 208 025,40 

  60016   Drogi publiczne gminne 2 701 998,00 2 583 010,03 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 701 998,00 2 583 010,03 

      

Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Dworskiej  
do ul. Żwirki wraz z kanalizacją deszczową, budowa  
ul. Granicznej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Żwirki  
wraz z kanalizacją deszczową, budowa Pl. Reymonta  
wraz z miejscami parkingowymi 

30 000,00 0,00 

      
Budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Dworskiej  
do ul. Żwirki 

10 000,00 2 214,00 

      Budowa ul. Modrzewiowej w Głownie 405 000,00 399 012,00 

      
Budowa ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku  
od ul. Konarskiego do ul. Spółdzielczej w Głownie   

1 062 998,00 1 028 392,75 

      Przebudowa ul. Plażowej w Głownie wraz z budową chodnika 607 000,00 600 182,47 

      
Przebudowa ul. Wiejskiej w Głownie (na odcinku  
od ul. Wiśniowej do granic miasta) 

527 000,00 524 549,81 

      
Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem  
na terenie miasta Głowna 

30 000,00 10 086,00 

      
Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem  
w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta 
Głowna 

30 000,00 18 573,00 

  60095   Pozostała działalność 60 639,96 60 639,96 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 639,96 60 639,96 

      Zakup równiarki drogowej - leasing 60 639,96 60 639,96 

630     Turystyka 32 000,00 3 075,00 

  63095   Pozostała działalność 32 000,00 3 075,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 3 075,00 

      
Plażing na Plażowej zakup leżanki obrotowej i miejskich 
hamaków - budżet obywatelski 

32 000,00 3 075,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 1 373 482,46 1 184 610,92 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 000,00 17 958,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 17 958,00 

      
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoki 
parkingowej przy ul. Rynkowskiego 

18 000,00 17 958,00 

  70095   Pozostała działalność 1 355 482,46 1 166 652,92 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 246,99 187 185,92 

      
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie 
przy ul. Ludwika Norblina 1 

109 572,49 109 511,42 

   

 

 

 
 

 

 
 
 

   
           Wykonanie wydatków majątkowych 

           budżetu Miasta Głowna za 2021 rok 
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Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 
infrastruktury zasilania w energię cieplną budynku Urzędu 
Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4 

77 674,50 77 674,50 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 765 482,46 586 157,88 

      
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie 
przy ul. Ludwika Norblina 1 

765 482,46 586 157,88 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 402 753,01 393 309,12 

      
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie 
przy ul. Ludwika Norblina 1 

402 753,01 393 309,12 

750     Administracja publiczna 18 000,00 14 200,00 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 000,00 14 200,00 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 14 200,00 

      
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu 
Miejskiego w Głownie z siedzibą przy ul. Dworskiej 4 poprzez 
zakup schodołazu 

18 000,00 14 200,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 12 000,00 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 000,00 12 000,00 

    6170 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

12 000,00 12 000,00 

      
Zakup palnika gazowego do kotła grzewczego CO  
w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie 

12 000,00 12 000,00 

801     Oświata i wychowanie 3 107 911,35 2 636 741,13 

  80101   Szkoły podstawowe 303 000,00 265 128,91 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 303 000,00 265 128,91 

      Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie 87 300,00 49 428,91 

      Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie 114 000,00 114 000,00 

      Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 w Głownie 101 700,00 101 700,00 

  80104   Przedszkola  2 804 911,35 2 371 612,22 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 759,19 83 117,22 

      Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie 49 967,39 23 801,10 

      Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie 32 603,31 31 234,32 

      Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie 34 188,49 28 081,80 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 898 331,35 1 513 423,67 

      Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie 600 609,09 481 236,45 

      Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie 717 739,28 573 040,91 

      Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie 579 982,98 459 146,31 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 753 240,81 738 491,35 

      Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie 240 032,61 234 878,00 

      Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie 282 396,69 278 145,26 

      Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie 230 811,51 225 468,09 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 580,00 36 579,98 

      
Zakup kociołków uchylnych w Miejskim Przedszkolu nr 3  
w Głownie 

19 930,00 19 929,99 

      
Zakup kotłów przechylnych elektrycznych do pomieszczenia 
kuchni przedszkolnej Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie 

16 650,00 16 649,99 

852     Pomoc społeczna 70 000,00 39 975,00 
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  85203   Ośrodki wsparcia 70 000,00 39 975,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 39 975,00 

      
Wykonanie przyłączenia do sieci gazowej budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie,  
przy ul. Łowickiej 74 

70 000,00 39 975,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 345 260,00 222 330,10 

  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 10 260,00 0,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 260,00 0,00 

      
Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Głownie 

10 260,00 0,00 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 140 000,00 59 869,48 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 30 956,64 

      Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno 40 000,00 30 956,64 

    6230 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

100 000,00 28 912,84 

      
Dotacje celowe na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych  
w ramach miejskiego programu dofinansowania podłączeń 
kanalizacyjnych 

50 000,00 18 912,84 

      

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
(Wieloletni Program dofinansowania przyłączy gazowych  
dla ludności) 

50 000,00 10 000,00 

  90095   Pozostała działalność 195 000,00 162 460,62 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 000,00 162 460,62 

      
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta 
Głowno - VI etap 

195 000,00 162 460,62 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64 944,00 64 944,00 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 64 944,00 64 944,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 944,00 64 944,00 

      
Projekt budowlany kompleksowej modernizacji budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz  
z zagospodarowaniem otoczenia budynku 

64 944,00 64 944,00 

926     Kultura fizyczna 303 000,00 300 216,24 

  92695   Pozostała działalność 303 000,00 300 216,24 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 303 000,00 300 216,24 

      
Budowa nowego ogrodzenia stadionu użytkowanego  
przez MKS Stal Głowno 

70 000,00 70 000,00 

      Budowa ścieżki rowerowej w ul. Ułańskiej w Głownie 115 000,00 114 476,10 

      
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Sikorskiego (budżet 
obywatelski) 

62 000,00 60 626,16 

      
Plac zabaw wraz z siłownią plenerową na osiedlu Huta 
Józefów (budżet obywatelski) 

56 000,00 55 113,98 

     

Razem 8 297 261,17 7 329 767,78 
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IV Informacje o stanie mienia komunalnego 

stan na dzień 31 grudnia 2021 roku 

 

 

1. Mienie komunalne 

1) Mienie gminnych jednostek organizacyjnych: 

 

▪ Miejski Zakład Komunalny         5 668 659,48 zł 

▪ Miejski Żłobek       2 479 651,69 zł 

▪ Szkoła Podstawowa nr 1      4 097 910,63 zł 

▪ Szkoła Podstawowa nr 2               22 658 650,89 zł 

▪ Szkoła Podstawowa nr 3      3 055 588,23 zł 

▪ Miejskie Przedszkole nr 1      1 605 137,66 zł 

▪ Miejskie Przedszkole nr 2         255 702,39 zł 

▪ Miejskie Przedszkole nr 3      1 525 681,08 zł 

▪ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej       284 970,09 zł 

▪ Miejski Ośrodek Kultury           16 609,00 zł 

▪ Środowiskowy Dom Samopomocy     2 708 313,63 zł 

▪ Urząd Miejski                 68 806 217,11 zł 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       Razem :           113 163 091,88 zł 

 

2) Udziały w spółkach komunalnych: 

▪ Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Głownie  

kapitał zakładowy: 13 529 000,00 zł – udziały Gminy Miasta Głowno: 100 %; 

▪ Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Głownie  

kapitał zakładowy: 710 350,00 zł – udziały Gminy Miasta Głowno: 100 %.  

 

3)  Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Głowno:  

▪ powierzchnia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości wynosi – 

230,6966 ha, o wartości 99 192 932,90 zł; 

▪ powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi – 36,5618 ha,  

o wartości 14 719 786,00 zł. 
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Wartość mienia komunalnego Gminy Miasta Głowno według stanu na dzień 31.12.2021 roku 

wynosiła ogółem 241 315 160,78 zł. 

 

2. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych gruntowych 

 

1) Informacje o zasobie nieruchomości 

 

a) powierzchnia nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu 

nieruchomości: 230,6966 ha, w tym: 

▪ powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych   117,5145 ha 

▪ powierzchnia gruntów pod drogami                                        78,7121 ha 

▪ powierzchnia gruntów rolnych                                                22,2655 ha 

▪ powierzchni gruntów leśnych                                                  12,2045 ha 

 

b) wykorzystanie zasobu: 

▪ powierzchnia nieruchomości gruntowych oddanych w trwały zarząd    15,5494 ha 

▪ powierzchnia nieruchomości gruntowych oddanych w dzierżawę           15,0981 ha 

▪ powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oddanych w najem                   1145 m2  

▪ powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oddanych w użyczenie             1766 m2 

 

2) Sposób zarządzania nieruchomościami gminy, w tym zasobem nieruchomości: 

 

 Gminnym zasobem nieruchomości zarządza bezpośrednio Burmistrz Głowna,  

przy pomocy Urzędu Miejskiego w Głownie – z wyjątkiem mieszkaniowego zasobu gminy, 

którym zarządza Miejski Zakład Komunalny w Głownie (gminna jednostka organizacyjna). 

 

3) Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami: 

 

a) sprzedaż nieruchomości komunalnych: 

▪ 12 działek budowlanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne, położonych przy ulicach: Konarskiego, Żołędziowej 9 i 14, 

Spacerowej 4, Ułańskiej 40-42, Małkowskiego i Głównej 31-33, o łącznej 

powierzchni  1,2288 ha – sprzedaż w trakcie realizacji, 

▪ 3 działki budowlane przeznaczone pod budownictwo przemysłowe oraz usługowe, 

położone przy ulicach: Czackiego 10 i 10A-Kasprowicza 16, o łącznej 

powierzchni 1,9025 ha – sprzedaż w trakcie realizacji, 
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▪ 27 komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach, w których realizowana  

jest sprzedaż – przygotowane do sprzedaży na rzecz najemców tych lokali, 

▪ inne – sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników 

wieczystych w trybie art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  

na wniosek użytkowników wieczystych oraz za zgodą Rady Miejskiej w Głownie 

(w odniesieniu do nieruchomości niepodlegających przekształceniu, o którym 

mowa poniżej) –  stosownie do składanych wniosków; 

 

b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo 

własności tych nieruchomości: 

▪ wydawane były zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości, w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – stosownie do składanych 

wniosków, 

▪ wydawane były decyzje administracyjne o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności, w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości – stosownie do składanych wniosków; 

 

c) nabycie nieruchomości przez gminę na potrzeby inwestycyjne, związane z realizacją 

celów publicznych: 

▪ odpłatnie nabyto na rzecz miasta działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0383 ha 

pod budowę ulic: Pilota Franciszka Żwirki i gen. Józefa Sowińskiego za łączną 

kwotę 24 190,00 zł, 

▪ nieodpłatnie nabyto na rzecz miasta, decyzjami Wojewody Łódzkiego, działki 

gruntu o łącznej powierzchni 0,0796 ha zajęte pod drogi publiczne gminne  

o łącznej wartości 50 148,00 zł. 

 

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego oraz uzyskanych dochodach 

budżetowych z gospodarowania tym mieniem w roku 2021 

 

1) Gmina Miasta Głowno w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.: 

▪ nabyła prawo własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,1179 ha, 
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▪ sprzedała nieruchomości gruntowe z gminnego zasobu nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,5437 ha, 

▪ sprzedała 4 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 196,95 m²; 

 

2) W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Gmina Miasta Głowno uzyskała 

wpływy: 

▪ ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 611 115,10 zł netto (brutto 700 439,99 zł), 

▪ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 

60 400,94 zł, 

▪ z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego w łącznej wysokości  

845 392,26 zł netto (brutto 1 034 370,80 zł), w tym z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd 402 732,89 zł netto (brutto 470 175,31 zł) i z tytułu czynszu 

za oddanie w najem i dzierżawę 442 659,37 zł netto (brutto 564 195,49 zł). 

 

4. Program opieki nad zabytkami 

 

Ewidencja Zabytków Gminy Miejskiej Głowno w postaci zbioru kart adresowych 

zabytków założona została w 2005 roku w wyniku obowiązku, jaki nałożony został  

przez art. 143 obowiązującej od dnia 17 listopada 2003 roku ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. Ewidencja Zabytków Gminy Miejskiej Głowno zawiera 105 kart 

adresowych zabytków nieruchomych. Gmina Miasta Głowno nie posiada Programu opieki 

nad zabytkami.  
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V Spółki komunalne i jednostki organizacyjne  

 

1. Spółki komunalne 

▪ Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie 

▪ Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie 

 

MZWiK Sp. z o.o. w Głownie 

Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, którą prowadzi na podstawie 

zezwolenia udzielonego przez Burmistrza Głowna z dnia 06.06.2006 r. (decyzja  

Nr 2/Z/6431/2006). Spółka ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości  

i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły  

i niezawodny, a także należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  

W 2021 r. funkcję prezesa MZWiK pełnił Andrzej Woźniak, a wiceprezesem był 

Grzegorz Urbanik. Stan zatrudnienia w spółce w dniu 31.12.2021 r.: 34 osoby, w tym 11 osób 

zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych i 23 osoby zatrudnione na stanowiskach 

robotniczych. 

 

Zaopatrzenie w wodę 

W 2021 r. wydobycie wody wyniosło 822 369 m³/rok (2253,07 m³/dobę).  

Z wodociągu korzysta szacunkowo 15 252 osób. Woda jest dostarczana również  

do ościennych wsi: Karasica, Kamień Łowicki, Kadzielin, Ostrołęka, Ziewanice, Wola 

Zbrożkowa i Władysławów Bielawski.  

Długość sieci wodociągowej na koniec 2021 r. wynosiła 57,2 km. Sieć wykonana jest 

z rur azbestowo-cementowych – 6,84 %, z rur żeliwnych – 8,83 %, z rur PCV – 84,33 %. 

Zwodociągowanie ulic w stosunku do ich długości wynosi 67,49 %. 

 

Wiek sieci: 

▪ poniżej 5 lat – 2,39 km sieci; 

▪ 6-20 lat – 11,53 km sieci; 

▪ 21-50 lat – 42,8 km sieci. 
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Odprowadzanie ścieków 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2021 r. wynosiła 54,3 km (kanalizacja 

grawitacyjna i kanalizacja tłoczna z 12 przepompowniami ścieków). Sieć wykonana jest z rur 

kamionkowych – 24 %, z rur żeliwnych i betonowych – 2,55 %, z rur PCV – 73,45 %. 

Skanalizowanie ulic w stosunku do ich długości wynosi 63,88 %. Z kanalizacji korzysta 

szacunkowo 10 140 osób. Na terenie Spółki istnieją ponadto dwa punkty zlewne ścieków,  

do których dowożone są ścieki z przydomowych zbiorników bezodpływowych. 

 

Wiek sieci: 

▪ poniżej 5 lat – 12,6 km sieci; 

▪ 6-20 lat – 15,7 km sieci; 

▪ 21-50 lat – 25,5 km sieci.  

 

W 2021 r. odprowadzono do oczyszczalni ścieków 1 037 923 m³ (2 843,62 m³/dobę) ścieków  

o ładunkach zanieczyszczeń: 

− BZT5 – 327 551 kg/rok  

− ChZT(cr) – 593 519  kg/rok 

− Zawiesiny – 227 910  kg/rok 

− Azot ogólny – 74 453  kg/rok 

− Fosfor ogólny – 14 045 kg/rok 

− Cynk – 0  kg/rok 

− Miedź – 43 kg/rok 

− Nikiel – 8 kg/rok 

− Chrom – 4 kg/rok 

− Ołów – 6 kg/rok 

 

Oczyszczanie ścieków 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z istniejącej 

oczyszczalni zostało udzielone na czas oznaczony, tj. do 31 stycznia 2025 r. W 2021 r. zostało 

odprowadzonych do rzeki Mrogi oczyszczonych ścieków w ilości 1 037 923 m³. Powstało 

355,80 ton s.m. osadów ściekowych. Osady są czasowo magazynowane na składowisku 

zlokalizowanym przy oczyszczalni, a następnie wykorzystywane rolniczo.  
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Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie 

Przychodnia Miejska REMEDIUM 

 

Przychodnia koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług medycznych, 

zarówno bezpłatnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (na podstawie umów z NFZ), 

jak i komercyjnych. Misją przychodni jest dbałość o podnoszenie jakości świadczonych usług 

oraz troska o komfort i satysfakcję pacjentów poprzez zapewnienie im kompleksowej opieki 

na najwyższym poziomie. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: „Ochrona zdrowia”. 

Funkcję prezesa spółki w 2021 roku pełniła Dorota Kozłowska. Stan zatrudnienia  

w spółce: 29 osób – umowa o pracę, 11 osób – umowa zlecenia, 23 osoby – kontrakt.  

 

Leczenie w ramach NFZ odbywało się w ramach: 

1) Podstawowej Opieki Zdrowotnej lekarskiej, pielęgniarskiej, położnej, medycyny szkolnej 

i transportu sanitarnego; 

2) Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie diabetologa, dermatologa, chirurga, 

pulmonologa, laryngologa, neurologa i reumatologa (od 01.07.2021 r.); 

3) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;  

4) ambulatoryjnej opieki fizjoterapeutycznej; 

5) leczenia stomatologicznego w zakresie ortodoncji.  

Realizując świadczenia placówka wykorzystuje własną bazę RTG i USG. 

 

Z usług komercyjnych pacjenci korzystają w zakresie urologa, ortopedy, reumatologa 

(do 30.06.2021 r.), rehabilitanta, psychiatry. Pacjentami opiekują się lekarze posiadający duże 

doświadczenie zawodowe – większość z nich posiada drugi stopień specjalizacji oraz stopień 

doktora nauk medycznych. Poza tym pracę lekarzy wspomaga wysoko wykwalifikowany 

personel pielęgniarski, pomocniczy personel medyczny i administracyjny.  

 

W 2021 roku z własnych środków Spółka wykonała zmianę nawierzchni podłóg  

na korytarzach ½ części parteru, piwnicy i klatce schodowej. 
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Wnętrze budynku Przychodni Miejskiej REMEDIUM  po zmianach 

 

 

Klatka i korytarze po zmianach 
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2. Jednostki organizacyjne 

▪ Szkoła Podstawowa nr 1  

▪ Szkoła Podstawowa nr 2  

▪ Szkoła Podstawowa nr 3  

▪ Miejskie Przedszkole nr 1 

▪ Miejskie Przedszkole nr 2 

▪ Miejskie Przedszkole nr 3 

▪ Miejski Żłobek  

▪ Miejski Zakład Komunalny 

▪ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

▪ Środowiskowy Dom Samopomocy  

▪ Miejski Ośrodek Kultury  

▪ Miejska Biblioteka Publiczna 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 

 

Funkcję dyrektora szkoły w 2021 roku pełnił Adam Kubiak. Zatrudnionych było  

35 nauczycieli, w tym: 5 kontraktowych, 13 mianowanych oraz 17 dyplomowanych.  

W roku  2021 (wg stanu na 30.09.) w szkole uczyło się 291 uczniów w 16 klasach.  

W placówce realizowana jest nauka trzech języków obcych: angielskiego, rosyjskiego 

i niemieckiego. Ponadto, prowadzone są zajęcia pozalekcyjne – koła: polonistyczne, 

matematyczne, językowe, sportowe, ekologiczne, teatralne, biblioteczne i chór. Dzieci  

o szczególnych potrzebach edukacyjnych objęte są specjalistycznymi zajęciami. Przy szkole 

funkcjonuje boisko lekkoatletyczne, które sprzyja rozwijaniu talentów uczniów 

uczęszczających do klas sportowych. W placówce prowadzi również działalność 

stowarzyszenie „Uśmiechnięta Jedynka”. 

W szkole podejmowane były liczne inicjatywy dydaktyczne, opiekuńcze  

i wychowawcze, m.in. uczniowie uczestniczyli w rządowym programie „SKS”  

we współpracy z ŁSZS w Łodzi, w programie „Akademia Siatkówki” realizowanym z PGE 

„SKRA”  Bełchatów, w programie SMOK we współpracy z Polskim Związkiem 

Koszykówki, w wojewódzkim konkursie „Żołnierze wyklęci” organizowanym przez WODN 

w Zgierzu, w wojewódzkim konkursie „Kocham moją ojczyznę” w ramach projektu „Mały 

patriota” organizowanym przez WODN w Łodzi. Uczniowie uczestniczyli również  

w konkursach przedmiotowych, grach sportowych (m.in. ogólnopolskie konkursy 
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matematyczne "Orzeł matematyczny" i "Delta", wojewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki, 

z języka polskiego, z historii, z języka angielskiego, Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego  

w drużynowych sztafetowych biegach przełajowych, V Halowe Mistrzostwa Czwartków 

Lekkoatletycznych – skok wzwyż, Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny, Igrzyska Dzieci – 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w mini piłce nożnej, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w piłce koszykowej 3x3, Mistrzostwa Powiatu 

Zgierskiego w piłce plażowej itp.). 

W roku 2021 zajęcia w większości prowadzone były w formie zdalnego nauczania. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza 

 

Funkcję dyrektora szkoły w 2021 roku pełniła Beata Pilarska. Zatrudnionych było  

47 nauczycieli, w tym: 2 stażystów, 6 kontraktowych, 18 mianowanych i 21 dyplomowanych.  

W roku 2021 (wg stanu na 30.09.) w szkole uczyło się 378 uczniów w 19 oddziałach.  

W placówce do 31.08.2021 r. realizowana była nauka czterech języków obcych: 

angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Począwszy od 01.09.2021 r. 

realizowana jest nauka trzech języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. 

Uczniowie mają możliwość korzystania z różnych kół zainteresowań. Prowadzony jest chór 

szkolny i zajęcia specjalistyczne. W szkole działa wolontariat i samorząd uczniowski. 

Uczniowie szkoły są wolontariuszami w wielu akcjach charytatywnych: Szlachetna Paczka, 

WOŚP, zorganizowali zbiórkę nakrętek i przedmiotów na rzecz Przytuliska dla Zwierząt  

w Głownie. Corocznie biorą udział w akcji „Aniołkowe granie”, której celem jest zbiórka 

darów dla dzieci z domów dziecka, itp. Przy szkole funkcjonuje boisko „Orlik” oraz Miejska 

Hala Widowiskowo-Sportowa.  

W 2021 roku uczniowie brali udział w wielu konkursach, zawodach i uroczystościach 

(m.in. zajęcia e-Laboratorium w Centrum Nauki Kopernik, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień 

Niepodległości – lekcje wychowawcze poświęcone wydarzeniom historycznym, 

„#szkoładohymnu2021” z okazji Narodowego Święta Niepodległości, szkolny konkurs kolęd 

i pastorałek (w tym w j. angielskim), konkurs pn. „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa  

w języku angielskim”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja dla przytuliska  

dla bezdomnych zwierząt w Głownie – „Wkręć się w pomaganie” (całoroczna zbiórka 

nakrętek, a także wsparcie w postaci karmy dla zwierząt i środków finansowych).   

W roku 2021 zajęcia w większości prowadzone były w formie zdalnego nauczania. 
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki   

 

 Funkcję dyrektora placówki w 2021 r. pełniła Anna Zielińska. Zatrudnionych było  

36 nauczycieli, w tym: 1 stażysta, 4 kontraktowych, 13 mianowanych i 18 dyplomowanych.  

W roku 2021 (wg stanu na 30.09.) w szkole uczyło się 340 uczniów w 17 klasach.  

W szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne – koła: plastyczne, teatralne, języka 

angielskiego, języka rosyjskiego, matematyczne, informatyczne, chemiczno-fizyczne, chór, 

SKS. Prowadzone są też zajęcia wspierające i dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie biorą 

udział w konkursach i zawodach sportowych o różnym zasięgu. W szkole działają: samorząd 

uczniowski, PCK, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, wolontariat. Placówka posiada 

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Przy szkole działają stowarzyszenia: 

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

„ZABRZEŹNIA” prowadzące świetlicę środowiskową (obie organizacje zostały powołane  

z inicjatywy nauczycieli i na ich aktywności opierają swoją działalność). Do dyspozycji 

uczniów pozostaje boisko „Orlik”, bieżnia lekkoatletyczna i plac zabaw. W dniu  

31 marca 2021 r. została zakończona realizacja projektu unijnego „Moja szkoła moją szansą”, 

dzięki któremu szkoła została doposażona w wiele pomocy dydaktycznych, uczniowie 

korzystają z wyremontowanych sal: fizyczno-chemicznej i przyrodniczej, do końca marca 

2021 uczestniczyli w licznych zajęciach dodatkowych w ramach projektu. W szkole 

realizowane były programy i projekty edukacyjne m.in. Dzieci listy piszą, Loguj się z głową, 

Zdrowa przekąska, Międzynarodowy projekt „Emocja”, których celem było odpowiednio 

rozwijanie umiejętności pisania listów, kształtowania postaw sprzyjających bezpiecznemu 

korzystaniu z Internetu, wdrażanie uczniów do zdrowego odżywiania, umiejętność radzenia 

sobie z emocjami itp. Pomimo pracy szkoły w trybie zdalnym, uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Głownie w ciągu roku szkolnego brali udział w różnych konkursach 

tematycznych i przedmiotowych na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim  

i ogólnopolskim oraz zawodach sportowych, z dobrymi osiągnięciami. Uczniowie 

uczestniczyli w wielu konkursach i imprezach sportowych: powiatowy konkurs literacki 

„Zimowy świat baśni”, ogólnopolski konkurs plastyczny „Kolorowy zawrót głowy”, 

międzyszkolny konkurs dla uczniów klas VIII „Rachmistrz matematyczny”, wojewódzki 

konkurs przedmiotowy: z chemii, z fizyki, z historii, z geografii i z matematyki, konkurs  

na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Udział w zawodach 

sportowych: sztafetowe biegi przełajowe, rozgrywki w piłce nożnej.  

W roku 2021 zajęcia w większości prowadzone były w formie zdalnego nauczania. 
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Miejskie Przedszkole nr 1 

 

Funkcję dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w 2021 roku pełniła Izabella  

Kotecka. Zatrudnionych było 12 nauczycieli w tym: 1 stażysta, 4 kontraktowych  

oraz 7 dyplomowanych (wg stanu na 30.09.). Do przedszkola uczęszczało 125 dzieci,  

w podziale na 5 oddziałów.  

W przedszkolu nauczyciele realizowali podstawę programową wychowania 

przedszkolnego oraz systematycznie prowadzili pracę opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktyczną z dziećmi. Pod kątem form organizacyjnych nauczyciele podejmowali pracę  

z całą grupą, zespołem i indywidualnie. Dostosowywali działania do indywidualnych 

możliwości, potrzeb i uzdolnień dzieci, na bieżąco prowadzili obserwację, dokumentowali  

jej wyniki, prowadzili pracę kompensacyjno-wyrównawczą z dziećmi, stosowali 

aktywizujące, twórcze metody i formy pracy z dziećmi. Przedszkole organizowało bezpłatne 

zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Były to m.in. 

zajęcia rytmiczne ,,Zabawy z Nutką”, warsztaty plastyczne ,,CzwARTusie”, warsztaty 

ekologiczne we współpracy z Fundacją „Ecorower”, ,,Kółko Małego Szachisty” oraz zajęcia 

sportowe ,,Leader 100 Sport” .  

Przedszkole włączyło się do realizacji ogólnopolskich programów i projektów 

profilaktycznych, prozdrowotnych i proekologicznych: ,,Czyste Powietrze Wokół Nas”, 

,,Kubusiowi Przyjaciele Przyrody”, ,,Mamo, Tato Wolę Wodę”, Bezpieczny przedszkolak, 

„Piękna nasza Polska cała”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, „Nie dla glifosatu!!!”, 

„Eco Schools – Zielona Flaga – szkoły dla Eco rozwoju”. Dzieci uczestniczyły w konkursach 

wewnętrznych, zewnętrznych i przeglądach artystycznych. Przedszkole otrzymało tytuły 

laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Małego Dziecka w Łodzi w kategoriach: ,,Małe 

Formy Sceniczne”, ,,Piosenka”, ,,Przegląd plastyczny” oraz III miejsce ,,solo” w XIX 

Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w GOK w Domaniewicach.  

Dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych uczestniczyły w zajęciach 

specjalistycznych, takich jak: logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjno-

kompensacyjna. Przedszkole realizowało ogólnopolskie projekty: ,,Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa”, ,,Mała Książka – Wielki Człowiek”, ,,Hymn dla Niepodległej”, 

,,Razem na Święta”. Przedszkolaki także brały udział w wycieczkach przyrodniczo-

krajoznawczych do: Łodzi, Łowicza, Lipki - ,,Zagroda Edukacyjna Pasieka – Pszczeli Świat”, 

Płocka, Nieborowa – Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Stajnia u Kowala”. Przedszkole 

organizowało liczne akcje charytatywne m.in. ,,Życie ze Smakiem”, ,,Mini Bal WOŚP”, 
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,,Serce dla Mai”, ,,Serce dla Kacperka”, ,,Wkręć się w Pomaganie” na rzecz Hospicjum  

dla Dzieci w Łodzi, ,,Zbiórki Darów dla Urwiska z Głowieńskiego Przytuliska”. Przedszkole 

koordynowało ogólnopolski projekt ,,Aniołkowe Granie w Głownie” pod patronatem 

Burmistrza Głowna. 

 

Miejskie Przedszkole nr 2 

 

Funkcję dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w 2021 roku pełniła Marzena 

Karwacka. Zatrudnionych było 15 nauczycieli w tym: 4 kontraktowych, 6 mianowanych  

oraz 5 dyplomowanych. W roku 2021 (wg stanu na 30.09.) do przedszkola uczęszczało  

109 dzieci, w podziale na 5 oddziałów.  

W przedszkolu realizowane są programy i projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej 

i bezpieczeństwa oraz przyrodniczo-ekologiczne. Przedszkole podejmuje i angażuje się  

w liczne akcje i projekty charytatywne. Dzieci prezentują swoje umiejętności i zdolności 

podczas konkursów plastycznych, recytatorskich i wokalnych zdobywając nagrody  

i wyróżnienia. Aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach integrujących 

społeczność przedszkola. Placówka dysponuje salą do zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz zajęć 

dodatkowych: logopedii, terapii pedagogicznej. Do dyspozycji dzieci jest ogród przedszkolny 

wyposażony w sprzęt do aktywności sportowo-ruchowej. 

Wychowankowie uczestniczyli w wielu uroczystościach, konkursach i imprezach 

takich, jak Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, „Nasza Polska niepodległa”, 

Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kubusia Puchatka, Mikołajki, Dzień Babci  

i Dziadka,  Międzynarodowy Dzień Puzzli, Tłusty czwartek, Walentynki, Jajko wielkanocne 

plastycznie mocne, Bombastyczna Bombka, Wiwat 3 Maja, Święto Flagi, Dzień Matki, itp. 

Przedszkole angażowało się w akcje charytatywne i pomocowe jak: Bliżej pieska, PSIjaciele 

przedszkolaków – pomoc podopiecznym przytuliska dla zwierząt w Głownie, zbiórka darów. 

Zorganizowano wycieczki do m.in. Dinoparku w Kołacinku, Łowickiego Parku 

Etnograficznego w Maurzycach, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.  

 Przedszkole współpracuje z instytucjami i placówkami w środowisku lokalnym i poza 

nim, m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Głownie w celu sporządzenia 

informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, przeprowadzenia badań 

psychologiczno-pedagogicznych dzieci, prowadzenia indywidualnych konsultacji 

wychowawczych, z MOPS w Głownie celem refundacji kosztów obiadów dzieci, monitoringu 

sytuacji dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. 
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W ramach profilaktyki – „zdrowie i bezpieczeństwo” wychowankowie  uczestniczyli 

w programach: Bezpieczne przedszkole, Czyściochowe przedszkole – program edukacyjny 

organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu „Rossnę!Junior”, w spotkaniach 

edukacyjnych i warsztatach „Czy zdrowe odżywianie to ważne zadanie”, Światowy dzień 

uśmiechu, Międzynarodowy dzień mycia rąk oraz w warsztatach kulinarnych pt. Smacznie, 

zdrowo, kolorowo.  

Miejskie Przedszkole nr 3 

 

Funkcję dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w 2021 roku pełniła Beata Janiak. 

Zatrudnionych było 13 nauczycieli w tym: 3 stażystów, 3 kontraktowych, 1 mianowany  

oraz 6 dyplomowanych. W roku 2021 (wg stanu na 30.09.) do przedszkola uczęszczało 121 

dzieci, w podziale na 5 oddziałów.  

W przedszkolu prowadzone były zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia dodatkowe. 

Dzieci brały udział w różnych konkursach zewnętrznych na szczeblu miejskim, powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Przedszkole rozwijało zainteresowania muzyczne dzieci poprzez udział w audycjach 

muzycznych. Przedszkole uczestniczyło w licznych konkursach: Ogólnopolski konkurs  

plastyczno-poetycki, „O higienę dbamy i wiosny czekamy”, konkurs plastyczny „Miś  

w krainie książek”. W zakresie pracy dydaktycznej przedszkole uczestniczyło  

w Ogólnopolskich programach edukacyjnych: „Z kulturą mi do twarzy”, Ogólnopolskim 

projekcie „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”. Przedszkole zorganizowało 

cykl zajęć pod hasłem „Bezpieczne i zdrowe dziecko” – spotkanie z policjantem, 

pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem (online),  „Święto Przedszkolaka” oraz imprezy  

i uroczystości o charakterze wychowawczym (online), m.in. świąteczne spotkania  

z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, Dzień chłopaka i dziewczyny, Święto pluszowego misia, 

Tłusty czwartek, Dzień kota, Dzień dinozaura, Dzień Kobiet, Święto Rodziny, Dzień Dziecka. 

Dzieci brały również udział w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu, których głównym 

celem był aspekt edukacyjny. 

Nauczyciele dostosowywali działania do indywidualnych możliwości, potrzeb  

i uzdolnień dzieci. Na bieżąco prowadzili obserwację i diagnozę przedszkolną, 

dokumentowali  jej wyniki, prowadzili pracę kompensacyjno-wyrównawczą z dziećmi. 
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Miejski Żłobek w Głownie 

 

Funkcję dyrektora placówki w 2021 roku pełniła Edyta Strumian. Zatrudnionych było 

16 osób, w tym dyrektor, pracownicy sprawujący opiekę nad dziećmi, pielęgniarka, 

pracownicy administracji i obsługi. Do żłobka uczęszczało 32 dzieci, w podziale na 4 grupy 

wiekowe. Dzieci przyjmowane były przez cały rok, w miarę występowania wolnych miejsc  

w placówce. 

Placówka korzysta z dofinansowania z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej „Maluch+” 2018 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Działalność opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna realizowana była poprzez zapewnienie 

dzieciom warunków bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz odpowiednich relacji 

międzyludzkich.  

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odbywały się zgodnie  

z opracowanym planem pracy. Dzieci angażowały się w interesujące je działania,  

które pozwoliły na odkrywanie, kreatywność i nadawanie znaczeń, zarówno samodzielnie,  

z innymi dziećmi, jak i z udziałem dorosłych. Wspieranie rozwoju maluchów odbywało się 

również na zajęciach ze specjalistami z zewnątrz np. „Pies najlepszy przyjaciel człowieka” - 

dogoterapia.  

Dzieci korzystały z różnorodnych form wypoczynku, zgodnie z ich potrzebami  

oraz ustalonym planem dnia. Czynności higieniczne odbywały się z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb maluchów. Dzieci miały zapewnioną opiekę medyczną sprawowaną 

przez pielęgniarkę.  

Posiłki dla maluchów przygotowywała zewnętrzna firma cateringowa. Jadłospisy 

przygotowywane były w oparciu o aktualne normy żywieniowe oraz dostosowywane  

do dzieci ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi.  

Współpraca z rodzicami dzieci była oparta na partnerstwie. Kadra żłobka wspierała 

rodziny w procesie wychowania małego dziecka poprzez: przebywanie rodziców z dzieckiem 

w żłobku w okresie adaptacji, rozpoznawanie potrzeb dziecka i ich zaspokajanie, zapoznanie 

się z oczekiwaniami rodziców i podjęcie z nimi współpracy, rozpoznanie sytuacji rodzinnej, 

zapoznanie rodziców z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującym procedurami, 

przekazywanie na bieżąco informacji o postępach bądź trudnościach w postępach dziecka. 

Zorganizowano dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka spotkanie z lekarzem pediatrą 

na temat „Choroby wieku dziecięcego – profilaktyka, leczenie i bezpieczeństwo zdrowotne”. 

Rodzice uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości i wydarzeń w żłobku.  
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W żłobku zorganizowano m.in. następujące wydarzenia: Dzień Dziecka, Dzień Matki, 

Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie ze św. Mikołajem, Kolędy na wesoło, 

Karnawałowa zabawa, Dzień Misia i inne. 

Aby zapewnić wysoką jakość opieki i edukacji, pracownicy żłobka uczestniczyli  

w szkoleniach. 

W ramach działań promujących Miejski Żłobek w Głownie została wydana książeczka 

pt. „Smoczek pierwszy kroczek”, dofinansowana z budżetu Miasta Głowna.  

 

Miejski Zakład Komunalny w Głownie 

 

Miejski Zakład Komunalny w Głownie w 2021 roku realizował 7 z 9 zadań własnych 

gminy (art. 14 ustawy o finansach publicznych). Funkcję dyrektora w tym okresie pełnił Jacek 

Skwierczyński, zastępcą dyrektora ds. technicznych był Piotr Jaros. Zatrudnienie na dzień  

31 grudnia 2021 roku wynosiło 27 osób. 

 

 

Obiekty, którymi w 2021 roku zarządzał Miejski Zakład Komunalny: 

 

▪ Kotłownia miejska 

 

▪ Cmentarz komunalny 

Powierzchnia 0,8034 ha. Ilość kwater – 897, pochowanych 1 681 osób. Pozostało do 6 kwater 

ziemnych i około 8 piwnic. Trwają prace nad poszerzeniem cmentarza. 

 

▪ Wypożyczalnia sprzętu pływającego 

Na stanie wypożyczalni funkcjonują: kajaki (6 szt. – 0 wypożyczeń w 2021 r.), łódź wiosłowa 

(3 szt. – 0 wypożyczeń w 2021 r.), rowery wodne (19 szt. – 2 327 wypożyczeń w 2021 r.). 

Wpływy ze sprzedaży biletów za rok 2021 wyniosły 15 082,41 zł netto. 

 

▪ Park linowy 

W 2021 roku sprzedano 486 biletów dla osób pełnoletnich, 1 080 dla osób niepełnoletnich.  

Wpływy ze sprzedaży biletów w 2021 r. wyniosły 8 550,01 zł netto. 

 

▪ Boiska do sportów plażowych 

 

▪ Infrastruktura turystyczna 

 

▪ Plac zabaw dla dzieci 

 

▪ Targowisko miejskie 
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Powierzchnia targowiska: 9 190 m2 + targowisko małe – 2 295 m2. Ilość stanowisk:  

108 pod wiatami (90,00 zł brutto miesięcznie), 48 pozostałe, 14 od ul. Bielawskiej,  

5 na targowisku małym + budki przedsiębiorców. Wpływy z opłat za 2021 rok wyniosły  

135 987,50 zł netto. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie 

  

  Funkcję dyrektora MOPS w 2021 roku pełniła Bożena Polak. Więcej informacji  

na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie znajduje się w rozdziale: 

„Pomoc społeczna”. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie 

 

Funkcję kierownika ŚDS w roku 2021 pełniła Małgorzata Marszałek. Zatrudnienie  

w ośrodku na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 13 osób na umowę o pracę, w tym: 1 osoba 

zatrudniona na ¼ etatu, 2 osoby zatrudnione w ramach umowy na zastępstwo oraz 1 osoba  

na umowę zlecenie. Budżet ŚDS w 2021 r. wynosił: planowany – 734 999,00 zł/ wykonany –  

734 998,50 zł. Ilość miejsc statutowych – 33, liczba uczestników – 35 osób (stan na dzień 

31.12.2021 r.). 

W 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie realizował swoje zadania 

statutowe oraz współpracował z partnerami społecznymi w zakresie działań na rzecz:  

▪ upowszechniania wśród mieszkańców Głowna wiedzy na temat chorób psychicznych; 

▪ integracji uczestników ośrodka z lokalną społecznością; 

▪ zwiększenia świadomości społecznej na temat zasobów i twórczości osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

▪ aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi; 

▪ włączania osób z zaburzeniami psychicznymi do aktywnego życia społecznego; 

▪ rozwijania pasji, zdolności oraz talentów uczestników ośrodka; 

▪ upowszechniania wiedzy nt. lokalnych dóbr kultury wśród mieszkańców Głowna. 

W 2021 roku ŚDS zrealizował we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi „Niezapominajka” w Głownie ze środków Gminy Miasta 

Głowno: 

▪ warsztaty ceramiczne – „Ceramiczna Przygoda” III edycja –  dwa spotkania, skierowane 

do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie oraz ich bliskich; 



 
30 

 

▪ XV Edycję Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 

„Nie zamieniaj serca w twardy głaz…” cyber edycja. 

W 2021 roku na terenach zielonych wokół siedziby ŚDS zorganizowano spotkanie kulturalno-

integracyjne „Z Niezapominajką  w plenerze”. 

W 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie brał także udział  

w konkursach plastycznych, aby prezentować zasoby uczestników ośrodka oraz w obchodach 

świąt narodowych na terenie miasta. 

W 2021 roku Gmina Miasta Głowno wystąpiła o realizację dodatkowego wsparcia  

dla osób niepełnosprawnych w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2, tj. Modułu IV programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”, w kwocie: 10 545,59 zł (źródło finansowania PFRON).  

 

Miejski Ośrodek Kultury 

 

Dyrektorem MOK w 2021 roku był Grzegorz Sławiński. Na dzień 31.12.2021 r.  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie na umowę o pracę zatrudnionych było  

5 pracowników.  

Ogółem środki finansowe MOK w 2021 r. wyniosły 602 434,36 zł, w tym: 

▪ dotacja z budżetu Gminy Miasta Głowno – 522 000,00 zł; 

▪ dochody własne MOK – 55 138,00 zł; 

▪ przychody finansowe – 148,99 zł. 

Z bilansu otwarcia stan konta na dzień 01.01.2021 r. konto podstawowe wynosił 74,44 zł. 

Z bilansu otwarcia stan konta na dzień 01.01.2021 r. konto dochodów wynosił 25 072,93 zł. 

 

Na dzień 31.12.2021 r. w MOK działały zespoły amatorskiego ruchu artystycznego: 

▪ zespół taneczny dla dzieci i młodzieży GOLD (6 grup, łącznie 100 osób – taniec 

współczesny); 

▪ zespół taneczno-baletowy dla dzieci ISKIERKI (4 grupy, łącznie 60 osób – balet); 

▪ zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (6 grup, łącznie 55 osób); 

▪ Studio Piosenki dla dzieci i młodzieży (2 grupy, łącznie 20 osób). 

 

W roku 2021 MOK zorganizował łącznie 31 imprez, w których uczestniczyło 4222 osób,  

w tym: 
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▪ 9 wystaw – 1150 osób; 

▪ 1 koncert – 80 osób; 

▪ 1 festiwal – 120 osób; 

▪ 5 spotkań, prelekcji – 190 osób; 

▪ 6 konkursów (plastyczne, tematyczne, fotograficzny) – 2007 osób; 

▪ 1 imprezę interdyscyplinarną – 400 osób; 

▪ 6 warsztatów – 125 osób; 

▪ 2 inne wydarzenia – 150 osób. 

 

Do największych imprez zorganizowanych w 2021 r. należały imprezy cykliczne:  

▪ XVI Festiwal Piosenek Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”; 

▪ Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zabierz mnie tam wyobraźnią”;  

▪ Ogólnopolski Festiwal Sztuki „Grafikalia”.  

 

Ponadto, w roku 2021 w MOK odbyły się następujące imprezy i wydarzenia:  

▪ Program w wykonaniu Kabaretu Ranczo pt. „Kałamasz” – akcja SZCZEPIMY SIĘ; 

▪ Konkurs na przebranie karnawałowe. 

 

Zorganizowano także spotkania/prelekcje podróżnicze o tematyce:  

▪ spotkanie pt. „Twarde rozmowy” – rozmowy o ks. J. Twardowskim; 

▪ spotkanie autorskie z Jerzym Jankowskim; 

▪ spotkanie z Symchą Kellerem w ramach projektu „Bajzel i bałagan wciąż mylą mi się”; 

▪ prelekcje podróżnicze o tematyce: „Wielki Kanion Kolorado”, „Kościelec – polski 

Matterhorn”. 

 

W MOK odbyły się także wystawy:  

▪ zbiorowa wystawa grafiki artystycznej „Misz – Masz”;  

▪ wystawa „FOTO-GRAFIKI” Marcina Jędrzaka; 

▪ wystawa komiksu w ramach projektu „Bajzel i bałagan wciąż mylą mi się” 

oraz wystawy powarsztatowe i pokonkursowe w ramach:  

▪  „Zabierz mnie tam wyobraźnią 2021”; 

▪ Festiwalu Sztuki „Grafikalia 2021”; 

▪ letnich warsztatów dla dzieci pn. „Wakacyjne Safari”; 
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▪ konkursu fotograficznego „O!to Głowna foto”; 

▪ konkursu plastycznego „Bombastyczna bombka”. 

 

W 2021 roku MOK współpracował z Gminą Miasta Głowno przy organizacji 

uroczystości patriotycznych, projekcie PLAŻÓWKA 2021 oraz imprezie pn. Kreatywne Lato 

Rodzinne „Rodzinna Re-kreacja”. Ośrodek współpracował także z innymi partnerami, w tym 

przedszkolami i szkołami z terenu miasta i gminy, stowarzyszeniami, instytucjami  

m.in. Miejską Biblioteką Publiczną w Głownie, Polskim Towarzystwem Tatrzańskim O/Łódź, 

Fundacją Monumentum Judaicum Lodzense, ASP Łódź. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie 

 

Funkcję kierownika biblioteki w 2021 roku pełniła Ewa Fijołek. 

Księgozbiór zgromadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głownie ma charakter 

„uniwersalny”, tzn. obejmuje literaturę popularnonaukową, literaturę piękną dla dorosłych, 

literaturę piękną dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór MBP w Głownie liczy obecnie  

21 213 wol. (stan na 31.12.2021 r.), z czego 16 % stanowi literatura dla dzieci i młodzieży,  

46 % – literatura dla dorosłych, a 38 % – literatura popularnonaukowa. W roku 2021 

zakupiono ogółem 502 woluminy za kwotę 17 635 zł. W roku 2021 biblioteka otrzymała 

dotację ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”  

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, w wysokości 6 150 zł. Za tę kwotę 

zakupiono 195 pozycji książkowych. 

 W 2021 odnotowano w głowieńskiej bibliotece wzrost liczby czytelników w stosunku 

do roku 2020. Zarejestrowano 1203 czytelników, z czego 26 % stanowiły osoby uczące się 

(uczniowie i studenci), 41 % – osoby pracujące oraz 33 % to niezatrudnieni. W roku 2021 

czytelnicy korzystający z biblioteki wypożyczyli 32 697 woluminów. 

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie kontynuowała udział  

w projekcie „Mała książka - wielki człowiek” skierowanym do dzieci w wieku 

przedszkolnym (3-6 lat), realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki 

w Warszawie we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma na celu popularyzację 

czytania wśród najmłodszych oraz zachęcenie do korzystania z biblioteki jako miejsca 

przyjaznego dzieciom i oferującego wspaniałą literaturę. Każde dziecko w wieku 

przedszkolnym, które przyjdzie do MBP w Głownie otrzyma w prezencie interesującą 
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Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start, dostosowaną pod względem formy i treści 

do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika uzupełnianą w naklejki  

przy każdorazowej wizycie w bibliotece. 

W 2021 r. biblioteka przystąpiła do bazy LEGIMI. Dzięki współpracy w ramach 

Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Łódzkiego z serwisem Legimi – polskiej 

wypożyczalni książek elektronicznych, czytelnicy głowieńskiej biblioteki zyskali dostęp  

do bazy 75 000 audiobooków oraz e-booków. Czytelnicy zapisani do biblioteki 

i zainteresowani tą usługą otrzymują kody dostępu do nowości, bestsellerów oraz do starszych 

tytułów. Wszystkie publikacje dostępne w abonamencie użytkownicy mogą czytać bezpłatnie 

i legalnie na smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Usługa ta cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród czytelników MBP w Głownie. 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, w 2021 roku biblioteka 

funkcjonowała zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i rekomendacjami Biblioteki 

Narodowej. W związku z powyższym, zawieszono organizowanie imprez kulturalnych  

takich, jak spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, warsztaty literackie i lekcje 

biblioteczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, zwiększono limit 

wypożyczanych jednorazowo egzemplarzy oraz wydłużono okres ich wypożyczania. 
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VI Mieszkańcy  

 

W okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkanek i mieszkańców Głowna 

zmniejszyła się o 273 osoby i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 13 303 osoby, w tym  

7 112 kobiet i 6 191 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

• liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1 734 osoby,  

w tym dziewczynek 873, chłopców 861;  

• liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 8 051 osób, w tym kobiet (15-60 lat) 

3 807, mężczyzn (15-65 lat) 4 244; 

• liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 3 518 osób, w tym kobiet 2 432, 

mężczyzn 1 086. 

 

W 2021 roku urodziło się w Gminie Miasta Głowno 88 osób, w tym 42 dziewczynki  

i 46 chłopców, a zmarło 268 osób, w tym 124 kobiety i 144 mężczyzn. Przyrost naturalny  

w 2021 r. wyniósł -13,5 ‰. 

 

Liczba bezrobotnych 

 

Miesiąc Liczba 

Grudzień 2020 423 

Grudzień 2021 323 
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VII Ochrona zdrowia  

 

Na terenie Gminy Miasta Głowno funkcjonuje Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

w Głownie. Liczba pacjentek i pacjentów korzystających w 2021 r. z usług placówki wynosiła 

8 541, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych 56 249.  

Pacjenci mieli możliwość wykonywania profilaktycznych badań CHUK, 

cytologicznych i gruźlicy (wszystkie osoby podlegające badaniom zostały zaproszone  

do udziału w akcji, skorzystało: 27 osób w ramach CHUK, z badań cytologicznych  

105 pacjentek i 11 osób w programie profilaktyki gruźlicy). Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

Przychodnia Miejska REMEDIUM czynnie brała udział w Narodowym Programie Szczepień 

przeciw COVID-19 w roku 2021 i wykonała 2 720 szczepień.  

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna  

przeprowadziła w 2021 roku 2 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Z uwagi 

na stan epidemii działania komisji były bardzo ograniczone. Przeprowadzone zostały 

rozmowy z 21 osobami uzależnionymi od alkoholu, po których wobec tych osób zostały 

podjęte czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej  

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w specjalistycznej placówce. Na wydanie opinii 

biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłatę sądową za złożony wniosek, obsługę 

i funkcjonowanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano  

w 2021 r. kwotę 55 020,00 zł. 

Działania podjęte w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, realizowane 

w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację: 

1) finansowanie zajęć ponadetatowych prowadzonych przez pracowników placówek 

leczenia uzależnienia od alkoholu – 11 220,00 zł; 

2) stowarzyszenia abstynenckie – 45 500,00 zł; 

3) funkcjonowanie świetlic środowiskowych  wraz  z dożywianiem – 29 500,00 zł.  

 

W roku 2021 przeznaczono 203 175,52 zł na pomoc rodzinom z problemem 

alkoholowym. Ze wsparcia skorzystały 44 rodziny, w których co najmniej jeden z jej 

członków był uzależniony lub nadużywał alkoholu.  
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie Miasta Głowno było 105 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła 41, 

w tym 9 lokali gastronomicznych. W całym 2021 roku wydano 20 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz 9 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń. Wartość sprzedanego 

alkoholu na terenie gminy wyniosła 18 892 074,84 zł. 

W 2021 r. wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych 

opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 364 923,02 zł. 

Z tej kwoty, 260 000,00 zł zaplanowano na realizację gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych (z czego faktycznie wykorzystano 144 397,89 zł).  

Na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych przekazano w 2021 r. organizacjom pozarządowym 75 000,00 zł.  

Ponadto, w ramach programu przeznaczono 6 443,73 zł na działania z zakresu edukacji 

publicznej, m.in. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki oraz 18 572,45 zł na pozalekcyjne 

zajęcia sportowe. Na terenie Gminy Miasta Głowno prowadzone były również określone 

działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi.  

 

Forma działań Liczba 

uczestników 

Wysokość środków 

finansowych 

(w zł) 

Jednorazowe prelekcje, pogadanki 300  11 454,97 

Festyny i inne imprezy plenerowe 800  30 808,19 

Imprezy sportowe (turnieje, wyścigi, olimpiady itp.) 400 6  781,85 

Konkursy plastyczne, literackie, muzyczne itp. 200 4 096,70 

 

Dodatkowo, na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów 

pomocniczych do realizacji zadań ujętych w programie. 
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VIII Pomoc społeczna  

 

Założenia i cele Gminy Miasta Głowno w zakresie polityki społecznej zostały zawarte 

w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Głowno na lata 

2017-2022. Dokument ten wyznacza główne kierunki działań gminy mające na celu 

zapewnienie mieszkańcom Głowna odpowiedniej jakości życia. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie prowadzi monitoring wykonania 

zaplanowanych działań na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację i przedstawia je Radzie Miejskiej w Głownie  

w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie. 

Rokrocznie MOPS w Głownie przygotowuje, na podstawie obowiązku wynikającego 

z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, ocenę zasobów pomocy społecznej. W Gminie Miasta 

Głowno realizowany jest również Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna 

na lata 2021-2023. Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków sprzyjających 

prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny poprzez rozwijanie systemu profilaktyki, wsparcia 

dzieci oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych z terenu Gminy Miasta Głowno. W ramach realizacji programu w 2021 r. 

pracownicy socjalni MOPS w Głownie prowadzili działalność profilaktyczną na rzecz 

rodziny, udzielali wsparcia i pomocy rodzinie w kryzysie. W rodzinach przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze dodatkowe wsparcie zapewniał asystent rodziny.  

W 2021 r. pomocą asystenta rodziny objętych było 15 rodzin z terenu Miasta Głowna. 

 Beneficjentami pomocy społecznej w 2021 r. w Gminie Miasta Głowno były 

364 osoby, którym decyzją przyznano świadczenie, w tym 242 osoby w wieku produkcyjnym. 

Wśród osób korzystających z pomocy MOPS głównymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o świadczenie z pomocy 

społecznej w 2021 r. były kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność. W ramach ustawy o pomocy społecznej w 2021 r. MOPS w Głownie 

udzielał pomocy i wsparcia mieszkańcom Gminy Miasta Głowno zarówno w postaci 

świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych. Była to m.in. pomoc w formie zasiłków stałych, 

okresowych, celowych (w tym także w formie talonów żywnościowych, świątecznych paczek 

żywnościowych oraz opału dowiezionego do miejsca zamieszkania klienta), wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanego przez sąd, potwierdzanie prawa  

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyznawanie usług 
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opiekuńczych w miejscu zamieszkania, kierowanie do domów pomocy społecznej  

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie. 

MOPS w Głownie zabezpieczał także podstawowe potrzeby rodzin w zakresie 

dożywiania. W ramach środków z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

przyznawał zasiłki celowe na zakup żywności/posiłków, finansował gorące posiłki  

dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Rodziny mogły korzystać 

także z produktów żywnościowych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa na lata 2014-2020. 

W 2021 r. MOPS w Głownie realizował zadanie świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych w zakresie partnerskiej współpracy w projekcie „Centrum Usług 

Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 

Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 

IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Założeniem partnerstwa było zwiększenie dostępu  

do szeroko rozumianych usług wspierających osoby starsze i niepełnosprawne w pozostaniu 

w miejscu ich zamieszkania, tym samym ograniczenie umieszczania tych osób  

w instytucjonalnych formach opieki. W 2021 r. usługi realizowane były nieodpłatnie  

dla 3 osób niepełnosprawnych. 

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu i na mocy zawartych 

porozumień, w 2021 r. MOPS w Głownie organizował i koordynował prace społecznie 

użyteczne na terenie gminy. Jest to forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  

i korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Osobom skierowanym  

do wykonywania prac społecznie użytecznych wypłacane było świadczenie w wysokości  

8,70 zł za 1 godzinę pracy, a od czerwca 2021 r. w wysokości 9,00 zł za 1 godzinę pracy. 

Całkowity koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 51 373,80 zł, z czego refundacja z PUP 

w Zgierzu wyniosła 29 512,76 zł. 

MOPS w Głownie, w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, realizował  

w 2021 r. program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program był adresowany  

do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Asystenci wykonywali pracę w ramach 

umowy zlecenia. Tą formą wsparcia objętych zostało 11 mieszkańców Głowna, w tym  
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8 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ogółem zostało 

wykonanych 1 307 godzin usług asystenckich, które były świadczone nieodpłatnie. Łączna 

kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu 

wyniosła 54 943,79 zł. 

W 2021 r. świadczenia rodzinne wypłacono 512 rodzinom. Od 1 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r. wydano 391 decyzji przyznających świadczenia rodzinne. W 2021 r. 

liczba dzieci, na które przyznano zasiłek rodzinny wyniosła ogółem 489. Kwota świadczeń 

rodzinnych wydatkowana w 2021 r. wyniosła 3 813 279,94 zł, w tym kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych 638 238,88 zł, świadczeń pielęgnacyjnych 1 433 175,10 zł. 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. świadczenia wychowawcze (Program 

Rodzina 500+) pobierało 1 489 rodzin. Środki wydatkowane na program 500+ w 2021 r. 

wyniosły ogółem  12 290 715,60 zł. 

Wypłata funduszu alimentacyjnego realizowanego przez MOPS w Głownie stanowi 

system wsparcia środkami finansowymi z budżetu państwa osób uprawnionych do alimentów 

na podstawie tytułu wykonawczego. Świadczenia wypłacane były w kwocie zasądzonych 

alimentów, nie więcej jednak niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. W 2021 r. Ośrodek wypłacił 

789 świadczeń z funduszu dla 75 osób uprawnionych (51 rodzin) na łączną kwotę  

340 738,86 zł. 

Realizując zapisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tutejszy 

Ośrodek przyznał w 2021 r. dwa świadczenia w łącznej wysokości 8 000,00 zł z tytułu 

urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,  

albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
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IX Edukacja i opieka 

 

 Gmina Miasta Głowno w 2020 roku była organem prowadzącym dla następujących 

placówek oświatowych i opiekuńczych: 

1. Miejskiego Przedszkola nr 1 

2. Miejskiego Przedszkola nr 2 

3. Miejskiego Przedszkola nr 3 

4. Szkoły Podstawowej nr 1  

5. Szkoły Podstawowej nr 2  

6. Szkoły Podstawowej nr 3  

7. Miejskiego Żłobka  

 

W roku 2021 liczba oddziałów oraz uczniów/wychowanków (według stanu na dzień 

30.09.2021 r.) kształtowała się następująco: 

 

                            Placówka 

 

Ilość 

 

MP 1 

 

MP 2 

 

MP 3 

 

SP 1 

 

SP 2 

 

SP 3 

 

Ogółem 

oddziałów 
 

5 

 

5 

 

5 

 

16 

 

19 

 

17 

 

67 

uczniów/wychowanków 
 

125 

 

109 

 

121 

 

291 

 

378 

 

340 

 

1364 

średnia liczba 

uczniów/wychowanków  

w oddziale 

 

25 

 

21,8 

 

24,2 

 

18,19 

 

19,89 

 

20 

 

20,36 

uczniów objętych 

nauczaniem 

indywidualnym 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

3 

uczniów realizujących 

zajęcia rewalidacyjne 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

 

8 

 

9 

 

23 
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Liczba nauczycieli w podziale na poszczególne placówki oświatowe i z uwzględnieniem 

stopnia awansu zawodowego (według stanu na dzień 30.09.2021 r.) przedstawiała się 

następująco: 

 

Realizacja ustawowych zadań organu prowadzącego wykonywana była poprzez:  

 

1) zapewnienie warunków działania placówek oświatowych 

  

Na przestrzeni wcześniejszych lat różnice ilości uczniów w poszczególnych 

placówkach oświatowych kształtowały się następująco:  

• lata 2009-2008 – 93 uczniów mniej;  

• lata 2010-2009  – 60 uczniów mniej;  

• lata 2011-2010 – 112 uczniów mniej;   

• lata 2012-2011 –  91 uczniów mniej; 

• lata 2013-2012 –  51 uczniów mniej; 

• lata 2014-2013 – 5 uczniów więcej z powodu ,,pójścia” sześciolatków do szkół;  

• lata 2015-2014 – w przedszkolach 42 wychowanków mniej, zaś w szkołach  

65 uczniów więcej;   

• lata 2016-2015 – w przedszkolach 51 wychowanków więcej, zaś w szkołach  

66 uczniów mniej z powodu możliwości ,,pozostania” sześciolatków w przedszkolach;   

Placówka 

 

 

Stopień 

awansu 

 

MP 1 

 

MP 2 

 

MP 3 

 

SP 1 

 

SP 2 

 

SP 3 

 

Ogółem 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

dyplomowany 

 

7 

 

6,09 

 

5 

 

4,50 

 

6 

 

6,00 

 

17 

 

14,61 

 

21 

 

19,23 

 

18 

 

16,82 

 

74 

 

67,25 

 

mianowany 

 

0 

 

0,00 

 

6 

 

5,05 

 

1 

 

1,00 

 

13 

 

12,02 

 

18 

 

16,70 

 

13 

 

11,03 

 

51 

 

45,80 

 

kontraktowy 

 

4 

 

4,00 

 

4 

 

3,09 

 

3 

 

2,09 

 

5 

 

4,22 

 

6 

 

5,72 

 

4 

 

4,00 

 

  26 

 

23,12 

 

stażysta 

 

1 

 

0,25 

 

0 

 

0,00 

 

3 

 

2,25 

 

0 

 

0,00 

 

2 

 

2,00 

 

1 

 

1,00 

 

7 

 

5,50 

 

bez stopnia 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

ogółem 

 

12 

 

10,34 

 

15 

 

12,64 

 

13 

 

11,34 

 

35 

 

30,85 

 

47 

 

43,65 

 

36 

 

32,85 

 

158 

 

141,67 
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• lata 2017-2016  – 24 uczniów więcej z uwagi na reformę oświaty i utworzenie klas 

VII w szkołach podstawowych przy jednoczesnym braku klasy I w gimnazjum; 

• lata 2018-2017 – 46 uczniów więcej z uwagi na zafunkcjonowanie klas VIII  

w szkołach podstawowych i przy braku klas I i II w gimnazjum; 

• lata 2019-2018 – 55 uczniów mniej z uwagi na zakończenie działalności gimnazjum; 

• lata 2019-2020 – w przedszkolach 11 wychowanków mniej, zaś w szkołach  

16 uczniów mniej; 

• lata 2020-2021 – w przedszkolach 9 wychowanków mniej, zaś w szkołach  

4 uczniów więcej. 

 

 

W stosunku do roku 2020 ilość oddziałów nie uległa zmianie (15 oddziałów przedszkolnych  

i 52 oddziały szkolne), zaś stan zatrudnienia nauczycieli zwiększył się o 1,04 etatu. Średnia 

ilość uczniów na jeden oddział od wielu lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok. 20. 

Powyższe wpływa na podnoszenie jakości edukacji i realizacji zadań opiekuńczo-

wychowawczych.  

Miasto Głowno zapewniało optymalne warunki działania i realizacji zadań  

statutowych poszczególnym placówkom oświatowym. Procent udziału środków gminy  

w wykonywanych budżetach placówek oświatowych, tj. szkół i przedszkoli wyniósł  

w 2021 roku 55,30 %. 

 Dodatkowo, corocznie – w celu jak najlepszego funkcjonowania szkół i przedszkoli, 

zapewnienia jak najlepszych warunków ich działania, takich aby dyrektorzy tworzyli 

bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki uczniom oraz pracy wszystkim 

pracownikom – z budżetu miasta przekazywane są środki finansowe na prowadzenie  

przez dyrektorów modernizacji i remontów. Jednocześnie pozyskiwane są dla szkół środki 

zewnętrzne np. z MEiN, ŁUW, MSiT itp.  

 

 Do najważniejszych działań podjętych przez dyrektorów placówek oświatowych 

(zgodnie z informacjami od dyrektorów) w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków 

w roku 2021 należały: 

 

• Miejskie Przedszkole nr 1 

− zorganizowanie szkolenia bhp, ppoż. i w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla pracowników przedszkola, 
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− organizowanie dla dzieci spotkań z przedstawicielami służb mundurowych  

nt. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, 

− bieżące wykonywanie prac naprawczych i remontowych, 

− kontrola stanu gotowości przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków, 

− przeglądy warunków pracy i edukacji pod kątem bhp, 

− bieżąca kontrola zabawek i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu na placu zabaw, 

− ekspertyzy, okresowe kontrole, pomiary, przeglądy stanu technicznego obiektu, 

przewodów kominowych, piorunochronów, urządzeń gazowych, podręcznego sprzętu 

gaśniczego i wydajności hydrantów, oznakowania dróg ewakuacyjnych, 

− badanie rezystencji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej, 

− prowadzenie dokumentacji badań profilaktycznych, szkoleń bhp i ppoż.  

oraz wypadkowości, 

− przeprowadzenie próbnej ewakuacji przedszkola, 

− podejmowanie działań profilaktycznych wśród pracowników przedszkola  

i rodziców nt. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych, 

− aktualizacja procedur mających na celu zapobieganie zakażeniom COVID-19, zasad 

organizacji pracy przedszkola, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się wirusa oraz ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy 

potencjalnie zagrożonych zachorowaniem na COVID-19, 

− przeprowadzenie testów przesiewowych na COVID-19 wśród pracowników, 

− zaopatrzenie przedszkola i pracowników w środki profilaktyczne, dezynfekujące  

i ochronne itp. 

 

• Miejskie Przedszkole nr 2 

− przeprowadzenie przeglądów technicznych, 

− aktualizacja zasad organizacji pracy przedszkola w związku z zagrożeniem 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz działania prewencyjne mające na celu 

uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. Zaktualizowano procedury bezpieczeństwa  

w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami sanitarnymi na czas trwania 

epidemii, dokonano oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie 

zagrożonych COVID -19, 
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− prowadzenie na bieżąco dokumentacji badań profilaktycznych i szkoleń bhp  

oraz wypadkowości, 

− zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego budynku przedszkola, 

− bieżące prace remontowo-naprawcze. 

 

• Miejskie Przedszkole nr 3 

– okresowa kontrola stanu technicznego obiektu, 

– przegląd podręcznego sprzętu ppoż. i przewodów kominowych, 

– badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, 

– ocena stanu sanitarnego pomieszczeń dla dzieci, 

– prowadzenie dokumentacji badań profilaktycznych, szkoleń bhp i ppoż.  

oraz wypadkowości, 

– przegląd urządzeń gazowych, 

– bieżąca kontrola zabawek i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu na placu zabaw, 

– aktualizacja procedur w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania zarażeniem  

COVID-19 oraz zakup środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji rąk, 

pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w przedszkolu  i ogrodzie przedszkolnym. 

 

• Szkoła Podstawowa nr 1 

− przeprowadzenie próbnej ewakuacji w szkole dla uczniów i pracowników przy udziale 

Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, 

− monitorowanie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci, 

− przeprowadzanie pogadanek, rozmów na temat bezpieczeństwa uczniów w czasie 

pobytu w szkole, w domu podczas zajęć zdalnych oraz w drodze do szkoły i ze szkoły 

– na zajęciach do dyspozycji wychowawcy, 

− okresowe szkolenia pracowników w zakresie bhp, 

− stanowiskowe szkolenia nowo przyjętych pracowników w zakresie bhp, 

− przestrzeganie regulaminu pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,  

na korytarzach, w stołówce szkolnej i szatni, 

− monitorowanie zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych, po i przed 

lekcjami, 

− zrealizowano działania z programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły 

(profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy i agresji, cyberprzemoc)  

oraz dokonano ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego, 
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− przeprowadzenie w klasach pogadanek na temat bezpiecznego spędzania wolnego 

czasu,  

− zamieszczenie na stronie internetowej informacji o: numerach alarmowych, złotych 

zasadach ochrony skóry, ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka, 

zagrożeniach wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu. 

 

• Szkoła Podstawowa nr 2 

− na ulicy przed szkołą zamontowane są ograniczniki prędkości, 

− budynek szkolny jest monitorowany, teren szkoły ogrodzony, 

− wyjście ze szkoły zabezpieczone jest barierkami uniemożliwiającymi bezpośrednie 

wyjście na jezdnię, 

− we wszystkich klasach zorganizowano pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz bezpiecznego spędzania ferii zimowych i letnich oraz zorganizowano 

pogadanki z policjantami na temat bezpieczeństwa, 

− w szkole jest powołany zespół powypadkowy, szkoła pracuje w oparciu o procedury  

w tym dotyczące postępowania w razie wypadku, 

− budynek szkoły  jest monitorowany; wejście do szkoły możliwe było tylko wtedy,  

gdy uprawniony pracownik dokonał weryfikacji osoby wchodzącej; zgodnie  

z wytycznymi MEiN, MZ oraz GIS, przy wejściu do szkoły obowiązywały 

odpowiednie procedury reżimu sanitarnego, 

− pomieszczenia szkolne wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy, a nauczyciele  

i pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

− drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób wyraźny i czytelny, 

− schody na klatkach schodowych są oznakowane naklejkami z informacjami 

dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, 

− plan ewakuacji jest umieszczony w widocznym miejscu, 

− poręcze schodów zabezpieczone są przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, 

− przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczycieli w specjalnie 

oznakowanych rewirach, 

− pracownie lekcyjne, hala widowiskowo-sportowa, boisko „Orlik” posiadają stosowne 

regulaminy. 

 

• Szkoła Podstawowa nr 3 

− w szkole zapewnia się opiekę nauczycieli podczas przerw między lekcjami, 
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− w szkole zapewnia się opiekę w świetlicy szkolnej przed lekcjami i po lekcjach, 

− szkoła pracuje w oparciu o procedury m.in. procedury bezpieczeństwa w szkole, 

procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 obowiązujące w szkole  

od 1 września 2020 r., 

− w trakcie trwania pandemii zapewniono w szkole środki ochrony przed COVID-19 – 

rękawiczki jednorazowe, maski ochronne, płyn dezynfekujący, dozowniki płynu, 

bezdotykowe stacje z płynem dezynfekującym, 

− przeprowadzono okresowe badania zbiorników gazowych oraz rewizję wewnętrzną 

zbiorników i zaworu bezpieczeństwa, 

− została zaktualizowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 

− prowadzono na bieżąco prace remontowo-naprawcze, 

− systematycznie prowadzone są przeglądy i konserwacja przewodów kominowych  

i kuchni węglowej, 

− przeprowadzono szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bhp 

– online, 

− przeprowadzono zajęcia z uczniami na lekcjach wychowawczych nt. zapobiegania 

uzależnieniom, cyberprzemocy oraz bezpiecznego zachowania się w sieci – online, 

− zapewniono uczniom opiekę i wsparcie pedagoga podczas trwania pandemii, 

− wymieniane są na bieżąco taśmy antypoślizgowe na wszystkich schodach, 

− dokonywane są bieżące przeglądy techniczne budynku.   

 

Miejski Żłobek 

− kontrola oraz zabezpieczenie ostrych krawędzi i rantów w pomieszczeniach żłobka, 

− zabezpieczanie kontaktów elektrycznych, 

− blokowanie zamykanych szafek, 

− przeprowadzenie szkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz bhp, 

− okresowe kontrole przewodów wentylacyjnych i kominowych, 

− okresowa kontrola instalacji odgromowej, 

− przegląd stanu technicznego budynku i placu zabaw, 

− badanie rezystencji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej, 

− monitoring wewnątrz i na zewnątrz obiektu, 

− pomiar oświetlenia awaryjnego i badanie wyłącznika ppoż., 
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− bieżące wykonywanie prac naprawczych i remontowych, 

− bieżące uzupełnianie materiałów higienicznych, środków czystości, śliniaków, 

− montaż paneli tapicerowanych, 

− wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu osób. 

 

Sytuację finansową poszczególnych placówek oświatowych w roku 2021 (bez nakładów 

inwestycyjnych), tj. kwoty tzw. wykonania oraz kwoty subwencji wraz ze zwiększeniami, 

dotacji przedszkolnej  i opłat za przedszkola ilustruje poniższa tabela. 

 

Placówka 

 

Wielkość  

środków 

 

MP 1 

 

MP 2 

 

MP 3 

 

SP 1 

 

SP 2 

 

SP 3 

 

Ogółem 

Rozdział 

podstawowy 
1 376 231,51 1 422 033,15 1 318 456,54 2 942 708,54 4 443 628,63 3 343 661,19 14 846 719,56 

Doskonalenie 

nauczycieli 
4 129,40 4 035,60 3 397,07 9 005,63 4 004,90 12 265,85 36 838,45 

Nagrody organu 

prowadzącego 
4 684,00 4 782,00 0,00 4 782,00 4 785,60 4 684,00 23 717,60 

Uczniowie 

niepełnosprawni 
0 0 0 285 928,44 127 167,78 173 186,90 586 283,12 

Stołówki 0 0 0 126 029,37 195 231,70 163 532,01 484 793,08 

Świetlica 0 0 0 220 691,24 159 838,81 200 622,60 581 152,65 

Ogółem 

(wykonanie) 
1 385 044,91 1 430 850,75 1 321 853,61 3 589 145,22 4 934 657,42 3 897 952,55 16 559 504,46 

Dotacja 

przedszkolna 
136 803,00 123 564,00 130 919,00 - - - 391 286,00 

Projekt UE 

realizowany przez 

SP3 

- - - - - 71 668,09 71 668,09 

Ogółem (wykonanie 

po uwzględnieniu 

dotacji 

przedszkolnej  

i bez środków UE)  

w tym: 

1 521 847,91 1 554 414,75 1 452 772,61 3 589 145,22 4 934 657,42 3 826 284,46 16 879 122,37 

wynagrodzenia 

nauczycieli  

wraz z pochodnymi 
(w tym z dotacji 

przedszkolnej) 

774 343,75 

 

(136 803,00) 

852 558,94 

 

(123 564,00) 

777 775,65 

 

(130 919,00) 

2 550 644,75 

 

 

3 279 850,21 

 

 

2 728 619,22  

 

 

10 963 792,52 

 

  

wynagrodzenia 

pracowników  A i O 

wraz z pochodnymi 

540 724,62 516 115,33 484 473,66 703 269,56 986 849,62 697 698,24 3 929 131,03 

wydatki rzeczowe 206 779,54 185 740,48 190 523,30 335 230,91 667 957,59 399 967,00 1 986 198,82 

Subwencja - - - 2 199 413,40 2 536 490,22 2 261 553,78 6 997 457,40 

Subwencja  

na  6-latki 
140 602,37 131 814,72 155 248,45 - - - 427 665,54 

Zwiększenia 

subwencji 
0 0 0  13 198,00 38 446,00 11 550,00 63 194,00 

Opłaty rodziców 

(z odsetkami) 
24 470,32 15 217,75 16 222,75 - - - 55 910,82 

Dofinansowanie  

z budżetu miasta 

(po odliczeniu opłat 

i subwencji ) 

1 356 775,22 1 407 382,28 1 281 301,41 1 376 533,82 2 359 721,20 1 553 180,68 9 334 894,61 
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Z powyższej tabeli wynika jednoznacznie, iż otrzymywana subwencja oświatowa  

(nie uwzględniając wniosków organu prowadzącego o zwiększenie subwencji z 0,4 %  

jej rezerwy np. dofinansowanie zajęć wspomagających, odprawy dla nauczycieli),  

tzw. subwencja na ucznia nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów związanych  

z wynagrodzeniami nauczycieli.  

 

W roku 2021 ogólny koszt jednego ucznia/wychowanka oraz dofinansowanie z budżetu 

miasta do jednego ucznia/wychowanka (uwzględniając stan uczniów na 30.09.2021 r.) 

kształtowały się następująco: 

 

            Koszt 

 

 

Placówka 

 

ogólny koszt jednego 

ucznia/wychowanka 

 

średni koszt 

 

dofinansowanie 

do 1 ucznia/wychowanka  

z budżetu miasta 

 

średnie 

dofinansowanie 

MP 1 
 

12 174,78 

 
12 813,95 

 

10 854,20 

 
11 451,74 MP 2 

 

14 260,69 

 

12 911,76 

MP 3 
 

12 006,39 

 

10 589,27 

SP 1 
 

12 333,83 

12 214,09 

 

4 730,36 

5 180,40 SP 2 
 

13 054,65 

 

6 242,65 

SP 3 
 

11 253,78 

 

4 568,18 

 

W przedszkolach w roku 2021 miasto pokrywało średnio 89,37 % kosztów utrzymania 

jednego wychowanka, natomiast w szkołach średnio każdy uczeń był dofinansowywany  

w 42,41 %. 

 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych 

 

W roku 2021 (niektóre działania były podejmowane na przestrzeni roku szkolnego 

2020/2021) do najistotniejszych prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych  

w poszczególnych placówkach należały: 

 

• Miejskie Przedszkole nr 1 

− pomalowano ściany w łazienkach dziecięcych, zmywalni, kuchni, magazynie  

i piwnicy, 

− położono płytki antypoślizgowe w korytarzu, 
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− położono kostkę w altanie ogrodowej „Zielonej klasie”, 

− wymieniono piasek w piaskownicach, 

− naprawiono zmywarkę, pompy, 

− odnowiono sprzęt ogrodowy. 

Ogółem: 9 902,10 zł  

• Miejskie Przedszkole nr 2 

− bieżące naprawy hydrauliczne i sanitarne, 

− prace związane z termomodernizacją przedszkola, 

− naprawa i konserwacja systemu alarmowego, 

− zakup i montaż zestawów kotłów przechylnych. 

     Ogółem: 31 416,01 zł  

• Miejskie Przedszkole nr 3 

− prace remontowe (malowanie ścian, remont podłogi, wymiana drzwi, naprawa 

instalacji kanalizacyjnej, naprawa oświetlenia), 

− zakup i montaż zestawów kotłów przechylnych, 

− zakupiono części do naprawy pieca. 

Ogółem: 32 447,41 zł  

• Szkoła Podstawowa nr 1 

− wyremontowano świetlicę szkolną (część kosztów pokryto ze środków Rady 

Rodziców, część z budżetu szkoły), 

− naprawa dachu nad świetlicą szkolną, 

− zakupiono oprawy i świetlówki do lamp do gabinetu dyrektora, sekretariatu i sali 

lekcyjnej. 

Całkowity koszt: 13 954,32 zł. 

 

• Szkoła Podstawowa nr 2 

− pomalowano barierki, blachę ochronną na zewnątrz budynku, 

− naprawiono listwy przypodłogowe w salach, 

− pomalowano pomieszczenia kuchni szkolnej, 

− wykonano drobne naprawy na terenie całego obiektu, 

− pomalowano górny hol, 

− naprawiono zamki w szafach w klasach i pokoju nauczycielskim, 
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− naprawiono siatki na boisku Orlik, 

− wymieniono uszkodzone kasetony na holach, 

− pomalowano część toalet, 

− naprawiono kratki wentylacyjne, 

− naprawiono szafę chłodniczą, 

− usunięto awarię kontroli dostępu wejścia głównego, 

− naprawiono maszynę myjącą. 

Koszt ogólny: 45 000,00 zł 

 

• Szkoła Podstawowa nr 3 

− wyremontowano gabinet pedagoga – pomalowano i założono rolety, 

− wymieniono oświetlenie: w małej sali gimnastycznej, w świetlicy, na korytarzu  

oraz w piwnicy, 

− zamontowano rolety w sali informatycznej, 

− wymieniono drzwi na Orliku, 

− przeprowadzono konserwację monitoringu i naprawiono alarm. 

Całkowity koszt: ok. 15 939,99 zł. 

• Miejski Żłobek 

− naprawa zerwanego przez wichurę dachu, 

− spawanie nieszczelności  kotła miałowego, 

− wymiana szyby w pomieszczeniu żłobka, 

− naprawa zmywarki do naczyń, 

− przegląd i czyszczenie klimatyzacji, 

− przegląd/konserwacja kserokopiarki, 

− modernizacja łóżeczek dziecięcych, 

− odnawianie pomieszczeń żłobka, 

− dbanie o teren wokół budynku (trawnik, rabaty kwiatowe). 

Koszt ogólny: 29 887,40 zł. 

 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówkom 

 

 Szkoły i przedszkola miały zapewnioną obsługę administracyjną, finansową  

i organizacyjną. W Miejskim Żłobku w Głownie funkcjonuje wspólna dla trzech przedszkoli  

i żłobka obsługa finansowo-księgowa, podlegająca bezpośrednio dyrektorowi Miejskiego 
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Żłobka i działająca w oparciu o porozumienia zawarte między właściwymi jednostkami 

(uchwała Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 maja 2019 r.). Każda ze szkół 

podstawowych posiada odrębną obsługę w tym zakresie.  

 

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w roku 2021 (stan na 30.09.2021 r.) 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Placówka 

 

 

Stanowisko 

 

MP 1 

 

MP 2 

 

MP 3 

 

SP 1 

 

SP 2 

 

SP 3 

 

Ogółem 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 

 

osób 

 

etatów 
pracownicy  

ekonomiczno- 

administracyjni 

 

1 

 

1,00 

 

1 

 

1,00 

 

1 

 

1,00 

 

3 

 

3,00 

 

5 

 

4,0 

 

4 

 

3,50 

 

15 

 

13,50 

pracownicy 

kuchni  

i stołówek 

 

2 

 

2,00 

 

2 

 

2,00 

 

2 

 

2,00 

 

2 

 

2,00 

 

3 

 

3,00 

 

3 

 

3,00 

 

14 

 

14,00 

pozostali 

pracownicy 

obsługi 

 

7 

 

7,00 

 

7 

 

7,00 

 

7 

 

7,00 

 

7 

 

7,00 

 

12 

 

11,00 

 

6 

 

6,00 

 

46 

 

45,00 

 

ogółem 

 

10 

 

10,00 

 

10 

 

10,00 

 

10 

 

10,00 

 

12 

 

12,00 

 

20 

 

18,00 

 

13 

 

12,50 

 

75 

 

72,50 

 

 

4) wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny do realizacji zadań 

 

Miasto Głowno poprzez bardzo duże dofinansowywanie placówek oświatowych 

oraz udział w różnorodnych projektach umożliwia dyrektorom wyposażanie placówek 

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, 

programów wychowawczych oraz wykonywania zadań statutowych. 

 Poza środkami przekazywanymi w ramach planów finansowych, placówki otrzymują 

dodatkowe środki np. na działalność profilaktyczną z miejskiego funduszu przeciwdziałania 

alkoholizmowi, a także środki rzeczowe jak np. sprzęt audiowizualny, komputery, sprzęt 

sportowy, książki itp. za uczestnictwo w różnorodnych konkursach (ekologicznych, 

profilaktycznych, sportowych itp.) organizowanych przez miasto. Posiadany sprzęt i pomoce 

zapewniają pełną realizację programów nauczania i atrakcyjność zajęć. W roku 2021 

dyrektorzy doposażyli placówki między innymi w następujące pomoce i sprzęt: 
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• Miejskie Przedszkole nr 1 

− projektor z uchwytem ściennym, 

− głośniki bezprzewodowe Sony 5 szt., wieża Panasonic 3 szt., 

− zestaw muzyczny, 

− zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja 3 000,00 zł). 

Koszt całkowity: 14 160,98 zł. 

 

• Miejskie Przedszkole nr 2 

− zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja 3 000,00 zł), 

− rolety okienne, 

− pomoce naukowe, logopedyczne, percepcyjne, 

− pomoce dydaktyczne, zabawki ekologiczne (pojazdy, tablice). 

Koszt całkowity: 6 815,17 zł. 

 

• Miejskie Przedszkole nr 3 

− gry dla dzieci, 

− klocki, mozaiki, auta zestaw, wózek, słomki konstrukcyjne, 

− zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja 3 000,00 zł), 

− zabawki, wózki, auta, zabawy edukacyjne, 

− sensoryczna guma animacyjna. 

Koszt całkowity: 7 878,39 zł. 

 

• Szkoła Podstawowa nr 1 

− notebook 1 szt., 

− niszczarka, 

− laptop 1 szt.,  

− pomoce naukowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Koszt całkowity: 56 806,91 zł. 

 

• Szkoła Podstawowa nr 2 

− program antywirusowy, 

− komputer Dell 18 szt., 

− monitory 3 szt., 

− laptop 1 szt., 

− drukarka 1 szt., 
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− monitor interaktywny 1 szt., 

− projektor 1 szt., 

− pomoce naukowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Koszt całkowity: ok. 150 000,00 zł. 

• Szkoła Podstawowa nr 3 

− do kuchni – garnki, sztućce, czajnik, dzbanki, krzesła, 

− stoły do świetlicy 10 szt., 

− meble do biblioteki (regały, biurko), 

− tablice do koszykówki z montażem, 

− meble kuchenne, zlew, bateria, 

− niszczarka, kserokopiarka do sekretariatu i drukarka do księgowości, 

− szafa aktowa, 

− inne przedmioty wymagające wymiany (np. lampa do projektora, telefon stacjonarny, 

dozowniki do mydła itp.), 

− drzwi zewnętrzne na boisko Orlik z montażem, 

− fotele 5 szt., 

− roleta informatyczna, rolety, 

− grzejnik, wentylator, 

− przewody do nagłośnienia, 

− monitoring (konserwacja), 

− przepływomierz, 

− naprawa instalacji telefonicznej i alarmu, 

− pomoce naukowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Koszt całkowity: 142 972,40 zł. 

• Miejski Żłobek 

− piłki na dzień dziecka, 

− gry, 

− mata edukacyjna, 

− klocki, 

− książeczki, 

− kolorowanki, 
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− układanki drewniane, 

− kulki do suchego basenu, 

− artykuły do prac plastycznych (farby, kredki, kartony, brystole itp.), 

− żyrafa z piłeczkami, 

− zegar edukacyjny, 

− owoce drewniane, 

− piłeczki sensoryczne.  

Koszt całkowity: 2 444,49 zł. 

 

Placówki systematycznie dokonują zakupu pomocy naukowych i sprzętu, zgodnie  

z potrzebami uczniów i nauczycieli oraz możliwościami finansowymi, a także w taki sposób,  

aby optymalnie realizować zadania i funkcje placówek oświatowych. 

 

5) zorganizowanie sieci szkół i zapewnienie dowozu uczniom 

 

Sieć szkół w Głownie zorganizowana jest w sposób umożliwiający wszystkim 

dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, tzn. droga dziecka z domu do szkoły  

nie przekracza 3 km − w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km −  

w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

 Sieć przedszkoli jest zorganizowana w analogiczny sposób i droga dziecka 

sześcioletniego oraz pięcioletniego z domu do najbliższego przedszkola nie przekracza 3 km. 

Wobec powyższego, miasto nie organizuje dowozów do szkół.  

 W przypadku dzieci niepełnosprawnych, obowiązkiem gminy, na której terenie 

mieszka uczeń niepełnosprawny, jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu dzieci niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,  

także specjalnych, w których uczeń niepełnosprawny realizuje obowiązek szkolny.  

W roku 2021 miasto pokrywało koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Głownie w wysokości 29 831,72 zł (w tym wyrównanie w 2021 r.  

za poprzedni rok 2 086,72 zł) oraz zapewniało i finansowało opiekę podczas przewozu dzieci 

niepełnosprawnych – koszty opieki wyniosły 16 136,25 zł. 

 

6) nadawanie stopnia awansu zawodowego 

 

W roku 2021 przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego, w wyniku którego 2 nauczycieli Szkoły 
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Podstawowej Nr 1 w Głownie, 1 nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie  

oraz 1 nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głownie uzyskali stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt pracy ekspertów w powyższych komisjach 

wyniósł 2 560,00 zł. 

 

7) ocenę pracy dyrektorów oraz konkursy na stanowiska dyrektorów 

 

W 2021 roku dokonano 2 cząstkowych ocen pracy dyrektorów: Szkoły Podstawowej 

Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3. Postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów 

placówek oświatowych nie przeprowadzono z uwagi na epidemię COVID-19. Przepisy 

umożliwiły przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na okres 4 lat szkolnych  

p. A. Kubiakowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1, na okres 5 lat szkolnych p. Beacie 

Pilarskiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 i p. Annie Zielińskiej – Dyrektorowi 

Szkoły Podstawowej Nr 3. 

 

8) kontrole w placówkach oświatowych 

 

W roku 2021 – w ramach kontroli wewnętrznych – dyrektorzy, zgodnie ze swoimi 

obowiązkami, dokonali kontroli: 

• pod kątem bhp, 

• w zakresie dostosowania placówek do wymogów GIS, MZ, i MEiN wynikających  

z funkcjonowania placówek w czasie trwania epidemii COVID-19, 

• stanu technicznego obiektów, 

• finansowych m.in. takich jak: kontrola wydatków budżetowych, kontrola poprawności 

naliczania godzin ponadwymiarowych, kontrola druków ścisłego zarachowania i stanu 

gotówki w kasie, 

• monitorowania przez nauczycieli realizacji podstawy programowej, 

• monitorowania realizacji ścieżek awansu zawodowego nauczycieli, 

• tworzenia przez nauczycieli bezpiecznych, higienicznych i estetycznych warunków  

w salach zajęć, 

• systematyczności i poprawności prowadzonej dokumentacji,  

• stanu sanitarnego, 

• dokumentacji zastępstw i godzin ponadwymiarowych, 

• stanu gotowości placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 
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• systematyczności dokumentowania przebiegu nauczania i oceniania  

oraz klasyfikowania i promowania, 

• terminowości rozpoczynania zajęć przez nauczycieli, 

• realizacji obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego, 

• sprawowania dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych,  

po lekcjach, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów, 

• prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli pod kątem dostosowania do podstawy 

programowej oraz systematyczności jej prowadzenia (m.in. planów wynikowych, 

i wychowawczych, dzienników lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen), 

• monitorowania realizacji edukacji zdalnej przez nauczycieli,  

• poziomu wykonywania obowiązków przez nauczycieli, 

• wywiązywania się z zakresu obowiązków pracowników administracji i obsługi, 

• świetlicy szkolnej i stołówki (w okresie ich funkcjonowania), 

• inwentaryzacji materiałów gospodarczych, 

• hospitacji na zajęciach i uroczystościach prowadzonych przez nauczycieli, 

• dostosowania oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci,  

ich zainteresowań i uzdolnień, 

• kontroli zarządczej, w tym dotyczącej przestrzegania procedur ochrony danych 

osobowych,  

• urządzeń dźwigowych, 

• przeglądu elektrycznego. 

Ponadto, w placówkach oświatowych odbywały się kontrole zewnętrzne,  

m.in. Kuratorium Oświaty w Łodzi w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej 

Nr 3 – w obszarze prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły i placówkę 

planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających  

z przepisów szczegółowych. 

9) kontrolę realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

 

W 2021 roku dyrektorzy szkół kontrolowali spełnianie obowiązku szkolnego  

i przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach poszczególnych szkół, 

natomiast gmina kontrolowała spełnianie obowiązku nauki  przez młodzież zamieszkałą na jej 

terenie. 
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Realizację obowiązku szkolnego ilustruje poniższa tabela. 

 

              Placówka 

 

Uczniowie 

 

SP 1 

 

SP 2 

 

SP 3 

wychowanie 

przedszkolne 

obowiązek 

szkolny 

wychowanie 

przedszkolne 

obowiązek 

szkolny 

wychowanie 

przedszkolne 

obowiązek 

szkolny 

podlegający 

obowiązkowi 

45 390 38 387 33 269 

realizujący obowiązek 

w danej 

szkole/przedszkolu 

0 233 0 299 0 225 

realizujący obowiązek 

w innych szkołach 

45 156 38 85 33 44 

wcześniejsze przyjęcie 

do szkoły  

lub „odroczenie” 

0 1 

(odroczenie) 

 

0 3 0 0 

 

Realizację obowiązku nauki ilustruje poniższa tabela. 

 

                                                                         Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat  

                                                                                zameldowana na terenie miasta 
Forma realizacji obowiązku nauki 

 

385 

obowiązek szkolny 3 

w szkołach ponadgimnazjalnych 348 

indywidualny program w ośrodku  rewalidacyjno-wychowawczym 3 

szkoła w innym kraju 31 

przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy 0 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie gminy 0 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0 

 

 

10) różne formy pomocy uczniom oraz dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników 

 

Uczniowie placówek oświatowych obejmowani są różnymi formami pomocy, 

zarówno przez miasto, jak i przez szkoły. Do takich form pomocy należą m.in.: 

• dożywianie uczniów; 

• pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 

• stypendia i zasiłki szkolne. 
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Dane w powyższym zakresie zestawione zostały w tabeli. 

 

 

Placówka 

 

Liczba  

uczniów objęta 

formami pomocy 

 

 

MP 1 

 

 

MP 2 

 

 

MP 3 

 

 

SP 1 

 

 

SP 2 

 

 

SP 3 

 

 

Ogółem 

 

 

Dożywianie 

 

2 

 

8 

 

6 

 

 

17 

 

16 

 

17 
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Stypendium  

lub zasiłek szkolny 

 

------- 

 

------- 

 

------- 

 

18 

 

20 

 

16 

 

54 

 

Ponadto, w roku 2021 w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wsparciem objętych było 32 uczniów 

niepełnosprawnych. Ogółem kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 9 979,48 zł.  

W sumie pomocą materialną w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, 

lub podręczników dla uczniów niepełnosprawnych objętych było 117 uczniów. 

W roku 2021 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika otrzymał 

1 pracodawca dla 1 młodocianego pracownika i wyniosło ono 7 549,75 zł. 

 

11) dotacje dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego 

 

W roku 2021 dotacje z budżetu Miasta Głowna otrzymały następujące placówki 

niepubliczne:  

• Punkt Przedszkolny „Akademia Trzylatka”: 45 745,76 zł; 

• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo”: 1 283 793,98 zł; 

• Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe „Tygrysek”: 297 355,67 zł; 

• Prywatne Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”: 312 982,93 zł. 

 

Szczegółowe dane w tym zakresie ilustruje poniższa tabela. 
 

 Osinkowo Tygrysek Nibylandia 
Akademia 

Trzylatka 
Ogółem 

Liczba dzieci  

(stan na 30.09.2021 r.) 
70 37 35 6 148 

Udzielona dotacja 

ogółem (w tym dzieci 

niepełnosprawne) 

1 283 793,98 

(797 910,39) 
297 355,67 312 982,93 45 745,76 1 939 878,34 

Subwencja na dzieci 

niepełnosprawne 

(w tym przekazana) 

847 832,30 

(797 910,39) 
0 0 0 

847 832,30 

(797 910,39) 
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Subwencja na dzieci 

6-letnie 
105 451,78 13 181,47 35 150,59 0 153 783,84 

Dotacja przedszkolna 73 550,00 39 717,00 38 246,00 7 355,00 158 868,00 

Ogółem środki  

z budżetu państwa 
1 026 834,08 52 898,47 73 396,59 7 355,00 1 160 484,14 

Środki z budżetu 

miasta (koszt dla 

miasta) 

256 959,90 244 457,20 239 586,34 38 390,76 779 394,20 

 

 

12) realizację niektórych dodatkowych zadań za pozyskane środki finansowe 

 

W roku 2021, dzięki dodatkowo pozyskanym środkom finansowym, możliwa była 

realizacja poniższych działań: 

 

 
Środki pozyskane 

(wydatkowane) 

Środki własne 

(wydatkowane) 

Ogółem środki 

wydatkowane 

Ilość uczniów /nauczycieli/ 

szkół objętych programem 

Zajęcia nauki 

pływania   

dla uczniów 

20 250,00 12 750,00 33 000,00 90 uczniów 

Pomoc uczniom 

niepełnosprawnym  

w formie 

dofinansowania 

zakupu podręczników, 

materiałów 

edukacyjnych  

i materiałów 

ćwiczeniowych 

9 979,48 0,00 9 979,48 32 uczniów 

Dotacja 

podręcznikowa 
138 715,66 0,00 138 715,66 1 013 uczniów 

Dofinansowanie 

kosztów związanych  

z wypłatą odpraw  

dla zwalnianych 

nauczycieli 

24 796,00 0,00 24 796,00 1 nauczyciel 

Wyposażenie   

bibliotek szkolnych  

w  ramach 

Narodowego 

programu rozwoju 

czytelnictwa w nowe 

pozycje książkowe 

44 994,00 11 250,00 56 244,00 3 szkoły, 3 przedszkola 

Stypendia i zasiłki 

szkolne 
121 134,28 30 283,57 151 417,85 87 uczniów 

Zwiększenie 

dostępności 

wychowania 

przedszkolnego 

550 154,00 5 099 821,15 5 649 975,15 378  uczniów 

Dofinansowanie  

 z tytułu wzrostu 

zadań szkolnych  

i pozaszkolnych  

z rezerwy oświatowej 

2 698,00 0,00 2 698,00 3 szkoły 

Dofinansowanie zajęć 

wspomagających  

dla uczniów  

w utrwalaniu wiedzy 

z przedmiotów 

podstawowych 

 

35 700,00 0,00 35 700,00 3 szkoły 
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Laboratoria 

Przyszłości – 

wsparcie finansowe 

dla szkół na realizację 

inwestycyjnych zadań 

polegających  

na rozwijaniu 

szkolnej 

infrastruktury  

303 000,00 0,00 265 128,91 3 szkoły 

Organizacja wyjazdu  

dla najlepszych 

uczniów (nagroda ) 

0 0 0 
z powodu COVID-19 nie 

była możliwa realizacja 

Nagrody dla 

najlepszych uczniów 

Miasta Głowna  

na zakończenie roku 

0 1 398,00 1 398,00 24 nagrody 

Stypendia sportowe 

dla uczniów 
0 9 200,00 9 200,00 5 uczniów 

Szkolne Młodzieżowe 

Ośrodki Koszykówki 

przy SP 2 dla 

dziewcząt i chłopców 

wynagrodzenia 

trenerów hala - - 

Projekt Lokalny 

Animator Sportu 
19 248,34 boiska - - 

Projekt realizowany 

przez SP3 „Moja 

szkoła moją szansą” 

71 668,09 0 71 668,09 178 uczniów 

 

Ponadto, realizowany był ustawowy odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów. 

W 2021 r. kwota na ten cel wyniosła 190 220,93 zł dla 135 nauczycieli. Dodatkowo, Gmina 

Miasta Głowno pokrywała koszty z tytułu uczęszczania dzieci będących jej mieszkańcami  

do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 37 668,48 zł. 

 

13) organizację Miejskiego Żłobka w Głownie 

 

Miejski Żłobek w Głownie, jako „jednostka obsługująca” żłobek, przedszkola 

miejskie oraz SFŚS emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty z placówek 

podległych Gminie Miasta Głowno zatrudniał 4 osoby na stanowiskach urzędniczych  

oraz 4 pracowników obsługi (2 etaty sprzątaczki, 1 etat palacza c.o., 1 etat konserwatora).  

 

Budżet Miejskiego Żłobka według wykonania w 2021 roku przedstawiał się 

następująco: 

1. wpływy z czesnego: 96 311,54 zł; 

2. wpłaty rodziców za żywienie: 41 835,65 zł; 

3. wpływy z najmu: 69 136,70 zł; 

4. wydatki wykonane (środki z budżetu miasta): 1 224 664,86 zł; 

5. dotacja (z ŁUW, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach programu „Maluch+”): 

65 280,00 zł. 
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W 2021 roku wydatki na oświatę i wychowanie oraz świetlice szkolne (wszystkie 

wydatki ujęte w działach 801 oraz 854) wyniosły 22 095 904,02 zł, w tym: wydatki 

inwestycyjne 2 335 032,24 zł, zwrot niewykorzystanej przez Szkołę Podstawową nr 3 dotacji 

z UE (z powodu COVID-19) 120 910,95 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych  

12 000,00 zł, co po odjęciu daje kwotę 19 627 960,83 zł, w tym: 

 

1. środki z budżetu państwa 9 488 925,57 zł 

  

▪ część oświatowa subwencji z budżetu państwa  8 489 933,00 zł, w tym w zaokrągleniu: 

− subwencja dla szkół 6 997 457,00 zł,  

− subwencja na 6-latki w miejskich przedszkolach 427 666,00 zł, 

− zwiększenia subwencji dla szkół  63 194,00 zł, 

− subwencja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych 847 832,00 zł, 

− subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach niepublicznych 153 784,00 zł, 

▪ dotacje celowe z budżetu państwa na oświatę  998 992,57 zł, w tym:   

− dotacja przedszkolna 550 154,00 zł (miejskie przedszkola 391 286,00 zł, przedszkola 

niepubliczne i punkt przedszkolny 158 868,00 zł), 

− dotacja podręcznikowa 138 715,66 zł, 

− dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  44 994,00 zł, 

− dotacja na realizację projektu Laboratoria Przyszłości 303 000,00 zł, wydatkowano  

w 2021 r. kwotę 265 128,91 zł; 

 

2. dotacje celowe otrzymane w 2020 r. wydatkowane w 2021 r. w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 71 668,09 zł;  

  

3. środki Gminy Miasta Głowno 10 067 367,17 zł (kwota wydatków 19 627 960,83 zł  

w działach 801 i 854 pomniejszona o kwotę subwencji oświatowej, dotacji celowych  

oraz środków otrzymanych ze środków europejskich). 
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X Działalność inwestycyjna  

 

1. Inwestycje w obszarze oświaty 

 

1) Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie – zadanie 

wieloletnie. 

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie” 

realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego w latach 2020-2021. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował m.in.: termomodernizację ścian i fundamentów, 

docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji 

centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni, w tym 

kotła gazowego, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, 

modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących, 

wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej. 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0001/20-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 została 

zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu: 917 455,70 zł. 

Dofinansowanie z UE: do 600 609,09 zł. 

W dniu 31.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę  

696 377,45 zł. Roboty odebrano w dniu 23.09.2021 r. Całkowita wartość inwestycji wg stanu 

na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 739 915,55 zł, z czego 481 236,45 zł stanowiły środki UE, 

a 258 679,10 zł – środki własne Gminy Miasta Głowno. 
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Obiekt po robotach termomodernizacyjnych – wejście od strony ul. Wigury 
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Nowa kotłownia zasilana gazem ziemnym 

 

2) Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie – zadanie 

wieloletnie. 

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie” 

realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego w latach 2020-2021. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował m.in.: termomodernizację ścian i fundamentów, 

docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji 

centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni, w tym  
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kotła gazowego, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, 

modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących, 

wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej. 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/20-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 została 

zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu: 1 086 949,97 zł. 

Dofinansowanie z UE: do 717 739,28 zł. 

W dniu 30.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę  

831 927,17 zł. Roboty odebrano w dniu 16.09.2021 r. Całkowita wartość inwestycji  

wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 899 715,02 zł, z czego 573 040,91 zł to środki UE,  

a 326674,11 zł – środki własne Gminy Miasta Głowno. Ponadto, w ramach środków 

własnych niewygasających na rok 2022, w dniu 29.12.2021 r. zlecono dostawę kuchni 

gastronomicznej na kwotę 6 974,10 zł oraz w dniu 31.12.2021 r. zawarto umowę  

na przygotowanie zasilania dla kuchni elektrycznej na kwotę 5 914,34 zł. 

 

 

Widok budynku po robotach termomodernizacyjnych 
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3) Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie – zadanie 

wieloletnie. 

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie” 

realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego w latach 2020-2021. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował m.in.: termomodernizację ścian i fundamentów, 

docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni, w tym kotła 

gazowego, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, modernizację 

instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących, wynikających  

z dokumentacji technicznej i audytowej. 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/20-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 została 

zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu: 887 608,49 zł. 

Dofinansowanie z UE: do 579 982,98 zł. 

W dniu 31.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę  

667 127,40 zł. Roboty odebrano w dniu 08.09.2021 r. Całkowita wartość inwestycji wg stanu 

na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 741 905,00 zł, z czego 459 146,31 zł to środki UE,  

a 282 758,69 zł – środki własne Gminy Miasta Głowno. 

 

 

Widok budynku w trakcie robót termomodernizacyjnych 
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Nowa kotłownia zasilana gazem ziemnym 

 

 
 

 

Widok budynku po robotach termomodernizacyjnych 
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2. Inwestycje w obszarze turystyki, sportu i rekreacji 

 

1) Budowa ścieżki rowerowej w ul. Ułańskiej – zadanie zrealizowane. 

Zakresem zamówienia objęto budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ułańskiej, w granicach 

pasa drogowego na odcinku od ul. Sikorskiego do miejsca, gdzie ze ścieżki można zjechać  

do działki lasów państwowych w celu poruszania się po dawnym śladzie kolei szynowej, 

która w czasach WZMot służyła jako dodatkowy środek transportu od stacji kolejowej 

do zakładu. Ścieżka połączyła ul. Sikorskiego z miejscem pozwalającym na kontynuowanie 

jazdy na ww. terenie. 

W dniu 27.01.2021 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej kwotą 40 000,00 zł. Decyzję 

o przyznaniu środków otrzymano w dniu 12.05.2021 r. 

 

 
 

 
 

ul. Ułańska – widok przed budową ścieżki rowerowej  

 

Po przeprowadzeniu kilku postepowań i przeznaczeniu dodatkowych środków z budżetu 

Miasta Głowna (inwestycja miała wg szacunków na dzień składania wniosku  

o dofinansowanie kosztować 80 000,00 zł) w dniu 16.11.2021 r. zawarta została umowa  

na wykonanie robót budowlanych za kwotę 108 240,00 zł. Wraz z kosztami nadzoru 

inwestorskiego i prac dodatkowych, realizacja inwestycji na dzień 31.12.2021 r. zamknęła się 
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kwotą 113 770,00 zł, łącznie z udziałem dotacji Województwa Łódzkiego w wysokości  

40 000,00 zł. 

 

 
 

 

 
 

Widok ścieżki rowerowej od strony ul. Sikorskiego 

 
 

2) Budowa nowego ogrodzenia stadionu użytkowanego przez MKS Stal Głowno – 

zadanie zrealizowane. 

Zakresem inwestycji objęto budowę nowego ogrodzenia stadionu użytkowanego przez MKS 

Stal Głowno. W ramach realizacji zadania wybudowano podwyższone ogrodzenie boiska 

bocznego od strony ul. Solskiego. Inwestycję przeprowadził Miejski Zakład Komunalny  

w Głownie. Koszt realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. to 70 000,00 zł. 
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Widok nowego ogrodzenia po realizacji inwestycji 

 

 

3) Modernizacja placu zabaw na osiedlu Sikorskiego (budżet obywatelski) – zadanie  

w trakcie realizacji. 

Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Głowna. W jego zakresie znalazła się modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego oraz jego rozbudowa o zestaw zabawowy, 

karuzelę, huśtawki i bujaki. Dodatkowo, zaplanowano wyposażenie terenu w elementy małej 

architektury takie, jak ławki i kosze na śmieci. 

W dniu 31.03.2021 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 3 075,00 zł.  

Po uzyskaniu dokumentacji projektowej i dokumentów umożliwiających realizację robót 

budowlanych oraz po kilkukrotnym przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, w dniu 10.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych  

na kwotę 55 554,87 zł. W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego za kwotę 1 996,29 zł. Z uwagi na warunki pogodowe brak było możliwości 

realizacji robót budowlanych do końca 2021 r.  
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4)  Plac zabaw wraz z siłownią plenerową na osiedlu Huta Józefów (budżet obywatelski) 

– zadanie w trakcie realizacji. 

Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Głowna. W jego zakresie znalazła się modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Huta Józefów oraz jego rozbudowa o  zestaw zabawowy, 

karuzelę, huśtawkę i pięcioelementowy zestaw tworzący siłownię zewnętrzną. Dodatkowo, 

zaplanowano wyposażenie terenu w elementy małej architektury takie, jak ławki i kosze  

na śmieci. 

W dniu 31.03.2021 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 3 075,00 zł.  

Po uzyskaniu dokumentacji projektowej i dokumentów umożliwiających realizację robót 

budowlanych oraz po kilkukrotnym przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, w dniu 10.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych  

na kwotę 49 636,44 zł. W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego za kwotę 1 996,29 zł. Z uwagi na warunki pogodowe brak było możliwości 

realizacji robót budowlanych do końca 2021 r.  

 

3. Inwestycje w obszarze polityki społecznej 

 

1) Wykonanie przyłączenia do sieci gazowej budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Głownie przy ul. Łowickiej 74 – zadanie wieloletnie, w trakcie 

realizacji. 

W roku 2019 została zawarta umowa na przyłączenie gazu ziemnego z sieci gazowej, 

zlokalizowanej przy ul. Łowickiej. W dniu 15.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie 

dokumentacji projektowej wewnętrznej linii zasilania (na terenie ŚDS) na kwotę 8 487,00 zł. 

W dniu 29.12.2021 r., w ramach środków niewygasających na rok 2022, podpisano umowę  

na wykonanie robót budowlanych na kwotę 36 900,00 zł, z terminem wykonania prac do dnia 

10.06.2022 r. 
 

2)  Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie  

z siedzibą przy ul. Dworskiej 4 poprzez zakup schodołazu – zadanie zrealizowane. 

Realizacja przedsięwzięcia zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku Urzędu 

Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4, gdzie obsługiwani są interesanci Urzędu Stanu 

Cywilnego z terenu Gminy Miasta Głowno (gmina miejska) oraz Gminy Głowno (gmina 

wiejska), odbywają się sesje Rady Miejskiej w Głownie, radni pełnią dyżury, organizowane 
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są różnego rodzaju konsultacje społeczne z mieszkańcami, czasowo mieści się także Miejska 

Komisja Wyborcza oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4. 

Dzięki realizacji projektu interesanci urzędu poruszający się na wózkach, jak również  

o ograniczonej sprawności ruchowej, będą mogli bezpiecznie przemieszczać się po schodach 

prowadzących do budynku. Ponieważ budynek urzędu objęty jest ochroną konserwatorską, 

istnieją znaczne ograniczenia w zakresie możliwości jego przebudowy (np. pod kątem 

przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych). W związku z tym, zakup schodołazu 

był jedyną możliwością ułatwienia dostępu do tego obiektu osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej. 

Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 14 200,00 zł, z czego 4 470,00 zł stanowiły środki 

uzyskane z PFRON. Inwestycję zakończono w październiku 2021 r. 

 

 

Zdjęcie poglądowe zakupionego schodołazu 
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4. Inwestycje w obszarze gospodarki komunalnej 

 

▪ Infrastruktura drogowa 

 

1) Budowa ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku od ul. Konarskiego  

do ul. Spółdzielczej w Głownie – zadanie w trakcie realizacji. 

W dniu 07.08.2020 r. złożono wniosek o  dofinansowanie zadania z budżetu państwa. W dniu 

13.05.2021 r. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich za cenę 2 214,00 zł. 

W związku z umieszczeniem zadania na liście rezerwowej do dofinansowania, w dniu 

01.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych, w efekcie którego w dniu 20.08.2021 r. zawarto umowę z firmą 

MARBUDEX na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 009 733,75 zł, z terminem 

wykonania 140 dni od daty zawarcia umowy i w dniu 03.09.2021 r. wprowadzono 

wykonawcę na plac budowy. W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych 

zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej i wod.-kan.  

za łączną kwotę 16 445,00 zł. 

W ramach inwestycji w 2021 wybudowano kanalizację deszczową, nawierzchnię chodnika  

i zjazdów do posesji przy ul. Spółdzielczej. W trakcie realizacji znajduje się budowa 

nawierzchni jezdni. 

 

Początek robót, wrzesień 2021 r. 
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W dniu 14.10.2021 r. dokonano częściowego odbioru robót, tj. odbioru robót polegających  

na budowie kanalizacji deszczowej za kwotę 392 943,52 zł. 

W miesiącu grudniu 2021 r. przerwano realizację robót z uwagi na warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające realizację robót budowlanych. Do realizacji pozostała budowa nawierzchni 

jezdni ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Spółdzielczej. 

 

2) Przebudowa ul. Plażowej w Głownie wraz z budową chodnika – zadanie 

zrealizowane. 

W związku z podjęciem decyzji o przebudowie ul. Plażowej, która w znacznym stopniu 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tej ulicy oraz usprawni dojazd  

do miejskich terenów rekreacyjnych położonych nad zalewem „Mrożyczka” i parku 

linowego, w dniu 13.11.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej  

na kwotę 6 150,00 zł.  

 
 

 

 

ul. Plażowa przed realizacją inwestycji 

 

W dniu 16.02.2021 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 561 334,75 zł. 

Dodatkowo zlecono wykonawcy wykonanie 7 szt. zjazdów (za kwotę 27 676,23 zł) do działek 

po stronie parku linowego, które nie były uwzględnione w projekcie. Po zakończeniu 
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realizacji robót budowlanych wprowadzono nową organizację ruchu wraz z wykonaniem 

nowego oznakowania. Koszt inwestycji wyniósł 600 182,47 zł. 

 

ul. Plażowa po realizacji inwestycji 

 

3)   Przebudowa ul. Wiejskiej w Głownie (na odcinku od ul. Wiśniowej do granic miasta) 

– zadanie zrealizowane. 

W dniu 27.01.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Łódzkiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W dniu 

21.06.2021 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji w wysokości 184 770,00 zł. 

W dniu 17.08.2021 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 516 222,71 zł,  

a w dniu 30.08.2021 r. podpisano umowę na kwotę 6 765,00 zł na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w tym samym dniu dokonano 

wprowadzenia wykonawcy na budowę. 

W zakresie zamówienia znalazła się przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Głownie 

na odcinku od ul. Wiśniowej do granic miasta, w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m, obustronne pobocze  

o szerokości 0,75 m, zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej do granicy istniejącego 

pasa drogowego lub istniejących bram wjazdowych do posesji. Dodatkowo wyremontowano 
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istniejący przepust o średnicy 800 mm i odmulono istniejący rów. Łączna długość 

przebudowywanego odcinka drogi wyniosła ok. 657,00 mb. Koszt inwestycji: 524 549,81 zł, 

z czego 184 770,00 zł to środki dotacji udzielonej przez Województwo Łódzkie. 

 

 

ul. Wiejska po realizacji robót 

 

▪ Oświetlenie 

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowna V etap – zadanie w trakcie 

realizacji. 

W dniu 30.12.2021 r., po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

oświetlenia ulicznego w ul. Norblina (w sąsiedztwie jazu Huta Józefów) na kwotę  

59 345,04 zł oraz na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia 

ulicznego w ul. Wigury (na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Sowińskiego) na kwotę  

49 139,73 zł. Termin wykonania robót upływa w dniu 30.04.2022 r. 
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W dniu 31.12.2021 r. zlecono wykonanie dostawy i montaż 3 sztuk lamp LED solarno-

wiatrowych za kwotę 41 075,85 zł. Lampy zostaną zamontowane przy placu zabaw u zbiegu 

ul. Karasickiej i ul. Skrętnej, w terminie do 30.03.2022 r. 

 

5. Ochrona środowiska 

 

1) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika 

Norblina 1 – zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. 

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: termomodernizację 

ścian i fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń 

kotłowni, w tym kotłów gazowych, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu 

ziemnego, modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac 

towarzyszących, wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej. 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0005/20-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 została 

zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu: 1 307 276,47 zł. 

Dofinansowanie z UE: do 765 482,46 zł. 

Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 30.12.2020 roku na kwotę 

959 400,00 zł. Termin wykonania robót: do 05.08.2021 r. 

Roboty odebrano w dniu 12.09.2021 r. Całkowita wartość inwestycji wg stanu na dzień 

31.12.2021 r. wyniosła 1 118 110,87 zł, z czego 586 157,88 zł to środki UE, a 531 952,99 zł – 

środki własne Gminy Miasta Głowno. Ponadto, w dniu 30.12.2021 r. zawarto dodatkową 

umowę na kwotę 9 840,00 zł (w ramach środków niewygasających na rok 2022 – środki 

własne) na dostawę i montaż drabiny zewnętrznej z koszem ochronnym, w celu umożliwienia 

wejścia na dach budynku (termin realizacji: do 31.03.2022 r.). 

 



 
78 

 

 
 

Widok budynku przed robotami termomodernizacyjnymi 

 

 

 
 

 

Widok budynku po robotach termomodernizacyjnych 
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Nowa kotłownia zasilana gazem ziemnym 
 

 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem infrastruktury zasilania 

w energię cieplną budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4. 

W związku z planowaną termomodernizacją budynku Miejskiego Przedszkola nr 1  

w Głownie, w tym przebudową kotłowni, która do tej pory zasilała w energię cieplną budynek 

urzędu przy ul. Dworskiej 4, w celu wyeliminowania strat ciepła oraz zmiany źródła ciepła  

na bardziej przyjazne środowisku, podjęto decyzję o wybudowaniu odrębnej kotłowni 

zasilającej budynek. W związku z powyższym, w dniu 01.12.2020 r. zawarto umowę  

z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę 24 600,00 zł. 

Wobec dużych nakładów finansowych, niezbędnych do realizacji robót budowlanych 

objętych dokumentacją projektową, znaleziono alternatywną formę zapewnienia ciepła  

w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworskiej 4. W dniu 01.12.2021 r. zawarto umowę  

na kwotę 51 045,00 zł, której przedmiotem była dostawa oraz montaż urządzeń 

klimatyzatorów z funkcja ogrzewania. Roboty zostały odebrane w dniu 29.12.2021 r. 
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6. Kultura 

 

Projekt budowlany kompleksowej modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku – zadanie w trakcie 

realizacji. 

W dniu 17.09.2021 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 64 944,00 zł brutto. Termin wykonania projektu 

został określony do dnia 28.02.2022 r. Dokumentacja projektowa jest obecnie na końcowym 

etapie realizacji. Inwestycję realizuje dyrektor MOK na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Burmistrza Głowna. 

W zakresie projektu znalazły się m.in.: przebudowa widowni (częściowa likwidacja antresoli, 

wybudowanie wznoszącej się schodkowo widowni amfiteatralnej z wymianą wszystkich 

siedzisk lub opcjonalnie zainstalowanie ruchomej widowni składanej z wyodrębnieniem  

pod nią powierzchni magazynowej oraz pomieszczenia na szatnię, budowa systemu 

klimatyzacji i wentylacji, wykonanie nowego oświetlenia i nagłośnienia sceny), modernizacja 

podłóg pozostałych pomieszczeń parteru, sceny i zascenia, uporządkowanie części wejściowej 

do obiektu wraz z wybudowaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont schodów  

i tarasu od strony północnej, uporządkowanie wyjścia ewakuacyjnego z sali widowiskowej  

od strony zachodniej obiektu, przebudowa sanitariatów po zachodniej części holu  

dla uczestników zajęć oraz uczestników okazjonalnych, przebudowa pomieszczeń 

zajmowanych obecnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Głownie na salę do ćwiczeń 

tanecznych (od strony północnej) z powiększeniem jej o przyległy magazynek oraz dla celów 

gastronomicznych (od strony południowej), budowa połączenia z holem przy sali 

widowiskowej od strony północnej, modernizacja piętra budynku (wymiana stolarki 

drzwiowej, modernizacja podłóg), przebudowa i modernizacja instalacji (wod.-kan., 

elektrycznej, c.w.u i c.o.), urządzenie tarasu wraz z przyległym terenem od strony północnej 

budynku na cele ogródka gastronomicznego i miejsca zabaw, urządzenie parkingu po stronie 

zachodniej budynku oraz wjazdu na teren działki, urządzenie zieleni wokół budynku  

wraz z miejscami do czynnej rekreacji (stoły do szachów, stoły do tenisa, urządzenia  

do ćwiczeń itp.) oraz remont ogrodzenia. 
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XI Przestępczość 

  
W 2021 roku stwierdzono 291 przestępstw o charakterze ogólnym. Prowadzone  

były 332 postępowania, w wyniku których ustalono sprawców 203 przestępstw, co stanowi 

69,76 %. 

 

▪ Przestępczość nieletnich: 0 

▪ Przestępstwa drogowe: 44 

▪ Nietrzeźwi kierujący pojazdami mechanicznymi: 44 

▪ Nietrzeźwi rowerzyści i kierujący pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu: 47 

▪ Zdarzenia drogowe: 128 

➢ liczba wypadków – 14 

➢ liczba rannych – 17 

➢ liczba kolizji – 104 

➢ liczba zabitych – 1 

▪ Przestępstwa o charakterze kryminalnym: 

➢ przestępstwa rozbójnicze – 3 

➢ kradzież cudzej rzeczy – 48 

➢ kradzież z włamaniem – 40 

➢ przestępczość narkotykowa – 7 (spadek o 50 % w stosunku do 2020 r.) 

➢ uszczerbek na zdrowiu – 5 

➢ kradzież pojazdów – 1 

➢ uszkodzenie mienia – 15 

➢ bójka z pobiciem – 3 

▪ Przestępstwa kryminalne: 196 

▪ Przestępstwa gospodarcze: 36 
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XII Ochrona środowiska 

 

W ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania 

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2021 r.” 

unieszkodliwiono łącznie 22,698 Mg płyt azbestowo-cementowych z terenu 13 posesji 

położonych w Głownie. Kwota  otrzymanej dotacji  wyniosła 7 944,00 zł. Powyższe zadanie 

było związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Miasta Głowno, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/422/14 Rady 

Miejskiej w Głownie z dnia 29 stycznia 2014 r. 

 W 2021 r., na podstawie uchwały Nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Głownie 

z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków 

budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów 

na gaz ziemny, zmienionej uchwałą Nr XX/186/19 Rady Miejskiej w Głownie 

z dnia 30 grudnia 2019 r., po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków, Gmina Miasta Głowno 

zawarła 10 umów z osobami fizycznymi o dofinansowanie na realizację zadania polegającego 

na budowie przyłącza gazowego albo na zakupie kotła zasilanego gazem ziemnym 

(8 umów na dofinansowanie budowy przyłącza gazowego, 2 umowy na zakup kotła 

gazowego). Kwota przyznanych i wypłaconych dotacji wyniosła 50 % kosztów, lecz nie 

więcej niż 1 000,00 zł od sztuki przyłącza/kotła gazowego. Łączna kwota wypłaconych 

dotacji: 10 000,00 zł. 

 W 2021 r., na podstawie uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie 

z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta 

Głowno, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków, Gmina Miasta Głowno zawarła 20 umów  

z osobami fizycznymi o dofinansowanie na realizację zadania polegającego na wykonaniu 

podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Kwota przyznanych i wypłaconych 

dotacji wyniosła 50 % kosztów, lecz nie więcej niż 1 000,00 zł od sztuki podłączenia. Łączna 

kwota wypłaconych dotacji: 18 912,84 zł. 

 W 2021 r. Gmina Miasta Głowno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu  

pn. „Odnawialne źródła na terenie Gminy Miasta Głowno” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Osi priorytetowej –

Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2. 

Odnawialne źródła energii (tryb konkursowy). Całkowita kwota projektu: 3 143 953,50 zł, 
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wnioskowana kwota dofinansowania w formie dotacji: 2 456 032,50 zł. Przedmiotem projektu 

była budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby osób fizycznych będących mieszkańcami 

Gminy Miasta Głowno. Przedmiotowy projekt obejmuje dostawę i montaż 125 

prosumenckich mikroistalacji OZE w 103 gospodarstwach domowych (97 szt. mikroinstalacji 

fotowoltaicznych, 13 szt. kolektorów słonecznych na c.w.u. oraz 15 szt. kotłów na pellet 

drzewny). 

 W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowna w 2021 roku, przyjętego uchwałą 

Nr XLI/312/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30.03.2021 r., Gmina Miasta Głowna zleciła 

Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Głownie odłów bezdomnych zwierząt, zapewnienie 

warunków obserwacji, kwarantanny oraz opieki weterynaryjnej, prowadzenie schroniska 

dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Głowna oraz opiekę nad bezdomnymi 

zwierzętami, polegającą na przyjmowaniu ich do schroniska. MZK w Głownie już od lat 

na mocy porozumienia powierza prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 

Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA”. W 2021 r. zapewniono opiekę 748 psom 

i 424 kotom. Całkowity koszt z budżetu miejskiego realizacji Programu w 2021 r. wyniósł 

153 406,50 zł. 
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XIII Gospodarka odpadami komunalnymi 

  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Miasta 

Głowno została zobowiązana m.in. do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym do odbioru odpadów 

komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy, 

organizowania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub nie zamieszkują mieszkańcy  

a powstają odpady komunalne oraz do stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta.  

W związku z tym, Gmina Miasta Głowno zorganizowała odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

W dniu 30.09.2020 r. została przyjęta przez Radę Miejską w Głownie uchwała 

Nr XXXIII/254/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miasta Głowno. Zgodnie z przyjętym regulaminem, systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi nie objęto nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych (firmy, lokale handlowe i gastronomiczne, hotele, ogródki działkowe, 

targowiska i biura, kwatery pracownicze itp.) zobowiązani są podpisać umowę z wybraną 

firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych, tj. wpis do rejestru 

działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Głowna. 

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/158/19  Rady Miejskiej w Głownie z dnia  

30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od 1 stycznia 2021 r.  

do 31 października 2021 wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosiła: 

▪ 33,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość; 

▪ 67,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny; 

▪ 2,00 zł miesięcznie zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy 

zagospodarowują bioodpady w kompostownikach przydomowych. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Głownie Nr XVII/158/19 z dnia 29 października 

2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/158/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 
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30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od 1 listopada 2021 r.  

do 31 grudnia 2021 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosiła: 

▪ 38,38 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość; 

▪ 76,76 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny; 

▪ 2,00 zł miesięcznie zwolnienie z części opłaty dla każdej zadeklarowanej osoby  

w gospodarstwie domowym, która zagospodarowuje bioodpady w kompostowniku 

przydomowym. 

 W roku 2021 wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 

ogółem 5 595 701,66 zł (w tym: za odbiór i zagospodarowanie odpadów 5 307 098,00 zł, 

PSZOK 157 083,29 zł oraz koszty administracyjne 131 520,37 zł), zaś dochody uzyskane  

z tytułu opłaty od mieszkańców 4 823 748,32 zł. Wobec powyższego, w roku 2021 budżet 

miasta dofinansował system gospodarowania odpadami kwotą 771 953,34 zł. 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. odbiór odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie realizowane były przez 

REMONDIS Sp. z o.o. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.       

                      

Poniższe tabele przedstawiają roczne ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Miasta Głowno w 2021 roku, na podstawie sprawozdań złożonych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne. 

 

1) od mieszkańców 
 

Rodzaj odpadu Kod odpadu 
Masa zebranych odpadów  

w Mg 

niesegregowane odpady komunalne 

ogółem 
20 03 01 3363,3400 

opakowania z papieru i tektury 15 01 01 160,1400 

opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 233,8800 

opakowania ze szkła 15 01 07 235,3600 

odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 804,8000 

odpady wielkogabarytowe 20 03 07 127,4000 

zużyte opony 16 01 03 2,9000 
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2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
   

Rodzaj odpadu Kod odpadu 
Masa zebranych odpadów 

komunalnych w Mg 

opakowania z papieru i tektury 15 01 01 2,7400 

opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 3,6000 

opakowania ze szkła 15 01 07 8,9200 

odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 634,7200 

odpady wielkogabarytowe 20 03 07 294,0000 

zużyte opony 16 01 03 22,9700 

urządzenia zawierające freon 20 01 23* 6,5100 

zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

20 01 35* 

 

6,7500 

 

zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 35 

20 01 36 2,9400 

materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
17 06 04 14,9800 

lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
20 01 21* 0,0900 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,3835 

zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

17 01 07 921,3600 

tekstylia 20 01 11 1,1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
87 

 

XIV Planowanie przestrzenne 

 

  Cały obszar Miasta Głowna wynosi 1 984 ha i pokryty jest w 100 % obowiązującymi 

miejscowymi planami zagospodarowania. Z uwagi na powyższe, nie wydaje się decyzji  

o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż wszelkie 

inwestycje oraz zabudowa są lokalizowane w oparciu o ustalenia planów miejscowych. 

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 

ostatnia ocena aktualności. 

   

Elementem polityki przestrzennej gminy, służącym definiowaniu lokalnych zasad 

gospodarowania przestrzenią jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Dla Gminy Miasta Głowno obowiązuje obecnie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta Głowno, zatwierdzone 

uchwałą Nr XXIII/161/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 stycznia 2012 r. (dalej: 

Studium). Ostatnia ocena aktualności Studium została przeprowadzona w kwietniu 2016 roku.  

Na podstawie podjętej w dniu 29 lipca 2020 roku uchwały Nr XXX/244/20 Rady Miejskiej  

w Głownie przystąpiono do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Głowno. Zmiana studium będzie polegać na fragmentarycznej zmianie 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowno na 14 obszarach: na 9 z nich 

zmiany będą polegały na dopuszczeniu możliwości lokalizacji odnawialnych źródeł energii, 

tj.  instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW, wykorzystujących energię słoneczną 

(obszary te dotyczą terenów przemysłowych oraz rolniczych), na 4 z nich, zlokalizowanych 

przy ulicach: Łódzka, Zakręt, Słowackiego oraz Piłsudskiego zmiana dotyczyć będzie 

wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (obszar ok. 6 ha), zaś na 1 obszarze 

zmiana będzie polegała na wprowadzeniu funkcji usług turystyki (ul. Plażowa). 

Zmiana Studium ma ponadto na celu zaktualizowanie granic obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią dla rzeki Mrogi i Mrożycy. Aktualizacja granic jest wynikiem 

sporządzenia Map Zagrożenia Powodziowego oraz Map Ryzyka Powodziowego  

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  
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2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – ostatnia ocena, stopień 

pokrycia obszaru gminy mpzp, program opracowywania mpzp. 

 

Planowanie przestrzenne w gminie opiera się w szczególności na przewidywaniu 

kierunków jej rozwoju z uwzględnieniem aspektu indywidualnych oczekiwań i potrzeb.  

Poniżej przedstawiono tabelaryczny wykaz obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Głowna. 

 

Lp. 
Rejon/obszar objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 
Numer uchwały 

 

Publikacja w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa Łódzkiego 

1 2 3 4 

1 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Głowna dla terenów 

położonych w Głownie w rejonie ulic: 

Dąbrowskiego, Kolejowa, Myśliwska do rzeki 

Mrożycy i trasy Nr 71 (ul. Łódzka) 

Uchwała  

Nr 136/XIV/2000  

z dnia 15 lutego  

2000 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 24 marca 2000 r. 

Nr 39 poz. 213 

2 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Głowna obejmujący 

teren ul. Bielawskiej do torów PKP –  

dz. nr ewid. 3/1, 3/2 

Uchwała  

Nr 268/XXIX/2001 

z dnia 29 listopada 

2001 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 11 lutego 2002 r.  

Nr 35 poz. 980 

3 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głowna 

Uchwała 

Nr XIX/161/04  

z dnia 25 czerwca  

2004 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 28 sierpnia 2004 r.  

Nr 244 poz. 2153  

 

4 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Głowna obejmujący 

teren ul. Tuwima, Fabrycznej, Sikorskiego  

i granic miasta 

Uchwała  

Nr XIV/96/07 

z dnia 29 października 

2007 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 17 grudnia 2007 r.  

Nr 390 poz. 4012 

5 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Głowna obejmujący 

teren ul. Bielawskiej, Wiejskiej – działka  

Nr ewid. 9/2 

Uchwała  

Nr XXXVII/276/09 

z dnia 30 czerwca  

2009 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 14 sierpnia 2009 r.  

Nr 237 poz. 2147 

6 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głowna, dla działki  

o nr ewid. 18/31 w obrębie G-13, przy ulicy 

Ludwika Norblina 4 (wcześniej Sikorskiego 

3a) oraz działki o nr ewid. 18/74 w obrębie  

G-13 przy ulicy Ludwika Norblina 27-29 

(wcześniej Sikorskiego 3c) 

Uchwała  

Nr XXIV/171/12  

z dnia 28 lutego  

2012 r. 

 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 18 kwietnia 2012 r.  

poz. 1230 

7 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części Miasta Głowno – 

rejon ulic: Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiej 

oraz drogi krajowej nr 14 

Uchwała 

Nr LXXI/467/14  

z dnia 29 października 

2014 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 16 grudnia 2014 r.  

poz. 4651 

8 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części Miasta Głowno - 

rejon ulic: Łowickiej, Zgierskiej, Placu 

Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Wąskiej 

oraz tereny przyległe do Zalewu Mrożyczka 

Uchwała  

Nr XXVIII/179/16   

z dnia 29 czerwca  

2016 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 20 lipca 2016 r.  

poz. 3367 
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9 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Głowna obejmujący 

teren ulic: Ostrołęckiej, Łowickiej, Bocznej, 

Dorzecznej oraz rzeki Brzuśni i granic miasta 

Głowno 

Uchwała  

Nr XLV/298/17  

z dnia 28 czerwca  

2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 19 lipca 2017 r. 

poz. 3395 

10 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta 

Głowno ograniczonego: linią kolejową 

Bednary-Łódź Kaliska, ulicami: 

Grunwaldzką, Piątkowską, Swoboda, 

Traugutta, Dąbrowskiego oraz drogą krajową 

nr 14 i rzeką Mrożycą 

Uchwała  

Nr XLII/282/17  

z dnia 26 kwietnia 

2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 17 maja 2017 r. 

poz. 2494 

11 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Głowno 

obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, 

Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, 

Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, 

Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki 

Brzuśni – część A 

Uchwała  

Nr XLIX/326/17  

z dnia 04 października 

2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz. 

 z dnia 26 października  

2017 r. poz. 4427 

12 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Głowno 

obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, 

Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, 

Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, 

Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki 

Brzuśni – część B 

Uchwała  

Nr XLIX/327/17  

z dnia 04 października 

2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 26 października  

2017 r. poz. 4428 

13 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Głowno 

obejmującego rejon ulic: Dorzecznej, 

Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, 

Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, 

Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki 

Brzuśni – część C 

Uchwała Nr LII/333/17 

z dnia 22 listopada 

2017 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 22 grudnia 2017 r.  

poz. 5672 

14 
Miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Głowno  

w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Jana Pawła 

II, Jakuba Głowińskiego oraz Wodociągowej. 

Uchwała  

Nr XXXIII/256/20  

z dnia 30 września 

2020 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 4 listopada 2020 r.  

poz. 5832 

15 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

dla zachodniej części obszaru miasta Głowno 

ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź 

Kaliska oraz granicą miasta Głowno 

Uchwała  

Nr XLVIII/340/21 

Rady Miejskiej  

w Głownie z dnia  

8 września 2021 r. 

Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z dnia 18 października 

2021 r. poz. 4686 

 

Zgodnie z przeprowadzoną w 2016 roku oceną aktualności obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przystąpiono do dostosowania 

kolejnego obszaru miasta do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowno.  
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Polityka przestrzenna Gminy Miasta Głowno prowadzona jest w sposób 

uporządkowany i przemyślany. Analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głowno wykazała, że sytuacja planistyczna miasta jest dobra, a zmiany 

wprowadzane są systematycznie oraz odpowiednio do potrzeb i możliwości. 
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XV Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

Gmina Miasta Głowno posiada 261 lokali komunalnych i socjalnych o 522 izbach. 

Łączna powierzchnia lokali wynosi 7 934,50 m2 i jest zamieszkiwana przez 488 osób. 

Ponadto, gmina posiada lokale komunalne w zasobach wspólnot mieszkaniowych, co daje 

łączną powierzchnię użytkową lokali 8 961,01 m2. 

Najstarszy lokal przy ul. Zgierskiej 1 został wybudowany w roku 1890, 

a najnowszy przy ul. Spacerowej 21 (lokale socjalne) – w roku 2009. 72 % lokali zostało 

wybudowanych przed rokiem 1939, co stanowi 66 % powierzchni użytkowej wszystkich 

lokali. W ocenie specjalistów, 62 lokale o powierzchni 1 661,78 m2 zamieszkane 

przez 121 osób, nie kwalifikują się do remontów generalnych i należy je w najbliższej 

perspektywie wyburzyć. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie z tytułu niezapłaconych 

czynszów wynosiło 372 306,09 zł. 

Liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne w 2021 roku według stanu  

na dzień 31.12.2021 r.: 51 złożonych wniosków, w tym 29 na lokale socjalne i 22 na lokale 

docelowe. Liczba złożonych wniosków w 2021 roku: 22, w tym 18 na lokal docelowy  

i 4 na lokal socjalny. 

 

Majątek według stanu na dzień 31.12.2021 r. wg grup klasyfikacji rodzajowej przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Grupa klasyfikacji rodzajowej 
Wartość brutto 

w zł 

Wartość netto 

w zł 

I Budynki 4 059 334,40 1 502 019,11 

II Budowle 326 078,78 28 150,76 

III Kotły i maszyny energetyczne 82 725,64 38 244,50 

IV Maszyny i urządzenia ogólne 80 781,16 7 686,00 

V 
Maszyny i urządzenia 

branżowe 
317 402,48 0,00 

VI Urządzenia techniczne 102 126,76 5 882,50 

VII Środki transportu 385 857,48 16 334,82 

VIII Narzędzia, przyrządy 314 352,78 29 605,20 

Ogółem 5 668 659,48 1 627 922,89 
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XVI Transport i infrastruktura drogowa 

 

W 2021 roku z bezpłatnego transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę 

skorzystało około 85 tys. pasażerów. Realizowany był on 2 autobusami miejskimi Isuzu 

Novocity Life (rok produkcji 2020) – z możliwością przewozu jednorazowo do 60 osób  

oraz busem zastępczym Ford Transit (rok produkcji 2004) – z możliwością przewozu do 15 

osób. 

 W roku 2021 na terenie Głowna kursowały dwie linie: nr 1 – w każdy roboczy dzień 

tygodnia oraz nr 2 – w miesiącach, w których funkcjonowały szkoły znajdujące się na terenie 

miasta (wyjątek stanowiły miesiące przerwy wakacyjnej, zimowej oraz tygodnie, w których 

obowiązywała nauka zdalna). 

 

Infrastruktura drogowa w Głownie obejmowała na dzień 31 grudnia 2021 r. 71,122 km 

dróg, w tym: 

▪ o nawierzchni bitumicznej 31,145 km; 

▪ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10,838 km; 

▪ o nawierzchni ulepszonej (beton, brukowiec, tłuczeń) 3,203 km; 

▪ o nawierzchni gruntowej 25,936 km. 
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XVII Sprawy obywatelskie 

 

Ze względu na pandemię COVID-19, w roku 2021 nie przeprowadzono procedury 

zgłaszania i wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna. 

Realizowano natomiast 2 z 3 projektów wyłonionych w IV edycji budżetu obywatelskiego: 

1) Modernizacja placu zabaw na osiedlu Sikorskiego; 

2) Plac zabaw z siłownią plenerową na osiedlu Huta Józefów. 

W 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Głownie wpłynęło 69 wniosków  

o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski dotyczyły: RODO, audytów, raportu o stanie 

gminy, zarządzania kryzysowego, domeny, ePodatków, mediów społecznościowych miasta, 

zamówień publicznych, oświetlenia ulicznego, infrastruktury drogowej, kanalizacji, 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zabytków, wspólnot mieszkaniowych, odpadów 

komunalnych, azbestu, źródeł ciepła, fotowoltaiki, bezdomności zwierząt, dzierżawy 

gruntów, zobowiązań finansowych, działalności kulturalnej, programów profilaktycznych, 

wyposażenia szkół w sprzęt elektroniczny, rezerwy oświatowej, wynagrodzeń nauczycieli, 

placówek oświatowych, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, stanu zatrudnienia w jednostce, 

młodzieżowej rady miejskiej, sołectw, eliminacji glifosatu z żywności, przestrzeni publicznej. 

W roku 2021 złożono 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Pierwsza dotyczyła organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Głownie  

i została uznana za bezzasadną, druga – działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego  

w Głownie (postępowanie nie zostało zakończone w 2021 r.).  

W 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

W ww. okresie wpłynęło 12 petycji. Dotyczyły one: budowy ulic, poprawy 

nawierzchni ulic, budowy sieci kanalizacyjnej, budowy chodników, przystanków komunikacji 

miejskiej, zwolnienia z opłat koncesji alkoholowej oraz przeznaczenia budynku na skwerze 

przy zatoce ZHP. 
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XVIII Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

  

Program współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został 

przyjęty uchwałą Nr XXXIV/263/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 października  

2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021. Celem głównym Programu było budowanie i umacnianie partnerstwa między miastem 

a organizacjami i wykorzystanie potencjału organizacji do optymalnego zaspokajania potrzeb 

mieszkańców. 

 

W 2021 r. współpraca z ww. podmiotami prowadzona była m.in. w następujących formach: 

▪ zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 

▪ wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków; 

▪ konsultowania projektów aktów prawa lokalnego w dziedzinach aktywnej działalności 

podmiotów Programu, głównie w zakresie projektu Programu na rok następny; 

▪ udostępniania lokalu na spotkania organizacji pozarządowych; 

▪ uzupełniania strony internetowej miasta o informacje dotyczące organizacji z terenu 

miasta, w oparciu m.in. o przekazywane przez nie informacje.  

 

Podejmowano również działania wspierające, polegające na udzielaniu pomocy 

merytorycznej przy sporządzaniu wniosków dotacyjnych i sprawozdań z realizacji zadań, 

informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,  

czy przekazywaniu informacji o planowanych szkoleniach i konkursach organizowanych 

przez różne instytucje. 

 

 W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uchwałę  

Nr XXXIV/263/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021  

oraz uchwałę Nr XXXV/268/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 listopada 2020 roku  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 



 
95 

 

Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2021 r. ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert  

na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2021 realizacji następujących zadań: 

▪ z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno  

w miejscu ich zamieszkania; 

▪ z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

▪ z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

▪ z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;   

▪ z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

▪ z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

▪ z zakresu edukacji, oświaty i wychowania; 

▪ z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

▪ z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

W postępowaniach konkursowych łącznie wpłynęły 33 oferty od 13 organizacji. Zawarto  

30 umów dotacyjnych. Jeden konkurs ofert został unieważniony i ponowiony w części 

dotyczącej realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. Łącznie w roku 2021 z budżetu Miasta Głowna na realizację powyższych 

zadań przekazano kwotę  921 911,00 zł.  

W związku z trwającym stanem epidemii, na wniosek organizacji pozarządowych,  

za porozumieniem stron rozwiązano 3 umowy dotacyjne na łączną kwotę 27 500,00 zł, 

podpisano aneksy do zawartych umów (w tym zmniejszono jedną dotację o kwotę  

8 932,00 zł). Uwzględniając powyższe oraz zwroty części dotacji po zrealizowanych 

zadaniach, łącznie w roku 2021 z budżetu Miasta Głowna wydatkowano kwotę 809 250,33 zł.  
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XIX Promocja 

  

1. Imprezy zorganizowane przez Gminę Miasta Głowno w roku 2021 

 

▪ Głowno Gold Race 

Ponad 170 zawodników z całej Polski zmierzyło się 30 maja 2021 r. w Głownie z dwiema 

trasami szóstej edycji ogólnopolskiego maratonu wyścigów szosowych, organizowanych 

przez znanego kolarza Cezarego Zamanę. Wydarzenie tradycyjnie już objął patronatem 

Burmistrz Głowna. Na dystansie 80 km (PRO) rywalizowało 116 kolarzy, a 57 ścigało się  

na dystansie 1/2 PRO (38 km). Zwycięzcy dystansu PRO, oprócz trofeów za zajęcie 

najlepszych miejsc, otrzymali puchary XXIII Memoriału im. Jana Gorzkiewicza – prekursora 

kolarstwa w Głownie, ufundowane przez Miasto Głowno. Obok kolarskiej rywalizacji nie 

zabrakło też mini wyścigów dla dzieci. Wszyscy mali zawodnicy zostali obdarowani 

pamiątkowymi medalami ufundowanymi przez Miasto Głowno, a zdobywcy pierwszych 

trzech miejsc w każdej z kategorii wiekowych (z podziałem na dziewczynki i chłopców) 

otrzymali dodatkowo upominki w postaci materiałów promocyjnych Miasta. Podczas imprezy 

dzieci miały także do dyspozycji kolorowe dmuchane zjeżdżalnie i mini plac zabaw. 

 

 

▪ X Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Głowna w ramach „Projektu 

Plażówka 2021” 

Kilkudziesięciu siatkarzy i siatkarek rywalizowało 26 czerwca 2021 r. na boiskach  

do siatkówki plażowej nad zalewem „Mrożyczka” w jubileuszowej X edycji Turnieju 

Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Głowna w ramach „Projektu Plażówka 2021”. 

Turniej rozegrano tradycyjnie w kategoriach: mężczyźni (open), kobiety, młodzież do lat 18  

oraz „100 lat na boisku”. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz koszulki 

turniejowe, zaś zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii – puchary 

ufundowane przez Miasto Głowno. Specjalne puchary dla najlepszego zawodnika i najlepszej 

zawodniczki ufundował i wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie.  

 

▪ Kreatywne Lato Rodzinne w Głownie 

VI edycja Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie rozpoczęła się w dniu 1 sierpnia 2021 r. 

rodzinnym piknikiem „Zwiedzamy Meksyk”, stanowiącym część cyklu „Kreatywna podróż 

dookoła świata”. Nie zabrakło na nim zabaw edukacyjno-artystycznych, związanych z kulturą 

i historią Meksyku, były to: warsztaty plastyczne tworzenia meksykańskich sombrero, zabawa 
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z lassem, malowanie twarzy w barwy i motywy meksykańskie, dmuchana zjeżdżalnia  

w tematyce kowbojskiej oraz zabawa taneczna przy meksykańskich rytmach. Do dyspozycji 

maluchów były również dmuchane zamki, malowanki, klocki, wycinanki i wiele 

niespodzianek. 

 

Drugim piknikiem w ramach „Kreatywnej podróży dookoła świata” było wydarzenie  

pn. „Czarujący Egipt” (8 sierpnia 2021 r.). Podróż po Egipcie obfitowała w konkursy  

oraz zabawy edukacyjno-artystyczne, związane z obyczajami panującymi w Egipcie. 

Ogromną popularnością cieszyły m.in. warsztaty plastyczne, zabawy edukacyjno-artystyczne 

inspirowane kulturą i historią Egiptu, pokaz tańca z ogniem, zabawy przy egipskich rytmach, 

czy malowanie twarzy w barwy i motywy egipskie.  

 

W niedzielę 22 sierpnia 2021 r. odbył się trzeci piknik rodzinny pt. „Niesamowita Wielka 

Brytania”. Piknik obfitował w konkursy oraz zabawy edukacyjno-artystyczne związane  

z kulturą Albionu. Największą popularnością cieszyły się konkursy sportowe: wyścigi  

w jutowych workach oraz konkurs rzutów karnych. Nie zabrakło kreatywnych warsztatów 

plastycznych, zabawy przy szkockich rytmach czy malowania twarzy w barwy  

i motywy brytyjskie. W imprezie uczestniczyły całe rodziny nie tylko z Głowna, ale także 

goście i turyści odwiedzający nasze miasto m.in. z Łodzi i Warszawy.  

 

▪ Zakończenie lata w Głownie 2021 

W dniu 28 sierpnia 2021 r. nad zalewem „Mrożyczka” odbył się cykl wydarzeń pod wspólną 

nazwą „Zakończenie lata w Głownie”. Największą imprezę miejską w roku 2021 rozpoczął 

Wielki Rodzinny Piknik z gigantycznym parkiem dmuchanych zjeżdżalni oraz zabawami  

i atrakcjami dla dzieci. Chętni mogli skorzystać z nauki pływania na desce SUP oraz obejrzeć 

pokazy wakeboardingu przygotowane przez Central Wake Park. Dużą popularnością cieszył 

się Zlot Foodtrucków, który gościł w Głownie już od piątku. Mobilne restauracje i bary  

z całego kraju serwowały głownianom potrawy z różnych zakątków świata. Nie zabrakło 

strefy chillout, dobrej muzyki i wielu innych atrakcji. Największym wydarzeniem był Puchar 

Polski Strong Man z największymi gwiazdami tej dyscypliny, który zgromadził tłumy 

mieszkańców miasta i gości z całego województwa łódzkiego. Finałem imprezy był koncert 

Władysława Jareckiego – jednego z laureatów popularnego telewizyjnego show „The Voice 

Senior”, który wykonał utwory m.in. Krzysztofa Krawczyka. Na zakończenie odbyła się 

dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadził DJ. Imprezie przez cały dzień towarzyszyło 

wyjazdowe studio Radia Eska. 
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▪ XX ekstremalny spływ „Mroga Trophy 2021” 

W dniu 28 sierpnia 2021 r. na starcie XX edycji ekstremalnego spływu rzeką Mrogą  

z Dmosina do Głowna „Mroga Trophy 2021” stawiło się 15 dwuosobowych załóg. 

Uczestnikami spływu kajakowego byli mieszkańcy Głowna, Strykowa, Łodzi, Pabianic, 

Poddębic, a nawet Londynu i miast ukraińskich. Nad bezpieczeństwem uczestników spływu 

czuwali ratownicy Zgiersko-Łęczyckiego WOPR. Każdy zawodnik, który ukończył trasę 

otrzymał pamiątkowy medal, a trzy najszybsze załogi – wzorem minionych edycji – 

uhonorowane zostały przez Burmistrza Głowna okolicznościowymi pucharami. 

 

2. Uroczystości patriotyczne zorganizowane przez Gminę Miasta Głowno w 2021 roku 

 

▪ Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Głownie 

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie odbyły się tradycyjne 

uroczystości na Placu Wolności, upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

Przedstawiciele władz miejskich złożyli symbolicznie kwiaty pod Dębem Wolności, a Plac 

Wolności został tradycyjnie udekorowany barwami narodowymi. 

 

▪ 82. rocznica II wojny światowej 

W dniu 1 września 2021 r. władze Głowna i licznie zgromadzeni samorządowcy  

oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń miejskich upamiętnili 82. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej. Główne uroczystości odbyły się w Parku im. Armii Krajowej  

pod Pomnikiem Bojowników poległych w latach 1939-1945, gdzie Burmistrz Głowna 

wygłosił okolicznościowe przemówienie, a poszczególne delegacje złożyły kwiaty. 

 

▪ Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w dniu 11 listopada 2021 r. 

na Placu Wolności w Głownie. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu 

państwowego, po wykonaniu którego Burmistrz Głowna wygłosił okolicznościowe 

przemówienie. Kulminacyjną częścią uroczystości było złożenie kwiatów pod obeliskiem 

upamiętniającym odzyskanie przez Polskę Niepodległości.  

 

3. Imprezy współfinansowane przez Gminę Miasta Głowno w 2021 roku 

 

▪ Festiwal „Kolej na Kobiety” 

W dniach 14-28 marca 2021 r. odbył się Festiwal „Kolej na Kobiety 2021” pod patronatem 

Burmistrza Głowna, którego organizatorem była Pracownia M13 Michała Kmiecia,  
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przy współpracy Miasta Głowna oraz licznych partnerów i sponsorów. Ze względu  

na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, impreza miała charakter cyklu wydarzeń  

on-line transmitowanych na kanałach w mediach społecznościowych. Przez dwa tygodnie 

głownianki oraz internautki mogły wybierać wśród wielu atrakcji festiwalu. Odbywały się 

m.in. wirtualne spotkania, pokazy mody, prezentacje, webinaria oraz wywiady ze stylistami, 

artystami, ludźmi kultury i przedstawicielami szeroko rozumianego środowiska modowego. 

Festiwal zakończył wirtualny pokaz mody z udziałem mieszkanek Głowna. 

 

▪ III Memoriał Pawła Kowalskiego w Tenisie Ziemnym 

Na Miejskich Kortach Tenisowych w Głownie w dniach 10-11 lipca 2021 r. odbył się  

III Memoriał Pawła Kowalskiego, nad którym patronat objął Burmistrz Głowna. W turnieju 

uczestniczyli tenisiści nie tylko z Głowna, ale m.in. z Łodzi, Warszawy i innych 

miejscowości. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach – singla oraz debla. 

Zwycięzcom zostały wręczone pamiątkowe statuetki i puchary ufundowane przez Miasto 

Głowno.  

 

▪ Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

W dniu 15 sierpnia 2021 r. w Głownie odbyła się impreza biegowa pn. „Tropem Wilczym. 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja imienia 

Stanisława Pomian-Srzednickiego z siedzibą w Łodzi, przy udziale partnerów lokalnych – 

Klubu Gazety Polskiej Głowno-Stryków. Bieg odbył się na dystansie 1963 metrów, 

nawiązującym do daty schwytania ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franciszka 

„Lelka”. Miasto Głowno sfinansowało pakiety startowe dla uczestników imprezy. 

 

▪ Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Zgierzu  

oraz 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

W dniu 10 września 2021 r. odbyła się uroczystość 70-lecia Zawodowego Pożarnictwa  

w Zgierzu i 100-lecia powołania Związku OSP RP. Obchody rozpoczęły się odsłonięciem 

tablicy pamiątkowej przed Komendą Powiatową PSP w Zgierzu. Następnie w kościele  

św. Katarzyny Aleksandryjskiej odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji strażaków,  

po której na Placu Jana Pawła II odbył się uroczysty apel. Zasłużonym w rozwoju ochrony 

przeciwpożarowej wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia. W trakcie apelu przekazano 

również nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla zgierskich strażaków. Miasto Głowno 

ufundowało statuetki i okolicznościowe medale dla uczestników uroczystości. 
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▪ 11 Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty 

Drużyna z Tomaszowa Mazowieckiego w kategorii kobiecej oraz drużyna z Łowicza  

w kategorii męskiej, zwyciężyły w 11. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej 

Pracowników Oświaty, który odbył się 20 listopada 2021 r. w Miejskiej Hali Widowiskowo-

Sportowej w Głownie. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału ZNP w Głownie. Turniej 

– jak co roku – współfinansowało Miasto Głowno. W jedenastej edycji tego popularnego 

turnieju zagrało 5 zespołów damskich oraz 5 męskich. W sumie w imprezie wzięło udział 86 

zawodników i zawodniczek z całego regionu, którzy rozegrali 20 meczy. Rozgrywki 

prowadzone były w systemie każdy z każdym. Zarówno sędziowie, jak i uczestnicy 

podkreślali wysoki poziom rozgrywek. 

 

4. Podsumowanie wydatków na promocję miasta w roku 2021 

 

Całkowita suma wydatków poniesionych na działania promujące Miasto Głowno w roku 2021 

wyniosła 189 387,92 zł. Na zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek oraz medali  

dla zwycięzców turniejów, konkursów, przeglądów i festiwali wydano 10 454,98 zł. Na zakup 

promocyjnych gadżetów z logotypem „Głowno Rodzinna Re-Kreacja”, w tym: saszetek, 

frisbee, okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary, wodoodpornych etui na telefony 

komórkowe, piłek plażowych, kół i materacy dmuchanych, kalendarzy książkowych  

oraz na zakup kwiatów, zniczy, flag i artykułów spożywczych wydano 30 236,12 zł. Na usługi 

promocyjne m.in. sfinansowanie imprez (m.in. Głowno Gold Race, Kolej na Kobiety, letnie 

pikniki w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego, „Zakończenie Lata w Głownie”), 

współfinansowanie konkursów i wydarzeń promujących Miasto Głowno (promocja w ramach 

Ogrodu Dialogu i konkursu „Modernizacja Roku&Budowa XXI w.”), nowe roll-upy i beach-

flagi, promocyjne kalendarze ścienne, usługi dekoracyjne, usługi transportowe itp. wydano 

134 788,32 zł. Na promocję Głowna i Rodzinnej Re-Kreacji m.in. w radio, prasie, katalogach 

wojewódzkich, monitorach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, TV TOYA i TVP3 Łódź wydano 

12 297,20 zł. Na nowy maszt flagowy w Parku im. Armii Krajowej wydano kwotę  

1 611,30 zł. 

 


