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Szanowni Państwo, 

 
przekazuję Państwu Raport o stanie Gminy Łask  

za rok 2020 (dalej Raport), opracowany w celu wypełnienia 

obowiązku wynikającego z art. 28aa. ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zmianami), obejmujący zgodnie z dyspozycją 

ustawodawcy, w szczególności realizację polityk, programów, 

strategii, uchwał rady.  

Opracowanie to, przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku, jest jednym z 

wielu dokumentów przedkładanych Wysokiej Radzie, podsumowujących moją działalność 

jako Burmistrza Łasku w roku 2020.   

Dla Mieszkańców Gminy Łask jest źródłem informacji o szerokim zakresie zadań 

realizowanych przez gminę, jej sukcesach, ale i także sprawach trudnych, nie zawsze zgodnych 

z oczekiwaniami społeczności naszej gminy.  

Rok 2020 przyniósł niespodziewane ograniczenia w funkcjonowaniu w każdej sferze 

naszego życia wynikające z ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii wywołanej  

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,   a co za tym idzie trudności w realizacji zamierzeń przyjętych 

w programach strategicznych i budżecie gminy na rok 2020. 

Nie mniej jednak dokładaliśmy wszelkich starań, aby realizować zaplanowane na rok 

2020 zadania, w szczególności inwestycyjne, o ile było to tylko możliwe, z uwagi na 

ograniczenia w działalności wykonawców, jak i możliwości dochodowe budżetu gminy. 

W znacznej mierze zmuszeni byliśmy zrezygnować z przedsięwzięć w obszarze promocji, 

kultury i sportu z powodu obowiązujących obostrzeń w kontaktach bezpośrednich.   

W tym wyjątkowym okresie dostrzegliśmy trudności w działalności lokalnych 

przedsiębiorców i przychylając się do rozwiązań prawnych zawartych w tzw. „tarczach 

antykryzysowych”  zastosowaliśmy ulgi w płatnościach na rzecz gminy.  

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Mieszkańców Gminy Łask do 

zapoznania się z Raportem, który daje obraz jej funkcjonowania  w roku 2020.   

Z wyrazami szacunku, 
  

Burmistrz Łasku 

 
Gabriel Szkudlarek Łask, maj 2021 r. 
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ROZDZIAŁ I.  
INFORMACJE  OGÓLNE O GMINIE 

Gmina Łask położona jest w centrum Wysoczyzny Łaskiej nad rzeką Grabią  

w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego.  

Łask jest jednym z najstarszych miast w województwie łódzkim, pierwsze wzmianki   

o osadzie pochodzą z 1356 r. , a prawa miejskie uzyskał w 1422 r. Na jego terenie  

i w bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne zabytki kultury materialnej. Dumą miasta są zabytki 

sakralne. Najważniejszym z nich jest kościół kolegiacki pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku wzniesiony w latach 1517-1523  

w stylu późnego gotyku, a jego fundatorem był Jan Łaski Prymas Polski. Najcenniejszy  

w kościele zabytek sztuki to alabastrowa płaskorzeźba przedstawiająca Madonnę  

z Dzieciątkiem wykonana we Florencji na początku XVI w. Kolegiata to jedno z najważniejszych 

sanktuariów maryjnych w archidiecezji łódzkiej, a dzięki przeprowadzonej rewitalizacji 

odzyskała dawny blask. Warto również zobaczyć kościół pw. św. Ducha w Łasku, który powstał 

w 1666 r. Jego ołtarz, ambona i chrzcielnica ozdobione są muszelkami. Muzeum Historii Łasku 

znajdujące się przy łaskim rynku oferuje przybyłym do miasta bogate zbiory dotyczące historii 

a także różnorodność eksponatów.  

Odwiedzając Łask nie wolno zapomnieć o Kolumnie. Dawniej była samodzielną 

miejscowością utworzoną w oparciu o popularną w XX w. koncepcję miast ogrodów. Dziś to 

dzielnica Łasku z licznymi pomnikami dziedzictwa kulturowego jakim są drewniane wille 

letniskowe i sosnowe lasy.  

Na walory turystyczne Gminy składają się korzystne warunki przyrodnicze  

i klimatyczne. Gmina Łask to czyste środowisko naturalne, które zawdzięczamy licznym terenom 

zielonym. Największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną jest dolina rzeki Grabi. Rzeka 

przepływa przez gminę zataczając łuk, który dzieli ją na część południową i północną.  Cały 

odcinek Grabi i jej dopływów: rzeki Końskiej i Pałusznicy oraz okoliczne lasy znajdują się  

w Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym oraz częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Jest to jedna z najczystszych rzek centralnej Polski. Pod względem zoologicznym jest najlepiej 

poznaną rzeką w Polsce. Na okalających rzekę łąkach i polach, w okresie od wiosny do jesieni, 

można podziwiać liczne ptaki zarówno lęgowe jak i te będące tylko na przelotach.  

Dzisiaj Łask wyróżnia 32. Baza Lotnictwa Taktycznego posiadająca w swoim 

wyposażeniu samoloty F-16, a oficjalnie już wiemy, że 32 BLT będzie miejscem stacjonowania 

pierwszej eskadry nowoczesnych myśliwców V generacji F-35. Poza polskimi  F-16 i F-35, 

w Łasku stacjonować ma także eskadra amerykańskich dronów. Pierwsze lądowanie F-35 

zaplanowane jest na 2026 rok. 
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1. Struktura Gminy Łask 

Gmina Łask wykonuje swoje zadania przy pomocy utworzonych w tym celu jednostek 

organizacyjnych. Na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 nie nastąpiły zmiany w 

zakresie ilości i rodzaju jednostek. Było to: 16 jednostek budżetowych, 2 zakłady budżetowe,  

2 spółki gminne, 2 instytucje kultury oraz 1 zespół opieki zdrowotnej. Szczegółowy wykaz został 

przedstawiony w Raporcie o stanie  Gminy za rok 2019, na bieżąco informacje o jednostkach 

uaktualniane są w BIP Gminy Łask i na stronie www.lask.pl. 

Należy jednak zauważyć, że 2 jednostki wykonujące zadania gminy w obszarze 

pomocy społecznej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych zmieniły swoje siedziby w trakcie 

2020 r. i obecnie świadczą pomoc swoim podopiecznym w nowych, nieporównywalnie 

lepszych warunkach,  i tak:  

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na przełomie stycznia/lutego 2020 r. 

przeprowadził się do wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Batorego 31 w Łasku.   

2. Środowiskowy Dom Samopomocy od czerwca 2020 r. rozpoczął pracę w nowym 

obiekcie zlokalizowanym przy ul. Lutomierskiej 10A w Łasku.    

 

2. Demografia   

 Poniżej przedstawiamy dane o sytuacji demograficznej Gminy Łask w roku 2020   

na podstawie danych z rejestru mieszkańców Gminy Łask: 

Tabela nr 1. Mieszkańcy Gminy Łask w latach 2018 – 2020  

Wyszczególnienie 
01.01 

2018 r. 
01.01 

2019 r. 
01.01 

2020 r. 
+/- 
4:3 

31.12 
2020 r. 

+/- 
6:4 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem 27.929 27.761 27.564 -197 27.371 -193 

Mężczyźni 
Kobiety 

13.360 
14.569 

13.278 
14.483 

13.186 
14.378 

-92 
-105 

13.082 
14.289 

-104 
-89 

Pobyt stały 
Pobyt czasowy 

27.364 
565 

27.194 
567 

27.071 
493 

-123 
-74 

26.903 
468 

-168 
-25 

Miasto 
Wieś 

17.479 
10.450 

17.311 
10.450 

16.997 
10.567 

-314 
-117 

16.731 
10.640 

-266 
+73 
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Wykres nr 1. Liczba ludności na pobyt stały i czasowy w Gminie Łask w latach 2018-2020 

 

 

Na podstawie danych pochodzących z rejestru mieszkańców Gminy Łask 

zameldowanych na pobyt stały i czasowy należy zauważyć utrzymujące się następujące 

tendencje demograficzne: 

 spadek ogólnej liczby mieszkańców Gminy Łask; 

 spadek liczby ludności na terenach miejskich; 

 wzrost liczby ludności na terenach wiejskich. 

Powyższe dane pozwalają wnioskować, że liczba ludności zmniejsza się w związku                          

z wyjazdami naszych mieszkańców do dużych miast w celu kontynuacji nauki na wyższych 

uczelniach i do pracy, a także za granicę Polski w celach zarobkowych. 

Odpływ ludności z miasta a wzrost na wsi należy wiązać z zauważalnym rozwojem  

budownictwa jednorodzinnego na terenach wiejskich, w tym bezpośrednio przyległych do 

miasta.  

W 2020 r.  zameldowanych  zostało 222 dzieci urodzonych w 2020 r. (16 osób mniej niż 

w 2019 r.), w tym 102 dziewczynki i 120 chłopców, a zmarło 362 mieszkańców (71 więcej niż w 

2019 r.), w tym 162 kobiety i 200  mężczyzn.  

Przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł  - 140 (urodziło się 140 osób mniej niż zmarło). 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące struktury demograficznej w gminie Łask 

na podstawie osób zameldowanych na pobyt stały. 
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Tabela nr 2.  Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Łask w latach 2018 - 2020   

Wyszczególnienie 
01.01 

2018 r. 
01.01 

2019 r. 
01.01 

2020 r. 
+/- 
4:3 

31.12 
2020 r. 

+/- 
6:4 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem (pobyt stały) 
w wieku: 

27.364 27.194 27.071 -123 26.903 -168 

Przedprodukcyjnym  
Mężczyźni (0-17) 
Kobiety (0-17) 

4.430 
2.285 
2.145 

4.393 
2.270 
2.123 

4.397 
2.266 
2.131 

+4 
-4 
+8 

4.637 
2.391 
2.246 

+240 
+125 
+115 

Produkcyjnym  
Mężczyźni (18-64)   
Kobiety (18-59)  

16.513 
8.738           
7.775 

16.245 
8.621 
7.624 

15.986 
8.482 
7.504 

-259 
-139 
-120 

15.868 
8.412 
7.456 

-118 
-70 
-48 

Poprodukcyjnym  
Mężczyźni (pow.65)  
Kobiety (pow. 60)  

6.421 
2.044 
4.377 

6.556 
2.104 
4.452 

6.688 
2.192 
4.496 

+132 
+88 
+44 

6.398 
2.052 
4.346 

-290 
-140 
-150 

 

Wykres nr 2. Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Łask w latach 2018-2020 

 

 

Powyższe dane wskazują na następujące tendencje demograficzne wśród 

poszczególnych grup wiekowych mieszkańców naszej gminy zameldowanych na pobyt stały  

w okresie 01.2019 r.  – 12.2020 r. : 

 wzrost w grupie mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym; 

 spadek w grupie mieszkańców w wieku produkcyjnym; 

 spadek w grupie mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 
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Ciekawostką wartą odnotowania jest wzrost liczby najstarszych mieszkańców naszej 

gminy, tj. osób powyżej 85 roku życia zameldowanych w naszej gminie na pobyt stały:  

 na dzień 31 grudnia 2019 r. było to 458 osób, tj.  1,69 %  z osób  zameldowanych 

na pobyt stały (27.085 osób) 

 na dzień 31 grudnia 2020 r. było to 470 osób, tj.  1,74 %  z osób  zameldowanych 

na pobyt stały (26.903 osoby) 

Szczegółowa struktura demograficzna naszych mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały została ujęta w Raporcie z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2020  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 78/2021 

Burmistrza Łasku z dnia 13.04.2021 r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Łask.  

2.1. Cudzoziemcy w Gminie Łask 

 Na dzień 01 stycznia 2020 r. Gminę Łask zamieszkiwało 82 cudzoziemców, a na koniec 

2020 r. - 76.  

Największą grupę stanowią - tak jak w 2019 r. - obywatele Ukrainy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. 

były to 53 osoby, 4 z nich zameldowane na pobyt stały i  49 na pobyt czasowy.   

 

Wykres nr 3.  Cudzoziemcy na terenie Gminy Łask w latach 2018-2020 

 

 

3. Działalność gospodarcza 

W 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku obsłużono 594 przedsiębiorców składających 

wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z tego 88 

spoza terenu naszej gminy.  
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Obsługa interesantów spoza Gminy Łask jest możliwa w związku z  „odmiejscowieniem” 

usługi administracyjnej - rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych.  

W trakcie 2020 r. odnotowaliśmy 57 wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

natomiast w 51 przypadkach wnioskowano o zakończenie prowadzenia działalności 

podlegającej rejestracji w CEIDG. 

Obsługa bezpośrednia przedsiębiorców w zakresie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej w związku ze stanem epidemii Covid-19 odbywała się tylko w uzasadnionych, 

wyjątkowych sytuacjach.  

 Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników Urzędu 

Miejskiego w Łasku zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do 

CEIDG, przedsiębiorcy informowani byli o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą 

elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą.  

Przedsiębiorcy chętnie wybierali sposób składania wniosków drogą elektroniczną. 

Niejednokrotnie pracownik Urzędu udzielał przedsiębiorcy telefonicznie instruktażu podczas 

wypełniania wniosku.  
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ROZDZIAŁ II.  
INFORMACJE  FINANSOWE  I  INWESTYCYJNE 

1. Dochody i  wydatki  

W trakcie 2020 r. dochody Gminy Łask ulegały zmianie z kwoty zakładanej w pierwotnej 

uchwale budżetowej 119.202.165,53 zł do kwoty planowanej na dzień 31.12.2020 r. 

125.129.776,83 zł  ( w 2019 r. odpowiednio z kwoty 103.706.558,35 zł do kwoty 121.839.835,37 zł).   

Wzrost dochodów planowanych o kwotę 5.927.611,30 zł nastąpił w ciągu  roku z tytułu 

większych wpływów niż pierwotnie zakładano, poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji 

z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek oraz z projektów unijnych.  

Tabela nr 3. Dochody Gminy Łask w roku 2019 i 2020 

Zestawienie według poszczególnych grup dochodów (w zł) 

 
2019 2020 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Dochody gminy ogółem:  121.839.835,37 123.284.266,26 125.129.776,83 123.106.249,80 

Dochody podatkowe 21.887.206,81 22.937.028,16 24.606.204,00 25.712.247,59 

Udziały w podatkach 
stanowiących dochody 
budżetu państwa (PIT i CIT) 

26.317.350,00 26.965.082,22 25.762.797,68 26.077.453,61 

Subwencje 24.010.877,00 24.010.877,00 25.237.643,00 25.237.643,00 

Dotacje i środki 
przeznaczone na cele 
bieżące 

36.494.151,86 36.176.774,55 42.183.634,14 41.612.186,17 

Pozostałe dochody 
bieżące 

2.716.227,62 2.895.276,94 2.559.673,04 2.378.114,53 

Dochody majątkowe: 10.414.022,08 10.299.227,39 4.779.824,97 2.088.604,90 

Ze sprzedaży majątku  400.000,00 357.613,43    306.000,00 304.922,30 

Dotacje i środki 
przeznaczone na cele 
majątkowe 

9.804.181,89 9.756.922,44 4.367.148,47 1.661.325,40 

Pozostałe dochody 
majątkowe 

209.840,19 184.691,52 106.676,50 122.357,20 
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Wykres nr 4. Dochody Gminy Łask w roku 2019 i 2020 

 

 

 

Wykres nr 5. Dochody Gminy Łask zrealizowane w 2020 r.  
 

 

 
 

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2020 rok należy stwierdzić, że: 

 dochody planowane zostały zrealizowane w 98,38%, na co wpłynęło przede 

wszystkim wykonanie dochodów bieżących w 100,55%. 

 dochody majątkowe w stosunku do planu wykonano w wysokości 43,70%,  

co wynika  z otrzymania niektórych dotacji w kwocie mniejszej niż pierwotnie 

zakładano, m. in. środki za wykonane zadanie „Modernizacja transportu 

publicznego”, w formie refundacji Gmina Łask otrzymała w 2021 r., a nie jak 

pierwotnie planowano w 2020. 

 

Wydatki ogółem budżetu gminy zrealizowano w wysokości 128.706.647,66 zł, tj.94,85% 

planu po zmianach.  
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Tabela nr 4.  Wydatki Gminy Łask w roku 2019 i 2020  

Wydatki 
2019 2020 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Wydatki bieżące  104 019 740,88 99 888 357,58 
 

116 555 956,10
  

111 527 487,66 

Wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane  

38 842 563,00 38 291 329,04 41 682 317,59 40 790 949,22 

Zadania statutowe  23 435 183,36 21 358 618,59 25 854 408,99 23 058 359,53 

Dotacje na zadania bieżące  7 326 735,15 7 309 099,11 7 770 445,30 7 690 545,87 

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

32 124 117,52 31 744 645,40 
 

38 353 798,42 
 

37 729 185,33 

Wydatki ze środków UE 1 806 141,85 859 473,98 
 

2 344 985,80 
 

2 025 059,63 

Obsługa długu  485 000,00 325 191,46 
 

550 000,00  
  

233 388,08 

Wydatki majątkowe  28 020 999,03 26 582 103,90 
 

19 133 892,20 
 

17 179 160,00 

Wydatki ze środków UE 9 567 620,54 8 408 709,51 
 

6 395 303,42 
 

6 149 639,68 

Wniesienie wkładów do 
spółek prawa handlowego 

25 000,00 25 000,00 
 

316 000,00 
 

316 000,00 

Pozostałe wydatki 
majątkowe 

18 428 378,49 18 148 394,39 12 422 588,78 10 713 520,32 

WYDATKI GMINY  
OGÓŁEM (w zł)  

132 040 739,91 126 470 461,48 135 689 848,30 128 706 647,66 

 

 
Wykres nr 6. Wydatki Gminy Łask w roku 2019 i 2020 
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Wykres nr 7. Struktura wydatków wykonanych w 2020 r.  
 

 
 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

Stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy  

o poziomie samodzielności finansowej samorządu.  Im niższy jest wskaźnik, tym większe 

uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy 

poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych,  

to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te 

gminy, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 %,  mają lepszą 

sytuację w realizacji zadań. 

Do dochodów własnych w gminach należą m.in. podatki lokalne: podatek  

od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, 

spadków i darowizn oraz podatek dochodowy płacony w postaci karty podatkowej, a także 

opłaty lokalne np. opłata skarbowa, targowa, miejscowa. W strukturze dochodów gmin 

najbardziej efektywnym i najważniejszym podatkiem lokalnym jest podatek od nieruchomości. 

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów 

własnych gmin, zalicza się także udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód 

budżetu państwa. Ich wysokość jest zróżnicowana ze względu na szczebel jednostki, do której 

mają one trafić. 

Z dokonanej analizy samodzielności dochodowej gminy, na podstawie wskaźnika 

udziału dochodów własnych samorządu terytorialnego w jego dochodach ogółem oraz 

wskaźnika udziału dochodów własnych w węższym ujęciu (tj. bez udziału w PIT i CIT), wynika, 

że wskaźniki te dla Gminy Łask na dzień 31.12 danego roku wynoszą: 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

 Wskaźnik udziału 67% 62% 64% 

 wskaźnik w ujęciu węższym 45% 40% 43% 
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Tabela nr 5.  Wskaźniki dochodów i wydatków w roku 2019 i 2020 

Wskaźnik 2019 r. 2020 r. 

Udział dochodów ogółem na jednego mieszkańca 4.551,42 zł 4.576,10 zł 

Udział dochodów własnych na jednego mieszkańca 2.855,63 zł 2.967,54 zł 

Wydatki ogółem na jednego mieszkańca 4.669,05 zł 4.784,28 zł 

Wydatki bieżące na jednego mieszkańca 3.687,69 zł 4.145,70 zł 

Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca 981,36 zł 638,58 zł 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 21,02 % 13,35 % 

2. Zadłużenie  

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 

 zadłużenie na dzień 1 stycznia 2020 roku – 17.151.189,50 zł,  

 spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.155.778,52 zł, 

 zaciągnięte kredyty i pożyczki – 8.461.295,00 zł, 

 spłata raty umowy z wydatków (Żłobek Gminny) – 325,98 zł, 

 stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku –  21.456.380,00 zł. 

 

Zadłużenie Gminy Łask na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów stanowi 17,43 % wykonanych dochodów gminy na rok 2020 i składa się z:  

 kredytu długoterminowego w BS w Zduńskiej Woli – 3.400.000,00 zł,  

 kredytu długoterminowego w BS w Poddębicach – 6.000.000,00 zł,  

 kredytu długoterminowego w BS w Lututowie – 8.000.000,00 zł, 

 pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi – 1.256.380,00 zł, 

 obligacje w Banku PKO BP – 2.800.000,00 zł. 

 

Wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca gminy – wg zameldowań na pobyt stały wynosił: 

 na dzień 31.12.2019 roku – 633,18 zł, 

 na dzień 31.12.2020 roku – 797,58 zł.              

Wykres nr 8. Zadłużenie Gminy Łask w latach 2006-2020 
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Tabela nr 6. Zadłużenie Gminy Łask w latach 2006 – 2020 

Lata 
stan na 31.12 

Kwota zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 

Kwota spłaconych kredytów  
i pożyczek Kwota zadłużenia 

Kwota wzrostu 
zadłużenia 

Dochody % zadłużenia 

ogółem umorzenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2006 7 368 051,00 1 671 134,00 117 020,00 19 245 327,00 5 696 917,00 45 380 361,10 42,41 

2007 3 237 104,78 3 096 981,00 82 600,00 19 385 450,78 140 123,78 51 902 682,38 37,35 

2008 4 556 540,00 3 892 657,46 188 265,58 20 049 333,32 663 882,54 58 626 735,73 34,20 

2009 5 000 000,00 2 555 073,18 27 807,23 22 494 260,14 2 444 926,82 62 053 219,20 36,25 

2010 11 353 572,79 2 967 413,96 91 791,98 30 788 626,99 8 294 366,85 69 498 156,76 44,30 

2011 3 019 144,95 3 839 378,96 43 275,00 29 925 117,98 -863 509,01 68 094 221,84 43,95 

2012 3 000 000,00 6 878 323,96 0,00 26 046 794,02 -3 878 323,96 66 116 801,00 39,40 

2013 4 800 000,00 9 655 856,26 0,00 21 190 937,76 -4 855 856,26 73 149 400,61 28,97 

2014 1 000 000,00 2 631 356,75 620 586,59 18 938 994,42 -2 251 943,34 73 530 276,30 25,76 

2015 820 216,00 3 578 148,22 160 846,20 16 020 216,00 -2 918 778,42 80 147 681,71 19,99 

2016 0,00 3 795 216,00 0,00 12 225 000,00 -3 795 216,00 92 996 153,65 13,15 

2017 1 617 185,49 3 139 892,25 0,00 10 702 293,24 -1 522 706,76 95 499 616,74 11,21 

2018 5 000 000,00 2 642 696,20 0,00 13 059 597,04 2 357 303,80 108 693 967,46 12,02 

2019 7 710 085,00 3 618 818,52 0,00 17 150 863,52 4 091 266,48 123 284 266,26 13,91 

2020 8 461 295,00 4 155 778,52 0,00 21 456 380,00 4 305 516,48 123 106 249,80 17,43 
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3. Wsparcie dla przedsiębiorców w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom ekonomicznym w związku z COVID-19 

 W 2020 r. organy gminy - Burmistrz Łasku i Rada Miejska w Łasku – stanęły w obliczu 

wielkiej niewiadomej -  jak będą się kształtowały dochody gminy w obliczu epidemii? 

W tym trudnym dla wszystkich okresie, nie można było jednak nie zauważyć problemów 

finansowych lokalnych firm, będących na co dzień naszymi podatnikami.  

W obszarach, gdzie przepisy tzw. „tarczy antykryzysowej” dawały możliwość  

wychodziliśmy z pomocą do przedsiębiorców, by wspomóc ich w przetrwaniu tego trudnego 

okresu, stosując  zwolnienia i przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości oraz 

odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym. 

Z inicjatywy Burmistrza Łasku, Rada Miejska w Łasku podjęła trzy uchwały, aby pomóc 

przedsiębiorcom i podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Uchwała Nr XXI/272/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości zwalniała mikro i małych przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, za miesiące: kwiecień i maj 2020 r.” 

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało 24 przedsiębiorców, a kwota 

udzielonego zwolnienia wyniosła 61.075,00 zł.  

Uchwała Nr XX/226/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 przedłużała termin płatności rat płatnych do dnia 15 maja 

2020 r. i 15 czerwca 2020 r., odpowiednio do dnia 15 sierpnia 2020 r. i 15 września 2020 r. 

Z przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości skorzystało  

4 przedsiębiorców. 

 

Uchwała Nr XX/228/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od 

dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym pozwalała odstąpić od dochodzenia 

należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, 

przypadających gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 od należności za miesiące kwiecień i maj 2020 r. 

Z powyższej uchwały skorzystało 3 przedsiębiorców, a kwota niedochodzonej 

należności wyniosła 2.456,43 zł.  
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4. Wydatki inwestycyjne w roku 2020  

W 2020 r. Gmina Łask na zadania inwestycyjne wydatkowała – 17.179.160,00 zł,                          

tj. 13,35 % łącznych wydatków budżetu (w 2019 r. - 26.582.103,90 zł, tj. 21,02 %).   

Ustalony na dzień 31.12. 2020 r. plan wydatków inwestycyjnych – 19.133.892,20 zł                       

został zrealizowany w 90%.  

Rok 2020 był rokiem szczególnie trudnym dla realizacji inwestycji. Napotykaliśmy 

utrudnienia  w wykonawstwie,  z uwagi na wprowadzane w gospodarce obostrzenia w związku 

z pandemią COVID-19.  Jednak  wspólne starania gminy i wykonawców pozwoliły 

osiągnąć  maksymalnie najwyższy zakres rzeczowy zadań ujętych w budżecie gminy. Sytuacja 

epidemiczna  zmusiła nas do ograniczeń planowanych wydatków  np.  w 2020 roku nie 

udzielano wsparcia dla mieszkańców w postaci dotacji  do przydomowych oczyszczalni 

ścieków.   

W 2020 r. Gmina Łask otrzymała jedno wsparcie ze strony rządowej w kwocie                           

ok. 2,6 mln zł ze środków Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które miało 

łagodzić  skutki finansowe związane z epidemią COVID-19 (wsparcie wyliczone na podstawie 

algorytmu dla wszystkich gmin i powiatów w Polsce).  

Niestety, kolejne wnioski które składaliśmy w 2020 r.  do II i III rozdania w ramach RFIL                     

na finansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2021 r. , nie uzyskały wsparcia, co 

będzie miało wpływ na wykonanie tegorocznego planu inwestycyjnego. Nasze  wnioski                           

o wsparcie finansowe na inwestycje drogowe składane w 2020 r. także nie uzyskały 

oczekiwanego wsparcia z programu Funduszu Dróg Samorządowych.  

 Za duży sukces 2020 r. uznać należy rozpoczęcie realizacji zadania „Budowa 

infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku wraz                     

z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. 

„Rozbudowa placówek oświatowych w gminie Łask”.  

Na projekt  ten o całkowitej wartości 2.490.890,27 zł, Gmina Łask otrzymała z EFRR w ramach 

RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dofinansowanie 1.923.337,33 zł (77,89%). 

Poza budową boiska sportowego wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy ul. Inki 

Danuty Siedzikówny 1 w Łasku, dwie szkoły - SP Nr 5 w Łasku i SP w Okupie otrzymają dodatkowe 

wyposażenie sportowe oraz do pracowni informatycznych i zestawy doświadczalne                           

z wyposażeniem laboratoryjnym do nauk ścisłych/przyrodniczych.   
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Tabela nr 7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 rok 

LP. GRUPA  INWESTYCJI  WARTOŚĆ (ZŁ) 

1 

Inwestycje drogowe i w przestrzeni publicznej:  m.in. rewitalizacja Placu Szarych Szeregów 
w Łasku, przebudowa dróg gminnych w Kopyści, Ostrowie, Wrzeszczewicach, 
Borszewicach i Woli Bałuckiej, Kolonii Bałucz, Krzucz, przebudowa ul. Jastrzębiej we 
Wronowicach, przebudowa ul. Mickiewicza, i ul. Prusa w Łasku, przebudowa ul. Łącznej  
i ul. Dolnej w Łasku, przebudowa ul. Torowej i Łanowej, dotacja dla Województwa 
Łódzkiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 482 – budowa chodnika na  
ul. Warszawskiej oraz opracowania dokumentacji projektowych. 

6.627.467,58 

2 

Inwestycje dot. transportu publicznego: m.in. wykonano przebudowę ulicy Orlej, Sikorkowej, 
zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej w tych ulicach, wybudowano chodniki   
i zjazdy z kostki betonowej. Zakupiono i zamontowano 26 wiat przystankowych   o konstrukcji 
stalowo-szklanej. Zakupiono i zamontowano 36 znaków pionowych D-15. Zamontowano  
4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej o konstrukcji stalowej   z wyświetlaczem LED 
wraz z wewnętrzną linią zasilającą przy: Pl.11 Listopada, ul. Torowa, ul. Narutowicza, ul. Jana 
Pawła II. 

5.111.235,12  

3 

Inwestycje w obiekty kubaturowe: m.in. budowa obiektu ŚDS w Łasku, rozbudowa  
przedszkola nr 3 na potrzeby żłobka, rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 
1w Łasku, modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach, modernizacja Domu Ludowego 
w Orchowie, modernizacja Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Łasku, rozbudowa placówek 
oświatowych w Gminie Łask, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku. 

1.878.084,42 

4 

Inwestycje w tereny rekreacyjne: m.in. zakup altany ogrodowej wraz z montażem, 
wykonanie nawodnienia w ogrodzie różanym, budowa boiska przy Szkole podstawowej w 
Wiewiórczynie, zagospodarowanie terenu działki gminnej we Wronowicach, budowa 
ogrodzenia działki gminnej w Sięganowie. 

143.886,17  

5 

Inwestycje w ochronę środowiska: m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie, 
budowa kanalizacji sanitarnej we Wronowicach, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii 
Krajowej i ul. Źródlanej w Łasku, budowa zbiornika wodnego w Łasku - opracowanie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask, budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łasku. 

2.265.264,74  

6 

Inwestycje w bezpieczeństwo: m.in. budowa oświetlenia ulicznego ul. Bilewskiej w Okupie 
Wielkim, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask, dotacja dla OSP 
w Okupie Małym na budowę budynku remizy strażackiej. 

565.539,50  

7 

Pozostałe inwestycje: m.in. instalacja systemu konferencyjnego w budynku urzędu, montaż 
dźwigów kuchennych w Przedszkolu Publicznym nr 6, budowa ogrodzenia przy świetlicy 
wiejskiej w Remiszewie i Wrzeszczewicach, zakup nagłośnienia i oświetlenia w ŁDK, dotacja 
dla CSiR na zakup samochodu typu brygadówka oraz wózka deszczującego. 

587.682,47  

OGÓŁEM 17.179.160,00 zł 
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5. Najważniejsze inwestycje realizowane w roku 2020 

5.1. Inwestycje drogowe i w przestrzeni publicznej – ogółem: 6.627.467,58 zł,  

Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku  

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

Zadanie realizowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 
wykonano część prac budowlanych, w tym: roboty 
drogowe rozbiórkowe, wycinkę drzew w miejscu 
przewidzianym pod nowe miejsca parkingowe, kanalizację 
deszczową i komorę techniczną, budowę zbiornika 
podziemnego do magazynowania wody deszczowej, 
instalację nawadniającą. 

Całkowita  
 4.794.088,00 zł 

w roku 2020  
1.742.684,66 zł 

Budżet Gminy 
 1.281.389,66 zł 

WFOŚiGW w Łodzi  
461.295,00 zł 

Fot. Plac Szarych szeregów – wizualizacja Fot. Plac Szarych Szeregów – prace budowlane 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 103173E w Kopyści 

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 993 m o nawierzchni    
z mieszanki mineralno-bitumicznej  

968.371,69 zł  

Budżet Gminy 
633.802,86 zł 

FOGR  
334.568,83 zł 

 
Przebudowa drogi gminnej Nr 103210E w Ostrowie 

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji  Finansowanie 

Wybudowano chodnik z kostki betonowej na odcinku 649 m 437.048,41 zł 
Budżet Gminy 
437.048,41 zł 

Fot. Kopyść – przebudowana droga Fot. Ostrów – chodnik z kostki betonowej 
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Przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w Łasku  

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

W ramach zadania przebudowano odcinek ul. Prusa oraz             
ul.  Mickiewicza na długości 230 m - wykonano jezdnię  
o nawierzchni mineralno–bitumicznej z chodnikami z kostki 
betonowej, odwodnienie jezdni,  oświetlenie uliczne. 

651.945,68 zł 
Budżet Gminy 
651.945,68 zł 

 
Przebudowa ul. Łącznej i ul. Dolnej w Łasku – Kolumnie  

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji  Finansowanie 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 398 m o nawierzchni    
z mieszanki mineralno-bitumicznej 

897.256,76 zł 

Budżet Gminy  
325.113,76 zł 

FDS 
572.143,00 zł 

Fot. Łask - przebudowa ul. A. Mickiewicza i B. Prusa Fot. Kolumna - Przebudowa ul. Łącznej i Dolnej 

 

Chodnik przy ul. Warszawskiej – dotacja dla Województwa Łódzkiego 

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

Wybudowano chodnik z kostki betonowej na odcinku 402 m* 
*Inwestorem całości zadania było Województwo Łódzkie– 

 

Gmina Łask 
106.830,00 zł 

Całkowita wartość 
234.882,14 zł 

Budżet Gminy  
106.830,00 zł 

 

Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach 

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji  Finansowanie 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 310m  
o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej  
wraz z budową jednostronnego chodnika  

 
655.221,00 zł 

 

Budżet Gminy 
655.221,00 zł 

Fot. Chodnik przy ul. Warszawskiej Fot. Przebudowa drogi – ul. Jastrzębia 
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W 2020 r. opracowano dokumentacje projektowe na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych: 

we Wrzeszczewicach, Borszewicach, Woli Bałuckiej, Krzuczu, Okupie Małym Wronowicach, w Łasku – 

Kolumnie (ul. Lipowa, Rolnicza, Brzozowa, Torowa, Łanowa). Realizacja tych zadań planowana jest do 

roku 2025. 

 5.2. Inwestycje dot. transportu publicznego – ogółem 5.111.235,12 zł 

Modernizacja transportu publicznego  

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

Przebudowa ul. Orlej i Sikorkowej  
Zakup i montaż 26 wiat przystankowych wraz z ich 
oznakowaniem oraz 4 tablice dynamicznej inf. pasażerskiej 

5.111.235,12 zł 

Budżet Gminy 
2.414.214,68 zł 

RPO Woj. Łódzkiego 
2.431.237,79 zł 

Budżet Państwa 
265.782,65 zł 

  

Fot. Przebudowa ul. Orlej Fot. Przebudowa ul. Sikorkowej 

5.3. Inwestycje w obiekty kubaturowe – ogółem 1.878.084,42 zł 

Rewitalizacja kamienicy przy Pl. 11 Listopada w Łasku  

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej 
konserwacji i restauracji obiektu budynku kamienicy przy               
Pl. 11 Listopada 1 mającej na celu zatrzymanie postępujących 
procesów degradacji substancji zabytkowej oraz przywrócenie 
wyglądu możliwie zbliżonego do pierwotnego 

Całkowita wartość 
4.539.963,86 zł 

RFIL 
 2.591.434,00 zł  

Wydatki w 2020 r. - 
713.004,17 zł 

Budżet Gminy 
713.004,17 zł  

 

Fot. Budynek kamienicy przy Pl. 11 listopada Fot. Kamienica Pl. 11 listopada  – wnętrze budynku 
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Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łasku  

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

Zmodernizowano budynek dużej sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem o powierzchni 540 m2,      
z wymianą nawierzchni sportowej na wielowarstwową 
wykładzinę sportową PVC o grubości 7 mm 

594.376,14 zł 
Budżet Gminy  
594.376,14 zł 

  

Fot. Sala gimnastyczna SP Nr 1 w Łasku Fot. Sala gimnastyczna SP Nr 1 w Łasku 

 

Przebudowa budynku PP NR 3 – dostosowanie do warunków przeciw pożarowych 

Inwestycja /zakres  rzeczowy  Wartość inwestycji  Finansowanie 

Wykonano roboty budowlane w budynku przedszkola w zakresie: 
 wydzielenia stref p. poż.  - montaż drzwi ewakuacyjnych,  
 montażu instalacji hydrantowej, zestawu wodomierzowego,  
 montażu oświetlenia awaryjnego - opraw, montażu czujników  
 dymu, przebudowy tablicy rozdzielczej,  
 wymianę stolarki drzwiowej. 

316.214,55 zł 
Budżet Gminy 
316.214,55 zł 

 

Fot. Budynek Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku Fot. PP3 – prace modernizacyjne ochrona p. poż. 
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5.4. Inwestycje w tereny rekreacyjne – ogółem 143.886,17 zł 

Inwestycja /zakres rzeczowy  
Wartość 

inwestycji 
Finansowanie 

Zagospodarowanie działki gminnej we Wronowicach: 
- w 2020 r. wykonano przyłącze do sieci energetycznej  
oraz utwardzono teren pod altanę o wym. 7,0 x 9,0 m; 
- w 2021 r. - planuje się zakup i montaż altany na działce. 

17.811,17 zł 
Budżet Gminy 

17.811,17 zł 

Budowa ogrodzenia działki gminnej w Sięganowie 
W 2020 r. wykonano ogrodzenie z paneli systemowych i betonowej 
podmurówki o długości 231 m,  z bramą  i 2 furtkami. 

29.275,00 zł 
Budżet Gminu 

29.275,00 zł 

Nawodnienie Ogrodu Różanego - zastosowano zraszacze wynurzalne 
na powierzchniach trawiastych oraz węże kropelkowe na 
powierzchniach obsadzonych różami, krzewami oraz drzewami. 
Ponadto wybudowano rozdzielnię sekcji nawadniania sterowanego 
automatycznie. 

49.200,00 zł 
Budżet Gminy 

49.200,00 zł 

 

Fot. Nawodnienie ogrodu różanego (oś. Przylesie) 

5.5. Inwestycje w ochronę środowiska – ogółem 2.265.264,74 zł 

Inwestycja/zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

Budowa kanalizacji sanitarnej we Wronowicach – 
wybudowano 2241 m kanalizacji grawitacyjnej, 753 m 
ruro- ciągów tłocznych, 2  przepompownie ścieków.  

1.015.697,26 zł 

Budżet Gminy 
95.999,50 zł 
 WFOŚiGW 

345.391,86 zł 
PROW 

574.305,90  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie – 
wybudowano 699 m kanalizacji grawitacyjnej  

340.530,23 zł 
 

Budżet Gminy 
340.530,23 zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej i ul. 
Źródlanej – wybudowano 2,5 km kanalizacji, 2 
przepompownie ścieków oraz 0,9 km rurociągów 
tłocznych.  

444.773,92 zł 
Budżet Gminy 
444.773,92 zł 

 

W 2020 r. w dalszym ciągu prowadzono przygotowania do realizacji Zbiornika wodnego 

„Łask”. Opracowano Raport oddziaływania na środowisko jako element niezbędny procedury 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  
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5.6. Inwestycje w bezpieczeństwo publiczne – ogółem 565.539,50 zł 

Inwestycja/zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

Dotacja dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej   293.000,00 zł 
Budżet Gminy 
293.000,00 zł  

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim - 
wykonano montaż 16 słupów hybrydowych instalacji solarno-
wiatrowych 

210.769,50 zł 
Budżet Gminy 
210.769,50 zł 

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask -
zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach 
zadania przewidziano rozbudowę oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach:  

1) Wydrzyn, Wronowice, Gorczyn, Stryje Księże, Orchów, 
Ostrów, Kolonia Bilew, Łopatki,  

2) Łask ul. Łąkowa oraz Bohaterów Września 

47.970,00 zł 
Budżet Gminy 

47.970,00 zł 

Fot. Rozpoczęcie budowy remizy w Okupie Fot. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bilewskiej  
        w Okupie Wielkim 

 

5.7. Inwestycje pozostałe – ogółem 587.682,47 zł 

Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku (po MGOPS) na salę konferencyjną   

Inwestycja/Zakres rzeczowy  Wartość inwestycji Finansowanie 

Prace adaptacyjne * 
Zakup i instalacja systemu konferencyjnego 
* sfinansowano w ramach wydatków bieżących 

43.720,19 zł 
Budżet Gminy 

43.720,19 zł 

Fot. Sala konferencyjna – Budynek UM Fot. Sala konferencyjna – Budynek UM 
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W 2020 r. zgodnie z umową o Dofinansowanie nr POIIS.02.03.00-00-00-42/16-00 z dnia 

13.09.2016 r. zakończono największy w Gminie Łask  projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”                          

o łącznej wartości 67.461.569,62 zł, realizowany przez spółkę gminną – Miejskie Przedsiębiorstwo  

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łasku.  

Największe z zadań inwestycyjnych w ramach powyższego projektu – Rozbudowa                      

i modernizacja oczyszczalni ścieków o wartości robót budowlanych 44.486.800 PLN, zostało 

odebrane i przekazane do eksploatacji dnia 29.11.2019 r.  

W ramach projektu także wybudowano łącznie 11,72  km kanalizacji sanitarnej                           

w południowej części dzielnicy Kolumna (z wyłączeniem z eksploatacji lokalnej oczyszczalni 

ścieków przy ul. Modrzewiowej), Ostrowie oraz w Łasku w ul. Widawskiej oraz Zachodniej.  

Jednocześnie w 2020 r. zmodernizowano łącznie 6,85 km istniejących kolektorów 

głównych metodami bezwykopowymi poprzez instalacje żywicznych rękawów uszczelniająco 

– wzmacniających.  

Szczegółowy opis projektu i zrealizowanych zadań znajduje się w Tabeli  nr 9 - Zadania 

realizujące cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask. 

31 grudnia 2020 r. zgodnie z umową o dofinasowanie projekt został zamknięty                           

a następnie w dniu 29 stycznia 2021 roku złożono wniosek o płatność końcową rozliczającą  

i zamykającą projekt.  

W dniu 11 marca 2021 r. projekt otrzymał płatność końcową, co oznacza pełne 

rozliczenie projektu z instytucjami finansującymi pozwalającą na przejście do ostatniego etapu 

realizacji projektu jakim jest pięcioletnia „trwałość projektu”. 

Efekty rzeczowe oraz ekologiczne projektu zostały już osiągnięte z wyjątkiem wskaźnika 

przyłączeń mieszkańców do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej, który zgodnie z umową 

o dofinansowanie należy wykazać do końca 2021r.  

Zrealizowany projekt jak i wcześniejsze realizowane przez Gminę Łask inwestycje                          

w sektorze gospodarki ściekowej, po osiągnięciu zakładanych efektów ekologicznych, 

zapewnią naszej gminie pełną zgodność z Dyrektywą Rady nr 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r.   

dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych oraz Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych (KPOŚK), nie narażając gminy na grożące dotkliwe kary finansowe 

związane z prowadzeniem przeciwko Polsce postępowaniem Komisji Europejskiej w zakresie 

naruszenia i niespełnienia warunków „dyrektywy ściekowej”. 
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Fot.  Oczyszczalnia ścieków (MPWiK Łask) 

6. Fundusz sołecki  

W 2020 r. w Gminie Łask stosownie do UCHWAŁY NR LII/493/14 Rady Miejskiej w Łasku                 

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łask 

środków stanowiących fundusz sołecki, w dalszym ciągu wspierano inicjatywy lokalne 

umożliwiając realizację ważnych społecznie przedsięwzięć służących poprawie warunków 

życia mieszkańców poszczególnych sołectw.       

O tym, na co zostały przeznaczone środki w sołectwie decydowali ich mieszkańcy 

głosując w trakcie zebrania wiejskiego. 

Środki funduszu sołeckiego w większości wypadków były niewystarczające  

na zrealizowanie zaplanowanych przez mieszkańców przedsięwzięć. Dlatego z uwagi  

na znaczenie tych zadań dla społeczności lokalnych, z budżetu gminy kierowane były znaczne 

środki umożliwiające ich  realizację.  

W 2020 r. w Gminie Łask zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego  

w wysokości 446.233,19 zł, w tym:  

 wydatki bieżące – 217.513,37 zł  

 wydatki majątkowe – 228.719,82 zł.  

W przeważającej kwocie są to wydatki przeznaczone na infrastrukturę drogową, 

utrzymanie świetlic oraz placówek oświatowych na terenach wiejskich.  

Szczegółowy opis wydatków funduszu sołeckiego Gminy Łask w 2020 roku zawarty jest 

w  Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020. 
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7. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Szczegółowe informacje o stanie mienia komunalnego znajdują się w załącznikach                   

Nr 1 i Nr 2  do  Zarządzenia Nr 64/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask.  

W 2020 r. Gmina Łask nabyła nieruchomość zabudowaną w drodze umowy kupna-

sprzedaży (od OSP w Kolumnie – tzw. „Pod Bykiem” ) oraz rozwiązała prawo użytkowania 

wieczystego ( z OSP we Wrzeszczewicach) wraz z przejęciem znajdujących się na  działce 

naniesień budowlanych, w wyniku czego budynek, w którym znajduje się świetlica wiejska                         

w całości stał się własnością gminy. Dzięki tym działaniom w przyszłości możliwe będzie 

zagospodarowanie powyższych terenów w sposób zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.   

Tabela nr 8. Gospodarka gruntami w Gminie Łask w latach 2019 – 2020 
 

Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2020 r. 

Stan gruntów 459,77 ha 464,80 ha 

Sprzedane nieruchomości 
6520 m2   

(12 nieruchomości) 
11438 m2    

(14 nieruchomości) 

Grunty przekształcone z użytkowania 
wieczystego na własność 

102 m2                 

 (5 nieruchomości) 
1462 m2    

(4 nieruchomości) 

Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszk.   w prawo własności      

85706 m2 (126 nieruchomości) 
Procedura przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego z mocy prawa została zakończona 

w 2019r. 

Grunty oddane w użytkowanie 
wieczyste 

miasto – 16,0601 ha 
wieś – 16,8395 ha 

miasto – 15,9323 ha 
wieś – 16,7991 ha 

Powierzchnie Skarbu Państwa 
przekazane Gminie Łask 

45 m2  

(1 nieruchomość) 
45 m2 

(1 nieruchomość) 

Grunty skomunalizowane 
 

6000 m2  

(8 nieruchomości) 
600 m2  

(1 nieruchomość) 

Grunty oddane w dzierżawę                      
i najem 

-369244,09 m2 106436,48 m2 

Grunty przekazane w użyczenie 
1. Lokalne 
2. Na cele parkingowe, podjazdowe 
3. Na cele oświaty wraz z budynkami 
4. Inne 

1) 177,50 m2 (dwa lokale) 
2) 10354 m2 
3) 18363 m2, 
4) 12819,12 m2 

1) brak 
2) 7298 m2 
3) 22221 m2 
4) 25410,83 m2 

Użyczenie/użytkowanie gruntów od 
innych podmiotów ha z 
przeznaczeniem m.in. na cele 
wypoczynku ludności, siłowni 
zewnętrznej, na cele inwestycyjne 

8 umów na grunty o łącznej 
pow. około 19 ha 

13 umów na grunty o łącznej pow. 
około 19,6145 ha  

Grunty nabyte w drodze darowizny 
 

6043 m2  

(7 nieruchomości) 
7733 m2 

(8 nieruchomości) 

Grunty przejęte na rzecz Gminy Łask za 
odszkodowaniem 

15479 m2  

(82 nieruchomości) 
53565 m2  

(212 nieruchomości) 

Nieruchomości  nabyte w drodze 
umowy kupna – sprzedaży 

brak 
3206 m2  

(1 zabudowana nieruchomość) 

Grunty oddane w trwały zarząd 
34,5202 ha  

(41 nieruchomości) 
34,8097 ha 

 (42 nieruchomości) 

Rozwiązanie prawa użytkowania 
wieczystego oraz przeniesienie 
własności zabudowań za 
wynagrodzeniem 

brak 
404 m2 

(2 nieruchomości + budynek) 
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ROZDZIAŁ III.  
INFORMACJE O DOKUMENTACH PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Obszar urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask reguluje Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte przez Radę Miejską                   

w Łasku Uchwałą XXV/322/2020 z dnia 28 października 2020 r. oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego.   

Dla potrzeb oceny kierunków zagospodarowania gminy opracowywana jest analiza 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łask. Kolejna ocena aktualizacji Studium 

zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeprowadzona w tej kadencji Rady. 

W 2020 r. kolejne tereny gminy objęto miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Uchwalono 2 nowe plany (Uchwała nr XVIII/202/2020 z dnia 05.02.2020 r. oraz 

Uchwała nr XXI/250/2020 z dnia 03.06.2020 r.), obejmując opracowaniami 13,3 ha, tj. ok. 0,09% 

powierzchni całej gminy. 

W uchwalonych w 2020 r. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: 

 zabudowa mieszkaniowa zajmuje 1,2%; 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zajmuje 0,57%; 

 zabudowa produkcyjna lub przemysłowa zajmuje 9,53%; 

 tereny obsługi komunikacyjnej zajmują 0,19%; 

 tereny lasów zajmują 1,18%. 

Na koniec 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 
815,3 ha, tj. 5,54% powierzchni gminy (na koniec 2019 r. - 802 ha, tj. 5,45% powierzchni gminy). 

Na koniec 2020 r. obowiązywały łącznie 36 plany, w tym na terenie miasta Łask -  22,  
co stanowi 18,7% jego powierzchni.  

W obowiązujących planach miejscowych poszczególne kategorie terenów zajmują: 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 2,02%; 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 22,4%; 

 zabudowa usługowa 5,03%; 

 zabudowa produkcyjna lub przemysłowa 13,39%; 

 tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa 45,37%. 

W 2020 r. w trakcie opracowania było 20 planów zagospodarowania przestrzennego. 

5 lutego 2020 r. Rada Miejska w Łasku przyjęła Uchwałę Nr XVIII/203/2020 w sprawie 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tj. tzw. uchwałę krajobrazową. 
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W celu właściwego doboru zasad określonych w powyższej uchwale podzielono Gminę 

Łask na następujące obszary o zróżnicowanych zasadach regulacji: 

 obszar I – obszar Kolumny oraz tereny ścisłego centrum Łasku,                                         

 obszar II – tereny handlowo-usługowe i tereny zabudowy mieszkaniowej  w Łasku                           

i najbliższym sąsiedztwie, 

 obszar III – tereny przemysłowe, 

 obszar IV – tereny Gminy Łask nie ujęte w obszarach I, II, III. 

Ustalono termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

do zakazów, zasad i warunków określonych, nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie 

uchwały, tj. od 19 marca 2020 r. Urząd Miejski w Łasku przygotowuje się do wdrożenia                           

i egzekwowania jej postanowień.  

W 2020 r. wydano:  

1) 48 - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w 2019 r. - 30), w tym:  

 11-  budowa wodociągu i kanalizacji; 

 18 - budowa gazu; 

 11 - budowa linii elektroenergetycznych; 

 1 - budowa wieży telekomunikacji; 

 7 - budowa dróg, placów i oświetlenia ulicznego. 

 

2) 330 - decyzji o warunkach zabudowy (w 2019 r. - 350), w tym:  

 271 - decyzji dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 4 - decyzje dot. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 21 – decyzji dot. zabudowy usługowej lub produkcyjnej; 

 34 – decyzji dot. innej zabudowy. 

Od 2018 r. przez stronę ww.lask.pl mieszkańcy mają możliwość korzystania                           

z elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łask.  

Narzędzie to cieszy się dużą popularnością, gdyż każdy obywatel w dogodnym dla 

siebie czasie, bez potrzeby komunikowania się z pracownikami urzędu, może zapoznać się ze 

wszystkimi obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 

oraz aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łask (SUIKZP). Może również sprawdzić czy dla interesujących go terenów były wydane decyzje 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, dostępne są również  wszystkie 

nadane punkty adresowe.  
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Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku korzystając z możliwości Platformy w 2020 r. 

wydali 646 zaświadczeń dot. planów miejscowych i Studium oraz 37 wypisów i wyrysów                           

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W 2020 r. Rada Miejska w Łasku nadała nowe nazwy ulic i nazwę dla ronda: 

1. w miejscowości Ostrów ulice: Podmiejska, Dworska, Gajowa, Dzikiej Róży,  

Czarnego Bzu, Lawendowa i Sasankowa; 

2. w miejscowości Wronowice: ul. Gołębia; 

3. dla ronda na skrzyżowaniu ulic 9-go Maja i Południowej w Łasku: NSZZ Solidarność. 
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ROZDZIAŁ IV.  
INFORMACJE O REALIZACJI  POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

W 2020 r. Gmina Łask kontynuowała działania skierowane na realizację celów 

przyjętych w obowiązujących następujących strategicznych dokumentach długofalowych: 

1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata  
2014-2020 

Dokument przyjęty uchwałą Nr XIX/201/2016. 

W 2020 r. -  ostatnim roku obowiązywania powyższego dokumentu, wykonywano 

kolejne zadania zbliżające Gminę Łask do głównego celu rozwojowego, jakim jest 

zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój przedsiębiorczości, 

infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów środowiska 

naturalnego. 

W dniu 3 lutego 2021 r. Rada Miejska w Łasku Uchwałą Nr XXIX/370/2021 przyjęła   

Strategię Rozwoju Gminy Łask na lata 2021 – 2027 - kolejny dokument strategiczny, definiujący 

najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe, w tym kierunki 

alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji 

pożądanej wizji dalszego rozwoju Gminy Łask.  

W Raportach o stanie gminy za rok 2018 i 2019 wskazywaliśmy szczegółowo stopień 

realizacji wszystkich zadań zapisanych w strategii na lata 2014 – 2020, nawet tych, które 

ukończono przed 2018 r.  

W poniższej tabeli przedstawiamy opisowo stan realizacji zadań, które wykonywaliśmy  

w 2020 r. W pozostałych przypadkach podajemy tylko informację o terminie wykonania 

zadania.   
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Tabela nr 9. Zadania realizujące cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask – na 31.12.2020 r. 

Lp. Nazwa zadania Opis Realizacja 
(planowana) 

Rezultaty/efekty 

1 2 3 4 5 

1 

Przebudowa 
i termomodernizacja 
budynku biurowo-
warsztatowego ZKM           
w Łasku 

Dostosowanie bazy ZKM do obecnych 
wymogów ochrony środowiska. 

2015-2016 
Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016  
 

2 

Przebudowa kompleksu 
boisk poprzez 
modernizację zaplecza 
szatniowo- sanitarnego  
w Łasku przy ul. Armii 
Krajowej 5a 

Dostosowanie bazy sportowej do obecnych 
potrzeb mieszkańców.  

2015-2016 
Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016  
 

3 

Uporządkowanie 
gospodarki 
wodościekowej                  
w Gminie Łask 

Inwestycja w aglomeracji pow. 15 tys. RLM.              
W skład projektu wchodziły 4 zadania: 
1.  Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji      
     deszczowej i wodociągu w ul. Kilińskiego             
     i ul. Tylnej w Łasku. 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej   
    w  ul. Szpitalnej w Łasku. 
3.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Łask:  
   zadania Wola Łaska i Kolumna.  
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolumnie  
    w ul. Brzoskwiniowej. 

2015 
Zadanie zrealizowane w 2015 r. 
 

4 
Przebudowa dróg 
gminnych  

Poprawa układu komunikacyjnego w gm. Łask: 
1. Budowa drogi gminnej Mauryca -Teodory. 
2. Budowa drogi w Orchowie. 
3. Budowa ulic wraz z odwodnieniem 
    na osiedlu Ostrów  w Łasku, 
4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Rokitnica, 
5. Przebudowa drogi gminnej  Łask-Wola Łaska,  
6. Budowa drogi w Kolonii Bilew,  
7. Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej  

2015-2020 

 
1. Zadanie zrealizowane w 2017 r.  
2. Zadanie zrealizowano w latach 2014-2018 r.                                                     
3. Zadanie zakończone w 2017 r. 
4. Zadanie zrealizowane w 2016 r.  
5. Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016.  
6. Zadanie zrealizowane w 2017 r.  
7. Zadanie zrealizowane w 2016 r. 
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Lp. Nazwa zadania Opis Realizacja 
(planowana) 

Rezultaty/efekty 

1 2 3 4 5 

5 
Budowa ścieżek 
rowerowych  

Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Łask, 
budowa ok. 10 km ścieżek.  

2017-2020 

Zadanie w trakcie realizacji. 
W roku 2020 kontynuowano działania w celu budowy ścieżek rowerowych  
we współpracy z Zarządem Województwa w: 
1. Gorczynie - w ramach projektu  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483            
Łask-Gorczyn – budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego  
o szerokości 2,5 m z mieszanki mineralno-asfaltowej.  
W 2020 roku województwo Łódzkie uzyskało decyzje ZRiD na realizację 
inwestycji, oraz przystąpiło do podziałów oraz przejęcia części działek 
powstałych w wyniku podziałów. Inwestycja planowana do realizacji w 2022 r.  
Partnerzy: Województwo Łódzkie. 
2. Teodorach - w ramach projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473            
na odcinku Łask – Teodory – trwają prace projektowe ścieżki rowerowej 
 z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku około 2 365m.  
Etap postępowania: prace projektowe. Partnerzy: Województwo Łódzkie, 
Powiat Łaski. 

6 
Modernizacja 
transportu publicznego 
 

W ramach zadania planuje się m.in. zakup 
autobusów - 14 szt., utwardzenie terenu bazy 
ZKM (w tym parking dla rowerów „Bike&Ride”), 
budowę węzła przesiadkowego (teren przy PKP 
w Kolumnie), budowę zatok przystankowych, 
zakup i montaż wiat przystankowych, 
przebudowę ul. Sikorowej i Orlej we 
Wronowicach, przebudowę ul. Szkolnej  
i ul. Lutomierskiej w Łasku. Nowy tabor będzie 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dzięki nowym autobusom 
nastąpi ograniczenie szkodliwości emisji spalin 
na środowisko naturalne.   
 

2016-2019 

Realizacja w latach 2018-2020.  
W  2020 r. zrealizowano: przebudowę ulicy Orlej na odcinku 539 m, budowę 
chodnika i zjazdów z kostki betonowej. W ramach zadania zrealizowano 
budowę kanalizacji deszczowej w  ulicy Orlej o długości 489 m. Wykonano 
przebudowę ulicy Sikorkowej na odcinku 629 m, budowę chodnika i zjazdów  
z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej w  ul. Sikorkowej  
o długości 318 m. Zakupiono  i zamontowano 26 wiat przystankowych  
o konstrukcji stalowo-szklanej.  Zakupiono  i zamontowano 36 znaków 
pionowych D-15. Zamontowano 4 szt. tablic dynamicznej informacji 
pasażerskiej o konstrukcji stalowej z wyświetlaczem LED wraz z wewnętrzną 
linią zasilającą - Pl.11 Listopada, ul. Torowa, ul. Narutowicza (przy SP nr 1),  
ul. Jana Pawła II (przy Witamince). Projekt został realizowany przy udziale 
środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  
Zadanie zostało rozliczone i zakończone w 2020 r.  

7 
Budowa zbiornika 
wodnego w Łasku  

Budowa zbiornika małej retencji (zbiornik ujęty 
jest w Wojewódzkim planie małej retencji).  

2016-2019 

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.  
W 2020 r. w m-cu lutym złożony został wniosek o  wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa 
wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask”, jako rozwiązania modelowego 
dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem 
adaptacji dorzeczy do zmian klimatu”. Obecnie procedowana jest decyzja 
o  uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia. 
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Lp. Nazwa zadania Opis Realizacja 
(planowana) 

Rezultaty/efekty 

1 2 3 4 5 

8 

Modernizacja 
oczyszczalni ścieków 
oraz rozbudowa 
i modernizacja 
kanalizacji na terenie 
Gminy Łask 

Projekt obejmował: 

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Łasku- zwiększenie przepustowości 
obiektu do Qśrd – 8 000 m 3/d oraz 
kompleksowe rozwiązania dla gospodarki 
osadowej z instalacją  do pozyskiwania biogazu  
i układem skojarzonej produkcji energii cieplnej 
oraz elektr. na potrzeby oczyszczalni ścieków.  
 
2. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej  
w południowej części dzielnicy Kolumna oraz 
budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy  
ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów  
z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni 
ścieków z dzielnicy Kolumna - kanalizacja 
sanitarna o dł. 4773 m, kanalizacja tłoczna  
o dł.1 490 m wraz  z pompownią ścieków  
oraz 223 przykanaliki o dł.1519 m. Projekt 
obejmuje m. in. ulice: Wojska Polskiego, 
Krakowską , Katowicką, Śląską, Wakacyjną, 
Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, 
Armii Ludowej, Światowida, Swojską, Spokojną.  
 
3. Modernizacja kolektorów głównych istniejącej 
kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą 
bezwykopową - remont 6.850 m  istniejących 
kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na 
terenie miasta Łask.  
 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV  
Ø 200, 250 w Ostrowie obejmującej 1965 m 
kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalików  
o łącznej dł.278 m.  
 
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 
Ø200 w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej  
z odejściem do ulicy Prusa - 1120 m, kanalizacji 
sanitarnej oraz 446 m kanalizacji tłocznej z 
pompownią ścieków.  

2016-2020 

Projekt zakończony w 2020 r.   
– wartość zgodnie z umową o dofinansowanie: 67 545 429,50 PLN 
                                                           
Zadanie nr 1: Zadanie zrealizowane.  
Roboty budowlane zakończono  i odebrano dnia 29.11.2019 r.  
Wartość robót budowlanych 44 486 800 PLN  
 
Zadanie nr 2: Zadanie zakończone w kwietniu 2019 r.  
Wartość robót budowlanych: 7 723 181,07 PLN 
 
Zadanie nr 3: Zadanie zrealizowano w marcu 2020 r.                                                 
Wartość robót budowlanych – 7 726 000 PLN. 
 
Zadanie nr 4: Zadanie zrealizowano.  
Roboty budowlane zakończono 24.07.2019r.  
Wartość robót budowlanych – 2 019 137,25 PLN 
 
Zadanie nr 5: Zadanie zrealizowano. 
Roboty budowlane zakończono 23.09.2019r.  
Wartość robót budowlanych – 3 208 947 PLN 
 
Zadania inwestycyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu zostały 
zakończone.  
 
Projekt zamknięto w dniu 31 grudnia 2020 r.  
 
Wniosek o płatność końcową złożony w dniu 29 stycznia 2021 r.  
 
Projekt otrzymał płatność końcową w dniu 11 marca 2021r.  
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Lp. Nazwa zadania Opis Realizacja 
(planowana) 

Rezultaty/efekty 

1 2 3 4 5 

9 

Modernizacja ujęć 
wody dla miasta Łask 
oraz Stacji Uzdatniania 
wody w Ostrowie 

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez 
poprawę jakości wody pitnej i zapewnienie 
ciągłości w dostawie wody poprzez zmniejszenie 
awaryjności modernizowanych urządzeń.   

2015-2020 

Planowane jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego  
 na przeprowadzenie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie   
w roku 2021 zgodnie z „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2025 Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku” zatwierdzonym 
w dniu 24 maja 2019 uchwałą nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Łasku. 
 

10 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej  
w granicach 
aglomeracji Łask 

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kolumnie, 
Woli Łaskiej i Ostrowie ( ok. 7 km sieci). 

2016-2020 Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019.  

11 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
na terenach wiejskich: 
Wronowice, Gorczyn.  

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gorczynie  
i we Wronowicach.  

2014-2020 

W 2020 r. wykonano II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gorczynie  
o długości 699 m oraz przyłącza do posesji - 25 szt. o łącznej długości 123 m. 
W roku 2020 złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW na III etap. 
Kontynuacja zadania zaplanowana jest na dalsze lata.   
W 2020 r. realizowano również  budowę kanalizacji sanitarnej we 
Wronowicach.   W ramach zadania  wybudowano:  sieci  kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej o długości 2241 m, 753 m rurociągów tłocznych,  
2  przepompownie ścieków. Zadanie zrealizowano przy pomocy środków  
z WFOŚiGW w Łodzi i PROW. 

12 Siłownie na powietrzu  
Budowa 5 siłowni na terenach sportowo- 
rekreacyjnych.  

2017-2020 
 
Zadanie zrealizowane w 2018 r.  
 

13 
Rewaloryzacja 
obszarów miejskich 

Zadanie 1: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku 
Miejskiego w Łasku. 
Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu Ogródka 
Jordanowskiego. 

2015-2020 
1. Zadanie zrealizowane w latach 2015-2017    
2. Zadanie zrealizowane w 2018 r.  

14 
Rewitalizacja dzielnicy 
Kolumna  

Zachowanie charakterystycznej architektury, 
rewitalizacja budynków dzielnicy. 

2016-2020 

Zadanie pn. „Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku” realizowanie jest     
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2020 r. rozpoczęły się roboty budowlane. 
Wykonano część prac budowlanych, w tym: roboty drogowe rozbiórkowe, 
wycinkę drzew w miejscu przewidzianym pod nowe miejsca parkingowe, 
kanalizację deszczową i komorę techniczną, budowę zbiornika podziemnego 
do magazynowania wody deszczowej, instalację do podlewania. 
Zakończenie robót przewiduje się do końca czerwca 2021 r. 
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Lp. Nazwa zadania Opis Realizacja 
(planowana) 

Rezultaty/efekty 

1 2 3 4 5 

15 
Program „Łask Miastem 
Róż„ 

Tworzenie regionalnego produktu turystycznego 
celem promocji gminy wśród mieszkańców 
regionu.  
 

2016-2020 

Promocja projektu odbywa się mi.in. poprzez coroczną organizację Festiwalu 
Róż, udział miasta w Targach NA STYKU KULTUR”. W roku 2020 z uwagi  
na epidemię przedsięwzięcia te nie mogły się odbyć .  
Na bieżąco prowadzona jest pielęgnacja  i utrzymywanie założonych  
na terenie miasta  rabat różanych i „Ogrodu różanego”. W roku 2020 
wykonano w ogrodzie  instalację  nawadniającą.  

16 

Rewitalizacja budynku 
kamienicy przy pl. 11 
Listopada 1  
w Łasku wraz  
z zagospodarowaniem 
przyległego terenu. 

Rewitalizacja kamienicy przy Pl.11 Listopada 1, 
Przebudowa ul. Kościelnej i Pl. Dąbrowskiego  
w Łasku.  

2016-2020 

Zadanie w trakcie realizacji  
W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa konserwacja  
i restauracja obiektu (budynek kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1) mającej 
na celu zatrzymanie postępujących procesów degradacji substancji 
zabytkowej oraz przywrócenie wyglądu możliwie zbliżonego do pierwotnego. 
W roku 2020 w m-cu sierpniu  rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano 
roboty ogólnobudowlane: skucie tynków, zerwanie podłóg, wykonano 
instalacje sanitarne i elektryczne. Przewidywany termin zakończenia zadania 
w II połowie 2021 r. Ponadto w ramach zadania została również opracowana 
dokumentacja techniczna dot. budynku kamienicy przy ul. Warszawskiej 2a.  

17 

Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie 
gminy Łask. 

Wykorzystanie alternatywności źródeł energii  
dla oświetlenia dróg gminnych  ze szczególnym 
uwzględnieniem skrzyżowań i przejść dla 
pieszych.   

2017-2020 

W 2020 r. wybudowano hybrydowe instalacje solarno-wiatrowe oświetlenia 
ulicy Bilewskiej w Okupie Wielkim. Wybudowane oświetlenie składa się z 16 
słupów hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych stanowiących oświetlenie 
ulicy Bilewskiej, wykonano tablicę pamiątkową. Do zdalnej obsługi oświetlenia 
służy laptop z oprogramowaniem. W trakcie realizacji znajduje się 
opracowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 
w Gminie Łask” do realizacji w 2021 r. 
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2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023  

Dokument przyjęty uchwałą Nr XXVIII/298/2017 

 
Podstawowym celem programu rewitalizacji jest przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom prowadzącym do degradacji wewnętrznych obszarów gminy, zapobieganie 

zjawiskom kryzysowym, aktywizacja społeczna i gospodarcza, ochrona i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości.  

Kluczowym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask było 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wyznaczając 

obszar zdegradowany skupiliśmy się na terenach, na których występuje największa ilość zjawisk 

negatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych. Obszar 

zdegradowany obejmuje min. Łask, Kolumnę,  sołectwa: Ostrów, Wiewiórczyn oraz Borszewice. 

Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 213,4 ha co stanowi 1,5% powierzchni 

gminy. Na obszarze tym zamieszkuje ok. 9,5 % populacji gminy. 

Obszar rewitalizacji składa się z 6 podobszarów:  

 Podobszar 1 – Łask Centrum; 

 Podobszar 2 – Wiewiórczyn; 

 Podobszar 3 – Łask Rzeka Grabia; 

 Podobszar 4 – Kolumna; 

 Podobszar 5 – Borszewice; 

 Podobszar 6 – Ostrów. 

Prognozowane rezultaty działań to: 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu poprzez wzmocnienie 

aktywności społecznej mieszkańców, wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz 

funkcjonalności budynków, prowadzenie działań podnoszących efektywność 

energetyczną budynków oraz promocja postaw niskoemisyjnych 

 Zadania przewidziane do realizacji w LPR przewidziane są do realizacji nie tylko przez 

Gminę Łask, ale także inne podmioty jak: Powiat Łaski, wspólnoty mieszkaniowe, 

Parafię Rzymskokatolicką, właścicieli kamienic, prywatnych przedsiębiorców jak  

i stowarzyszenia działające na terenie gminy.  

 Finansowanie projektów przewidziane jest ze środków publicznych (budżet gminy, 

fundusze zewnętrzne – krajowe i europejskie) jak i prywatnych.  
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Obecnie Gmina Łask realizuje 2 projekty ujęte w obszarach rewitalizacji,  i są to:  

 Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku:  

W dniu 19.08.2019 r. wykonawca przystąpił do realizacji zadania  w trybie 

zaprojektuj  i wybuduj.  W ramach zadania  wykonywane są  kompleksowe prace  

nowego zagospodarowania   centralnej części Kolumny, realizowane  są   nowe 

nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, parkingów,  nasadzenia roślinności wraz 

z systemem nawadniania, wydzielona została strefa wypoczynkowa oraz  

rekreacyjna. Plac zyska nowe elementy małej architektury, takie jak: fontanna,  

źródło wody pitnej dla ludzi i zwierząt, ławki, tablice informacyjne, nowe 

energooszczędne  oświetlenie parkowe i uliczne.  Zakończenie prac planowane 

jest do 30.06.2021 r.  

 

 Rewitalizacja budynku przy pl. 11 Listopada 1 w Łasku: 

W dniu 05.11.2019 r. zawarta została umowa z Wykonawcą na wykonanie  

przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i wybuduj. W zakres zadania wchodzi  

kompleksowa konserwacja i restauracja  budynku mająca na celu  zatrzymanie  

postępujących procesów  degradacji substancji zabytkowej oraz przywrócenie  

wyglądu możliwie zbliżonego do pierwotnego.  Ponadto obiekt przystosowywany 

jest do pełnienia nowej funkcji  kulturalno-usługowej zamiast usługowo - 

mieszkaniowej. Wykonawca  realizuje roboty budowlane  pod nadzorem 

konserwatora zabytków.  Zakończenie zadania  planowane jest w II połowie  

2021 roku 

Dla  kolejnych obiektów budowalnych  znajdujących się w obszarach rewitalizacji,  

 w latach następnych planuję się przebudowy i termomodernizacje budynków przy  

ul. Warszawskiej 2 i 2a.  Dla budynku przy ul. Warszawska 2a  wraz z zagospodarowaniem 

przyległego podwórza opracowano dokumentację projektową i uzyskano już pozwolenia na 

budowę, natomiast  dla budynku przy ul. Warszawska 2, w 2021 r. zlecono opracowanie 

dokumentacji  projektowej.   

Budynki te zachowają funkcję mieszkaniową jednak zyskają  nowe odnawialne źródła 

ciepła oraz instalacje centralnego ogrzewania i poddane będą termomodernizacji.  

Restauracja  tych budynków ma na celu również  zatrzymanie  postępujących procesów  

degradacji  oraz przywrócenie  wyglądu możliwie zbliżonego do pierwotnego.  
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3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 r.  

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXVII/291/2016 

Cele określone w przyjętym dokumencie to: 

 wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy 

 ułatwienie procesów decyzyjnych w zakresie lokalizacji inwestycji energetycznych 

 na terenie gminy, w szczególności odnawialnych źródeł energii 

 ułatwienie procesów decyzyjnych w zakresie wyboru źródeł  energii w obiektach 

prywatnych i publicznych. 

3.1 Sektor ciepłownictwa  

Dominującym źródłem zaopatrzenia w energię cieplną w naszej gminie  

są indywidualne systemy grzewcze zaspokajające potrzeby własne domów lub mieszkań,  

a na terenie miasta dodatkowo jest ciepło sieciowe dostarczane przez spółkę gminną - 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o . w Łasku, wyprodukowane we własnych 

kotłowniach.  

Dane dot. gospodarki cieplnej PEC Sp. z o.o. w Łasku - wg stanu na k. 2020 r.: 

1. Ilość kotłowni - 4 zasilane węglem kamiennym  i 5 zasilanych gazem ziemnym.  

2. Długość sieci ciepłowniczej - 12.410 km. 

3. Moc zamówiona przez odbiorców - 16,3656896 MW.  

4. Liczba obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej – 168 szt. 

5. Wielkość sprzedaży ciepła na potrzeby CO i CWU – 99.464,03 GJ, z tego:  

 CO [GJ] – 69.488,22; 

 CWU[GJ] – 29.975,81. 

W powyższych wskaźnikach nie zaszły zmiany w porównaniu z rokiem 2019 za wyjątkiem wielkości 
sprzedaży ciepła ( wzrost o 2.703,42 GJ). 

 

W 2020 r. spółka przygotowywała się do modernizacji sieci ciepłowniczej na Osiedlu 

Przylesie. Inwestycja polega na likwidacji systemu czteroprzewodowego i budowie sieci 

dwuprzewodowej z indywidualnymi wymiennikami ciepła. Inwestycja została rozpoczęta  

w kwietniu w 2021 r. , a  zakończona zostanie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 

2021/2022. 

W 2020 r. opracowano analizę techniczno-ekonomiczną dotyczącą zastosowania 

kogeneracji na kotłowni K-8 (ul. Jodłowa 2) i doborze odpowiednich silników. W 2021 r. 

planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację tej kotłowni. 
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Następnym etapem działań Przedsiębiorstwa będzie modernizacja kolejnych kotłowni 

węglowych K-9 ( ul. Wróblewskiego), K-10 (ul. Pułaskiego) i K-11( ul. 9 Maja 71). 

Zadania objęte planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Łask do 2030 roku, zgodnie z art.19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne są aktualizowane co 3 lata i przedstawiane Radzie Miejskiej w formie odrębnej 

uchwały.  

 Ostatnia aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 roku” miała miejsce w 23.09.2020 r. 

i została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/297/2020 Rady Miejskiej w Łasku .  Kolejna aktualizacja 

będzie miała miejsce w roku 2023.  
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4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Gminy Łask na lata 2016 – 2021 z perspektywą 
do 2025 r. 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXIII/259/2016. 
 

Zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gmina Łask wykonuje poprzez 

jednostkę organizacyjną - Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (ZKM). Podobnie jak w roku 

2018 i 2019 również w roku 2020 ZKM świadczył także usługi przewozowe na terenie gmin 

sąsiednich, na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego, tj.:  z Gminą Zelów, Gminą Dobroń, Gminą Buczek i Miastem Pabianice, 

a od czerwca 2020 r. także z Miastem Zduńska Wola oraz Gminą Zduńska Wola.  

 Współdziałanie z innymi samorządami w tym zakresie umożliwia jak najlepsze 

zaspokojenie potrzeb przewozowych naszych mieszkańców i komunikację międzygminną. 

Tabela nr 10. Wskaźniki dot. publicznego transportu zbiorowego 

Wskaźnik Rok 2019 Rok 2020 

Liczba obsługiwanych linii komunikacyjnych 8 8 

Liczba kilometrów wykonana na wszystkich liniach  607.500,60 597.482,50 

Liczba przewiezionych pasażerów 685.582 451.866 

Wpływy ze sprzedaży biletów (zł)  1.374.258,43 1.049.759,32 

 

Z powyższego zestawienia widać negatywny wpływ epidemii koronawirusa  

na przewozy publicznym transportem zbiorowym. Mimo, iż od 15.06.2020 r. przedłużono 

istniejącą linię B do Zduńskiej Woli, w całym roku 2020 obserwujemy mniejszą liczbę pasażerów 

korzystających z przewozów ZKM i co za tym idzie mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów.  

W 2020 r. Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów, w której określono zaktualizowany stan 

przystanków komunikacji miejskiej, a także dowozu uczniów z Gminy Łask do szkół. Również 

Sejmik Województwa Łódzkiego dokonał aktualizacji danych dot. swoich przystanków  

w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością 

Województwa Łódzkiego.   
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Po powyższych aktualizacjach liczba przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Łask na koniec 2020 r. wynosiła 147, z tego:  

 48 przystanków Gminy Łask; 

 29 przystanków Powiatu Łaskiego; 

 70 przystanków Województwa Łódzkiego.  

ZKM oprócz podstawowych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

świadczy także dla Gminy Łask usługę dowozu dzieci do szkół i opieki nad dowożonymi dziećmi 

oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na jego 

terenie. 

Gmina Łask przekazała ZKM na powyższe zadania dotacje przedmiotowe 

w następujących wysokościach: 

Tabela nr 11. Dotacje Gminy Łask dla ZKM w latach 2019 - 2020 

Nazwa zadania 
Rok 2019 

Wysokość dotacji  
Rok 2020 

Wysokość dotacji 

Dopłata do wozokilometra na liniach 
komunikacyjnych publicznego transportu 
zbiorowego 

1.395.422,00 zł 1.379.518,81 zł 

Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask oraz 
opieka nad dowożonymi dziećmi 

400.217,00 zł 382.481,19 zł 

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów 
Komunalnych 

32.940,00 zł 41.040,00 zł 

 

W 2020 r. w ramach przedsięwzięć kończących realizację projektu modernizacji 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łask,  zakupiono i zamontowano  

26 wiat przystankowych, a także 36 znaków pionowych D-15. Ponadto zamontowano  

i uruchomiono 4 tablice dynamiczne informacji pasażerskiej na przystankach ZKM przy ul. Jana 

Pawła II, Narutowicza, Plac 11 Listopada i przy dworcu PKP w Kolumnie. 

Fot. Przystanek przy stacji PKP Kolumna Fot. Tablica informacji pasażerskiej 
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5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Łask na lata 2016-2020, 

przyjęty Uchwałą Nr XXV/272/2016 

Świadczenie usług w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz świadczenie 

usług w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Łask wykonuje                           

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM). Zakład odpłatnie wykonuje zadania statutowe, 

pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, które stanowią przede wszystkim 

czynsze z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łask. 

ZGM, tak jak w latach  poprzednich w celu jak najlepszego wykonywania swoich zadań 

statutowych oraz racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Łask 

realizuje je zgodnie z Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Łask. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Łask na dzień 31.12.2020 r. to 648 lokali mieszkalnych                  

(w 2019 r. 646 lokale) o łącznej powierzchni 25.289,13 m2 :  

 484  lokale (w tym 32 socjalne) w 71 budynkach administrowanych przez ZGM (w tym     

1 budynek ul. Wileńska 13 - pustostan); 

 3  lokale znajdujące się w budynkach nie będących w administrowaniu ZGM; 

 161 lokali o łącznej powierzchni 6.849,43 m2 w 26 budynków będących wspólnotami 

mieszkaniowymi z udziałem Gminy Łask (zarządzane przez inne podmioty - ŁSM,  

EKO-WIATR).  

Zwiększenie o 2 ilości lokali mieszkalnych w porównaniu do 2019 r. wynika z przekazania                           

w administrowanie ZGM przez Gminę Łask 2 budynków: Rembów 3 i Wrzeszczewice 40. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła – 39 m2. 

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Łask w 2020 r. nie uległa zmniejszeniu  

w porównaniu z  2019 r. Pomimo sprzedaży 3 lokali we wspólnotach mieszkaniowych w 2020 r., 

taka sama ilość została przekazana ZGM w administrowanie. 

Przydział lokali mieszkalnych w 2020 r.: 

W 2020 r. Komisja Mieszkaniowa rozpatrywała po weryfikacji 38 wniosków złożonych              

w roku 2019. Na liście do zawarcia umowy najmu na lokal komunalny umieszczono 17 rodzin, 

na dzień 31.12.2020 r. przydzielono 13 lokali.  

W 2020 r. odzyskano od dotychczasowych najemców 17 lokali, dokonano również                      

3 zamian między lokatorami. 
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W 2020 r. nie wpłynął żaden wyrok sądu przyznający osobie lokal socjalny. Gmina Łask 

jak w latach ubiegłych kontroluje przydziały w tym zakresie, poprzez utrzymywanie kilku 

wolnych lokali socjalnych, tak aby nie narażać się na płacenie odszkodowania z tytułu 

niedostarczenia takiego lokalu. 

Ponadto ZGM utrzymuje w rezerwie inne lokale mieszkalne, średnio 5 lokali mieszkalnych 

w przypadku zdarzeń losowych np. pożar, wyłączenie budynku/lokalu z użytkowania przez 

nadzór budowlany. 

Stawki bazowe czynszu obowiązujące na dz. 31.12.2020 r. przedstawiały się następująco:  

 4,00 zł/m2 czynszu od lokali mieszkalnych, gdzie umowy są zawierane na czas 

nieokreślony (stawka ta ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu w zależności od 

standardu zajmowanego lokalu); 

 1,80 zł/m2 czynszu od lokali socjalnych; 

 1,20 zł/m2 czynszu za pomieszczenie tymczasowe. 

 

Należności wobec ZGM  w 2020 r. zwiększyły się, w stosunku do lat ubiegłych. Największy 

wpływ na to miały przede wszystkim poniższe zdarzenia: 

 wprowadzenie stanu epidemii i związane z tym obostrzenia w różnych sferach 

działalności; 

 wzrost przypisu czynszu; 

 wzrost cen mediów. 

Tabela nr 12. Należności z tytułu opłat czynszowych wobec ZGM w okresie 2018 - 2020 

 Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Stan na dzień  
31.12.2020 r. 

Należności z tytułu opłat czynszowych 710.342,99 zł 634.939,95 zł 671.255,70 zł 

 

ZGM w 2020 r. miał ograniczone możliwości działania w celu zmniejszenia zaległości                   

z tytułu opłat czynszowych. Największy wpływ miało na to wprowadzenie na obszarze Polski 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 . Równocześnie na okres                           

3 miesięcy zostały zamknięte sądy, co uniemożliwiło uzyskanie jakichkolwiek nakazów 

sądowych i wyroków eksmisyjnych. Ponadto, tarcza 2.0 wprowadziła wstrzymanie wykonania 

eksmisji. Zgodnie z art. 15zzu tarczy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów 

wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego (zakaz ten nie dotyczy 

orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie). 
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Stan epidemii miał także niekorzystny wpływ na działania podejmowane przez ZGM,                    

w celu odzyskania należności z tytułu opłat czynszowych. 

Tabela nr 13. Działania  ZGM w celu odzyskania należności z tytułu opłat czynszowych  

Lp. Wykonane działanie 2018 r. (ilość) 2019 r. (ilość) 2020 r. (ilość) 

1 Wezwania do zapłaty 68 105 110 

2 Wpisanie do Krajowego Rejestru Długów 0 14 10 osób 

3 Wypowiedzenie umowy najmu 27 21 14 

4 Zamiany mieszkań między lokatorami 6 8 3 

5 Pozwy do sądu nakazy zapłaty 11 20 6 

6 Pozwy do sądu eksmisje 6 8 
6 ( realizacja 
wstrzymana) 

7 
Podpisane porozumienia dotyczące rozłożenia zaległości 
na raty 

5 15 4 

8 Odpracowywanie zaległości 1 0 0 

  

Formą pomocy dla lokatorów mieszkających w zasobach gminnych, jest system 

dodatku mieszkaniowego, który przyznawany jest przez MGOPS w Łasku.  W 2020 r. wypłacono 

dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 298.600,23 zł (w 2019 r. – 307.763,64 zł). 

ZGM otrzymuje z budżetu gminy dotację przedmiotową w formie dopłaty do  

1 m² powierzchni mieszkalnej lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Łask,                           

z przeznaczeniem jedynie na remonty, materiały budowlane, przeglądy techniczne dotyczące 

powyższych lokali. 

W roku 2020 przyznana kwota dotacji wynosiła 330.000,00 zł. Udział dotacji 

przedmiotowej w stosunku do przychodów ogółem stanowił 10,78 %. (w 2019 r. -  300.000,00 zł, 

udział -  11,74 % , w 2018 r. - 332.000,00 zł, udział - 13,9 %). 

Z powyższej dotacji przedmiotowej wykonano następujące prace: 

 wymiana stolarki okiennej  - 69 szt, 

 wymiana stolarki drzwiowej – 6 szt, 

 modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej oraz wyniesienie układów 

pomiarowych energii elektrycznej na zewnątrz budynku - ul. Wojska Polskiego 27,  

ul. Komuny Paryskiej 14, ul. Sandomierska 4, 

 prace dekarskie, konserwacja i usuwanie awarii na dachach w administrowanych 

budynkach- ul. Widawska 18, ul. Jagiełły 8, ul. Lubelska 12, ul. Piękna 6, ul. 

Sandomierska 4, 

 przyłącza kanalizacyjne- do budynków ul. Plac Szarych Szeregów 5, ul. Południowa 4, 

4A, 4B, 
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 podłączenie budynku do szamba- ul. Tuwima 24, 

 wykonanie instalacji gazowej do budynku przy Pl. Szarych Szeregów 5, 

 wykonanie chodnika do budynku przy ul. Wojska Polskiego 27. 

Fot. Zasób mieszkaniowy Gminy Łask –  
       pl. Szarych Szeregów 5 
        

Fot. Zasób mieszkaniowy Gminy Łasku – ul. Wczasowa 2.  

 
Ponadto z dotacji przedmiotowej wykonano: 

 zakupiono materiały do prac hydraulicznych (podłączenia pionów kanalizacyjnych), 

elektrycznych (wymiany instalacji elektrycznej w lokalach), stolarskich (wymiana 

podłóg w lokalach), murarskich (naprawy schodów), utwardzenia dróg wjazdowych 

do posesji; 

 zlecano usługi pracy koparki i podnośnika w akcjach porządkowania posesji; 

 zlecono wykonanie przeglądów gazowych i kominiarskich na wszystkich budynkach; 

 regulowano zwiększony fundusz remontowy (18.826,68 zł) we wspólnotach 

mieszkaniowych z udziałem Gminy Łask, gdzie wykonane były termomodernizacje 

budynków.  

 

Część prac dotyczących różnego rodzaju napraw, konserwacji bieżącej, usuwanie 

awarii na budynkach i lokalach będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Łask, zakup 

materiałów do prac budowlanych ZGM finansuje z przychodów własnych. 
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6. Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą 
na lata 2022-2025 dla Gminy Łask,  

Dokument przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2018 

W 2020 r. kontynuowano działania zmierzające do realizacji celów opisanych w ww. 

Programie w 10 obszarach interwencji.  

Celom odpowiadają kierunki i określone zadania przewidziane do realizacji: 

 poprawa jakości powietrza na terenie gminy do wymaganych standardów; 

 minimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu 

akustycznego środowiska; 

 utrzymanie stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola 

elektromagnetycznego; 

 ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych; 

 rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem bieżących 

potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych; 

 racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi; 

 ochrona gleb; 

 dalszy rozwój gospodarki odpadami; 

 ochrona różnorodności biologicznej; 

 przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii; 

 stopień realizacji zadań wskazanych w powyższym dokumencie na dzień  

31.12.2020 r. przedstawia tabela poniżej.  

Tabela nr 14. Stopień realizacji zadań wynikających z POŚ na 31.12.2020 r.  

Lp. Zadania Stopień realizacji na koniec 2020 r. 

1. 
Realizacja Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji w Łasku 

Opis podjętych działań wskazano w kolejnym punkcie 
Raportu. 

2. 
Montaż OZE na potrzeby obiektów 
użyteczności publicznej w Łasku 

W 2020 r. opracowano dokumentację dla 8 obiektów 
użyteczności publicznej: SP1 - 2 budynki, SP5  - 2 budynki,        
SP  Wiewiórczyn, SP Okup, Pływalnia i Urząd Miejski 

3. 
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej  
we Wrzeszczewicach 

Zadanie zrealizowane.  

4. Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach 
Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. 
Realizacja w 2021 r.  

5. Optymalizacja zakupu energii elektrycznej Zadanie realizowane na bieżąco. 

6. Modernizacja transportu publicznego 
Projekt wieloletni realizowany w latach 2018-2020.   
Zadanie zakończono w 2020 r. 

7. 
Termomodernizacja budynku  
Szkoły Podstawowej w Bałuczu 

Zadanie zrealizowane. 
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Lp. Zadania Stopień realizacji na koniec 2020 r. 

8. 
Budowa drogi gminnej nr 103162E  
we wsi Budy Stryjewskiej 

Opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa. 
Realizacja zaplanowana na 2022 r 

9. 
Budowa drogi gminnej nr 103198E w 
Łopatkach 

Zadanie zrealizowane.  

10. Budowa drogi w Orchowie Zadanie zrealizowane. 

11. Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym Zadanie zrealizowane. 

12. Przebudowa ul. Przemysłowej w Łasku Zadanie zrealizowane. 

13. Przebudowa ul. Łącznej i Dolnej w Łasku Zadanie zakończono w 2020 r. 

14. 
Przebudowa ul. Dębowej (od Jodłowej  
do Cisowej) w Łasku 

Zadanie zrealizowane. 

15. 
Przebudowa ul. Paderewskiego w 
Wiewiórczynie 

Zadanie zrealizowane. 

16. Przebudowa ul. Kopernika w Łasku Zadanie zrealizowane. 

17. Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku Zadanie zrealizowane. 

18. Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach Zadanie zakończono w 2020 r. 

19. Przebudowa drogi wewnętrznej w Anielinie 
Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. 
Realizację zaplanowano na 2021 r. 

20. Przebudowa drogi w Zielęcicach Zadanie zrealizowane. 

21. Przebudowa drogi w Rembowie 
Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. 
Realizacja zaplanowana na 2022 r. 

22. Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz 
Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. 
Realizacja zaplanowana na 2021 r.  

23. Przebudowa drogi nr 103325E w Ostrowie 
Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. 
Realizacja zaplanowana na 2022 r. 

24. Przebudowa drogi nr 103193E w Kopyści Zadanie zrealizowane. 

25. Przebudowa drogi nr 103173E w Kopyści Zadanie zakończone w 2020 r. 

26. Przebudowa drogi nr 103171E w Borszewicach Zadanie zrealizowane. 

27. Przebudowa drogi nr 103165E w Anielinie 
Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. 
Realizacja zaplanowana na 2021r. 
 

28. 
Przebudowa drogi nr 103163E i 103164E  
w Karszewie 

Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. 
Realizacja zaplanowana na rok 2021.              

29. 
Przebudowa drogi nr 103153E  
Wrzeszczewice - Kiki 

Zadanie wykonane częściowo - przebudowano drogę na 
odcinku 961 mb. Planuje się w 2024 r. odtworzenie 
nawierzchni oraz wykonanie chodnika na odcinku ok. 461 
m (odcinek od kościoła do cmentarza). 



 

49 
 

Lp. Zadania Stopień realizacji na koniec 2020 r. 

30. 

Uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
zagadnień związanych z lokalizacją 
określonych rodzajów zabudowy na obszarze 
ograniczonego użytkowania dla lotniska 
wojskowego Łask 

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska 
wojskowego Łask został przyjęty Uchwała Nr XXIX/379/16 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 
2016. Przepisy odrębne nie ustalają obowiązku 
opracowywania planów miejscowych dla terenów 
położonych w obszarze ograniczonego użytkowania. 

31. 

Uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego aspektów 
związanych z promieniowaniem 
niejonizującym w postaci zapewnienia 
odpowiedniej odległości od zabudowań 

Aspekty związane z promieniowaniem niejonizującym              
w postaci zapewnienia odpowiedniej odległości od 
zabudowań zostały uwzględnione w uchwale Nr 
XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r.    
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Gorczyn, gmina Łask. 

32. 
Budowa urządzeń podczyszczających na 
wylotach kanalizacji deszczowej W4, W9, W10 

Zadanie zrealizowane. 
 

33. 
Kontrola stanu funkcjonowania i obsługi 
zbiorników na ścieki bytowe oraz oczyszczalni 
przydomowych 

Realizowane na bieżąco 

34. 
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  
we Wronowicach 

Zadanie zrealizowane. 

35. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w Woli Łaskiej i Ostrowie 

Zadanie zrealizowane.  
 

36. 

Podejmowanie działań przeciwdziałających 
skażeniu gleb oraz ich właściwa ochrona  
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego 

Aspekty związane z problematyką dotyczącą działań 
przeciwdziałających skażeniu gleb oraz ich właściwą 
ochroną zostały uwzględnione w Uchwale Nr 
XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Gorczyn, gmina Łask. 

37. 
Zapewnienie właściwego systemu odbioru 
odpadów komunalnych, w tym rozwój 
selektywnej zbiórki 

Realizowane na bieżąco.  
Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
na terenie całej Gminy Łask w roku 2020 świadczyła firma 
„EKO- REGION” spółka z o.o. z/s w Bełchatowie. 

38. 
Podejmowanie działań związanych  
z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 
azbest 

W 2020 r. Gmina Łask zrealizowała projekt „Usunięcie i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Łask w 2020 r.”.  
Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie do 
transportu, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-
cementowych z 19 posesji o łącznej masie 47,007 Mg.  
Prace obejmowały zarówno demontaż azbestu z 
budynków mieszkalnych i gospodarczych, jak i odbiór z 
posesji wcześniej zdemontowanego azbestu. 

39. 
„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój 
 i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” 

Zadanie zrealizowane. 

40. 
Bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie 
miasta i gminy Łask 

Zadanie realizowane na bieżąco.  
Realizacja zadania opisana szczegółowo w Raporcie w 
pkt.  Gospodarka komunalna i zieleń / Utrzymanie zieleni. 

41. 
Zagospodarowanie terenu Ogródka 
Jordanowskiego 

Zadanie zrealizowane. 

42. 
Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w 
Łasku 

Zadanie wieloletnie.  
Zakres wykonany w 2020 r. opisany w Raporcie, w pkt. 
Najważniejsze Inwestycje realizowane w 2020 r.  
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Lp. Zadania Stopień realizacji na koniec 2020 r. 

43. 
Bieżące wydatki na utrzymanie jednostek 
odpowiedzialnych za przeciwdziałania 
np. klęskom żywiołowym 

Zadanie realizowane na bieżąco 

44. 
Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego 
samochodu ratownictwa technicznego  
dla KP PSP w Łasku 

Zadanie zrealizowane 
 

45. 

 
Budowa stacji rowerowych w Gminie Łask  
w ramach projektu „Integracja różnych 
systemów transportu zbiorowego poprzez 
rozbudowę węzłów przesiadkowych w 
województwie łódzkim” 

Zadanie zrealizowane 
 

46. Rozwój sieci gazowej na terenie gminy 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Polską Spółkę 
Gazownictwa Sp. z o.o. 

47. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 
rozbudowa i modernizacja kanalizacji 
 na terenie Gminy Łask: 
- Modernizacja oczyszczalni ścieków 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w 
południowej części dzielnicy Kolumna z 
wyłączeniem oczyszczalni ścieków przy  
ul. Modrzewiowej 
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowie 
- Budowa kanalizacji w ul. Widawskiej, 
Zachodniej 

Zadania zrealizowane.  
Zakończenie projektu nastąpiło w 2020 r.  
Opis szczegółowy w Raporcie w pkt. Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020 

 

Podjęcie już tak wielu zadań wskazanych w POŚ pozwala przypuszczać, że stan jakości 

środowiska może ulec poprawie, choć na wiele wskaźników oceny monitorujących wpływ 

mają również źródła zewnętrzne.  

Ponadto w 2020 r. zrealizowano zadania o zakresie i celu wpisującym się  

w POŚ, np.:  

 edukacja ekologiczna -  w szkole Podstawowej nr 5 w Łasku aktualnie realizowany 

jest program edukacji ekologicznej dotyczący tematyki ochrony zasobów wód.  

W roku szkolnym 2019/2020 były realizowane ekopracownie w Przedszkolu nr 1 

i Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie. 

 zadania inwestycyjne np. budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, opisane 

w części Raportu poświęconej inwestycjom.  

Gmina Łask zobowiązana jest do sporządzania raportów z realizacji POŚ co dwa lata. 

Raport za lata 2018 – 2019 przedstawiony został Radzie Miejskiej w Łasku w grudniu 2020 r. 

Kolejny raport za lata 2020-2021 przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Łasku w 2022 r. 

 

 



 

51 
 

7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z Elementami Planu Mobilności 
Miejskiej dla Gminy Łask na lata 2016-2020 
Aktualizacja na lata 2019–2023 z perspektywą na lata 2024-2028 
 

Dokument przyjęty uchwałą Nr XVIII/187/2016; Aktualizacja przyjęta uchwałą XX/233/2020  

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej 

dla Gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028 wyznacza następujący 

główny cel strategiczny i cele szczegółowe. 

Główny cel strategiczny: poprawa jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców 

poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2, ograniczenie zużycia energii finalnej 

we wszystkich sektorach oraz tworzenie przyjaznego otoczenia do efektywnego  

 i bezpiecznego poruszania się mieszkańców w mieście.  

Cele szczegółowe:  

 Promowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Łask;  

 Efektywne gospodarowanie energią w gminie Łask;  

 Promocja energii ze źródeł odnawialnych;  

 Redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2;  

 Edukacja i podniesienie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności  

i bezpieczeństwa;  

 Zapewnienie wszystkim mieszkańcom takich opcji transportowych, które pozwolą na 

dostęp do kluczowych celów podróży i usług;  

 Propagowanie udziału pojazdów niskoemisyjnych;  

 Rozwój nowych usług w zakresie mobilności;  

 Promocja zdrowego stylu życia;  

 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu integracji systemu transportowego 

w gminie Łask. 

 

Raporty z realizacji ww. dokumentu będą przedstawiane w okresie 5-letnim. 

Wykaz zadań realizowanych w roku 2020 w ramach Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej przedstawia poniższa tabela.    
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Tabela nr 15. Wykaz zadań realizowanych w 2020 r. wynikających z PGN. 

Sektor Nazwa działania 
Termin 

realizacji 
Stopień realizacji działania w 2020 r. 

Użyteczność 
publiczna 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej na terenie 
Gminy Łask 

2020-
2028 

Rozpoczęło się opracowanie dokumentacji 
projektowej termomodernizacji, rozbudowy i 
przebudowy budynku UM w Łasku, z terminem 
wykonania 28.II.2021r. 

Użyteczność 
publiczna 

Wdrożenie systemu 
zielonych zamówień 

publicznych 

2020-
2028 

Nie rozpoczęto jeszcze wdrażania działania. 

Użyteczność 
publiczna 

Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach 

użyteczności publicznej 

2020-
2028 

Nie rozpoczęto jeszcze wdrażania działania. 

Użyteczność 
publiczna 

Racjonalizacja zużycia 
energii w budynku 

Urzędu Miejskiego w Łasku 

2019-
2023 

W roku 2020 trwały prace projektowe dot. zadania 
„Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku”  
w zakresie m.in. termomodernizacji budynku, wymiany 
oświetlenia na energooszczędne, montażu 
klimatyzacji. Dokumentacja w dniu 07.05.2021r. została 
złożona do Wydziału Architektury Starostwa 
Powiatowego w Łasku w celu uzyskania pozwolenia 
na budowę.  Dodatkowo w ubiegłych latach 
powstała dokumentacja dot. montażu paneli 
fotowoltaicznych (w ramach OZE). Wstępnie realizacja 
zadania przewidziana jest w WPF na rok 2023.                    
W przypadku pojawienia się możliwości 
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (dot. 
termomodernizacji lub udogodnień dla 
niepełnosprawnych) możliwe,  
że realizacja rozpocznie się wcześniej. 

Użyteczność 
publiczna 

Montaż odnawialnych 
źródeł energii na terenie 
budynków użyteczności 

publicznej 

2020-
2028 

Budowa technologii pozwalających na wytwarzanie 
energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji 
realizowana była w 2019 roku i rozruch pracy nastąpił 
pod koniec 2019 r., ale pełna praca kogeneratora 
nastąpiła w 2020 roku i cały czas jest dopracowywana 
i rozwijana żeby produkować więcej energii. 
Opracowano dokumentację dla 8 obiektów 
użyteczności publicznej. 

Oświetlenie 
Budowa i modernizacja 

oświetlenia ulicznego 
 2020-
2028 

W roku 2020 wykonano: 
Opracowano audyt i PFU modernizacji                                
i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Łask: 
1. Wymiana latarni ulicznych w pasach ciągów 

komunikacyjnych wraz z zasilaniem na Osiedlu 
Sobieskiego w Łasku (LED), 

2. Montaż 3 opraw oświetleniowych LED wraz                   
z wysięgnikami i przewodami izolowanymi linii 
napowietrznej o długości 100 metrów w 
miejscowości Bałucz, 

3. Montaż 1 oprawy oświetleniowej LED wraz                    
z wysięgnikiem w miejscowości Anielin, 

4. Zakup i montaż oprawy oświetleniowej LED  
– Łask,  ul. Błękitna, 

5. Zakup i montaż oprawy oświetleniowej LED  
wraz z wysięgnikiem – Sięganów, 

6. Zakup i montaż 2 opraw oświetleniowych LED  
wraz z wysięgnikami w miejscowości Łopatki, 

7. Zakup i montaż 5 opraw oświetleniowych LED  
wraz z wysięgnikami w miejscowości Gorczyn; 

8. 480m oświetlenia w Okupie Wielkim, ul. Bilewska.  
W ramach zadania wykonano także 16 słupów  
z oprawami typu LED 30W (16 szt.), 32 panele 
fotowoltaiczne, 16 szt. hybrydowych instalacji 
solarno-wiatrowych. 
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Sektor Nazwa działania 
Termin 

realizacji 
Stopień realizacji działania w 2020 r. 

Gospodarstwa 
domowe 

Ograniczanie niskiej 
Emisji z budynków 

mieszkalnych - 
wymiana źródeł ciepła 

2020-
2028 

W 2020 r. podłączono do sieci ciepłowniczej  
2 budynki. W roku 2021 gmina przeznaczy środki na 
wymianę źródła ciepła  w budynkach mieszkalnych.  

Gospodarstwa 
domowe 

Termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych 

2020-
2028 

Zrealizowane przez ZGM:                                   
Docieplenie budynku w Łasku, ul. Wojska Polskiego 27,     

Wymiana stolarki okiennej: 
- Łask, ul. Wojska Polskiego 27, 
- Łask, ul. Wileńska 27, 
- Łask, ul. Kolonijna 2, 
- Łask, ul. Sejmowa 7, 
- Łask, ul. Lubelska 4/6, 
- Łask, ul. Wileńska 25, 
- Łask, ul. Wojska Polskiego 11, 
- Łask, ul. Sandomierska 4, 
- Łask, ul. Lubelska 12, 
- Łask, ul. Torowa 14, 
- Łask, ul. Jagiełły 8, 
- Łask, ul. Wojska Polskiego 22, 
- Łask, ul. Graniczna 12, 
- Łask, ul. Wileńska 1, 
- Łask, ul. Toruńska 2, 
- Łask, ul. Dębowa 6, 
- Łask, ul. Jana Pawła II 16, 
- Łask, ul. 1 Maja 3,                                                                   
- Łask, ul. Warszawska 2. 

Gospodarstwa 
domowe 

Montaż instalacji 
odnawialnych źródeł 
energii na budynkach 

mieszkalnych 

2020-
2028 

Nie rozpoczęto jeszcze wdrażania działania. 

Gospodarstwa 
domowe 

Wymiana starych 
pieców i modernizacja 

sieci cieplnych 
obsługiwanych przez 
PEC Sp. z o.o. w Łasku 

2020-
2028 

W ramach działania PEC planuje przebudowę systemu 
ciepłowniczego na osiedlu mieszkaniowym w obrębie 
ulic: Jana Pawła II, Narutowicza, Pułaskiego 
 i Południowej w Łasku. Planowana jest również 
likwidacja kotłowni węglowej przy ul. Jodłowej  
i powstanie w jej miejscu kotłowni gazowej. W ramach 
wymiany kotłów planowana jest likwidacja źródeł 
węglowych i powstanie w ich miejsce źródeł 
opalanych paliwem gazowym na osiedlu Batorego. 

Transport 
Budowa i rozbudowa 

sieci dróg rowerowych 
2021-
2028 

Realizacja zadania zaplanowana od 2021 r. 

Transport 
Modernizacja transportu 

publicznego 
2016-
2020 

Zadanie zakończone w 2020 r.  
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9. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 r. 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr IV/19/2018 

Termin zakończenia realizacji Programu wyznaczono na rok 2032 zgodnie z Programem 

Oczyszczania Kraju z Azbestu. Choć data końcowa jest odległa, z uwagi na ilość 

zinwentaryzowanych na terenie gminy materiałów zawierających azbest oraz koszty związane 

z ich usunięciem, systematycznie realizowano założenia niniejszego Programu. 

W 2020 r. w ramach powyższego programu, tak jak i w roku 2019, Gmina Łask 

zrealizowała projekt „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Łask w 2020 r.”, współfinansowany dotacją ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie do transportu, transport 

 i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z 19 posesji o łącznej masie 47,007 Mg. 

Prace obejmowały zarówno demontaż azbestu z budynków mieszkalnych  

 i gospodarczych, jak i odbiór z posesji wcześniej zdemontowanego azbestu. 

Koszt całkowity zadania wyniósł - 23 199,14 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW – 18 840,00 zł). 

10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask  
w roku 2020 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XVIII/204/2020 

 

W celu ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt na terenie gminy i w racjonalny 

sposób ograniczenia wydatków budżetowych na ochronę zwierząt Gmina Łask realizuje 

ustalenia w/w Programu obejmujące m. in. zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca  

w schronisku dla zwierząt, odławianie zwierząt bezdomnych, obligatoryjną sterylizację albo 

kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 

 

W ramach realizacji Programu w 2020 r. wykonano: 

 zaczipowano 51 psów posiadających właściciela, 

 zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów: 243 kg pokarmu suchego i 1006 szt. 

puszek mięsnych), dokarmianiem objęto 193 koty, 

 przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na wolno żyjących kotach (sterylizacja 4 

kotek, kastracja 7 kotów), 

 przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na zwierzętach posiadających właściciela: 

sterylizacja 27 suk, kastracja 7 psów, sterylizacja 130 kotek, kastracja 36 kotów, 
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 odłowiono 14 psów i 4 koty, 

 oddano do adopcji 21 psów i 2 koty. 

 
Na utrzymaniu Gminy Łask według stanu na dzień 31.12.2020 r. było: 83 psy i 4 koty                           

( na koniec 2019 r. - 111 psów i 4 koty, na koniec 2018 r. - 128 psów i 2 koty). 

Spadek liczby zwierząt znajdujących się w schronisku należy łączyć z większym 

zainteresowaniem adopcją zwierząt, jak również z działaniami podejmowanymi przez Urząd 

Miejski w Łasku. Zwierzęta do schroniska oddawane są w ostateczności. W pierwszej kolejności 

następuje ustalenie właściciela zwierzęcia poprzez sprawdzenie numeru czipa znajdującego 

się pod skórą zwierzęcia – jeśli go posiada oddajemy natychmiast właścicielowi. Jeśli jednak 

pies nie jest zaczipowany, wówczas staramy się zabezpieczyć dane zwierzę i podajemy 

ogłoszenie na stronie www.lask.pl z informacją o miejscu jego przebywania, co bardzo często 

przynosi wymierny efekt i pomaga odnaleźć właściciela. 

11. Program współpracy Gminy Łask z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XV/169/2019  

W  2020 r. na terenie Gminy Łask  było zarejestrowanych około  100 organizacji 

społecznych (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), z których  blisko 70  prowadziło 

aktywnie swą działalność.  Jest to stan porównywalny z latami 2018 i 2019.  

Trzon tych organizacji stanowią organizacje sportowe, na mapie organizacji 

działających na rzecz społeczności Gminy Łask zaznaczają swoją rolę organizacje w obszarze 

kultury i edukacji, ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom.  

W 2020 r.,  tak jak rok wcześniej,  6 organizacji z terenu Gminy Łask  posiadało status 

organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawniający do otrzymania 1% z podatku. Ponadto  

1% podatku można było przekazać  na rzecz  1 jednostki  terenowej  OPP prowadzącej  

działalność na terenie Gminy Łask.   

W „Programie współpracy na rok 2020” jako główny cel przyjęto budowanie  

i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami oraz objecie współpracą możliwie 

najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej. Dla zrealizowania 

tego celu przyjęto jako priorytetowe następujące obszary współpracy:  

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej; 

 ochrona i promocja zdrowia; 
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 kultura, sztuka,  ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja; 

 turystyka i krajoznawstwo.  

 

Podstawową formą współpracy było zlecanie zadań do realizacji z udzieleniem dotacji                           

z budżetu gminy.  W  2020 r. zlecanie realizacji zadań odbywało się w trybie otwartych 

konkursów ofert. Ogłoszono 5  otwartych konkursów ofert, na które wpłynęło łącznie  21 ofert 

złożonych przez  17 organizacji. W trybie konkursowym oferty zostały złożone na zadania:  

1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania na rzecz profilaktyki 

uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych – niesienie pomocy osobom  

z problemem alkoholowym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie klubu 

abstynenckiego - 1 oferta. 

 
       Fot. Nowa siedziba Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Merkury –  ZSMT Ostrów   

2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Integracja osób niepełnosprawnych, 

niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie 

świetlicy dla osób  niepełnosprawnych  – 1 oferta. 

3. Wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej -  łącznie  14 ofert:                                     

 organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach w różnych    

dyscyplinach sportu i w różnych grupach wiekowych – 9 ofert; 

 organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Łask – 5 ofert. 
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       Fot. Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej – Łask 2020 

 
       Fot. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek  i Młodziczek o Puchar Burmistrza Łasku – Łask 2020 

4. Ochrony i promocji zdrowia – prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej osób po i w trakcie 

leczenia raka piersi oraz działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie nowotworu piersi   

- 1 oferta. 

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - łącznie 4 oferty:                                            

 działania kulturalne na terenie Gminy Łask w tym: organizacja imprez kulturalnych  

w szczególności w formie wystaw, konkursów, działalność wydawnicza – 1 oferta  

 działania kulturalne na terenie Gminy Łask w tym: organizacja koncertów muzycznych 

- 1 oferta; 

 działania kulturalne na terenie Gminy Łask w tym: organizacja pleneru, warsztatów 

malarskich zajęć z rękodzielnictwa  - 2 oferty. 
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          Fot. Biblioteka Publiczna w Łasku – wystawa fotografii „Natura – uchwycone w kadrze”. 

W ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.  przyznano organizacjom sektora 

pozarządowego środki finansowe w wysokości 247.900 zł. Ostatecznie zawarto 19 umów na 

wsparcie realizacji zadań gminy na ogólną kwotę 246.400 zł (w 2019 r. - 303.020 zł , 33 umowy). 

Epidemia COVID-19 wpłynęła niekorzystnie na możliwość realizacji zaplanowanych 

zadań. Z  zawartych 19  umów,  2 zostały rozwiązane za porozumieniem stron, pozostałe umowy 

zostały wykonane, w sposób zgodny z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. 

Niestety wiele planowanych do realizacji  wydarzeń, w szczególności imprez otwartych 

dla mieszkańców nie mogło zostać zorganizowanych. Stąd też w 2020 r. w  trybie uproszczonym 

(zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) nie została złożona żadna oferta  

realizacji  zadania publicznego.  Dla  porównania w roku 2019 w  tzw. „trybie uproszczonym” 

zlecono realizację  10 zadań.   

 Obok zlecania realizacji zadań gmina współpracowała z organizacjami również                     

w innych formach, które miały charakter pozafinansowy, jak np.: obejmowanie patronatem 

przez Burmistrza Łasku przedsięwzięć realizowanych przez organizacje, prowadzenie konsultacji  

czy informowanie organizacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł.  

12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Łask na lata 2018 – 2022 

Dokument przyjęto Uchwałą Nr XLIV/489/2018 

Strategia obejmuje fundamentalne dziedziny polityki społecznej i tym samym jest 

dokumentem planistycznym w zakresie lokalnej polityki społecznej.  
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Wskazuje, że celem generalnym, po przeprowadzonych analizach i konsultacjach, 

polityki społecznej na terenie Gminy Łask na lata 2018 – 2022 jest organizowanie warunków 

sprzyjających ograniczaniu obszarów wykluczenia społecznego. 

Cel generalny jest sukcesywnie realizowany poprzez następujące cele strategiczne: 

 zintegrowany system pomocy społecznej, 

 zapobieganie bezrobociu i łagodzenie jego skutków, 

 zintegrowany system wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

 tworzenie godnych warunków zamieszkiwania dla wszystkich mieszkańców, 

 tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturowego i edukacyjnego, 

 tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, 

 tworzenie sprzyjających warunków rozwoju dla rodzin z dziećmi. 

 
Realizacja działań przewidzianych w celach Strategii prowadzona jest w ramach 

kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.  

W celu oceny poziomu wdrażania celów i kierunków działań zawartych w Strategii  

prowadzony jest coroczny monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych przez Zespół  

ds. monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, powołany przez 

Burmistrza Łasku.    

Wyniki  monitoringu za 2020 r. przedstawia Raport z monitoringu Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask, zatwierdzony Zarządzeniem                          

Nr 78/2021 Burmistrza Łasku z dnia 13 kwietnia 2021 r.   

 

13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Łask na rok 2020 

Dokument przyjęty Uchwałą XVII/183/2019 

 

14. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

Dokument przyjęty uchwałą XVII/184/2019 

Powyższe programy zawierały kontynuację działań Gminy Łask w celu łagodzenia 

problemów społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży, w obszarze uzależnień                     

i dysfunkcji związanych z alkoholem, środkami odurzającymi i innymi uzależnieniami.  

Zamierzenia przyjęte do realizacji na 2020 r., niestety nie  mogły być wykonane zgodnie 

z planem z uwagi na ograniczenia  ich realizacji wynikające z epidemii COVID – 19.  
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Niektóre zadania wykonywano jedynie w ograniczonym stopniu, były też takie, do 

realizacji których nie można było w ogóle przystąpić z uwagi na obowiązujące obostrzenia.  

Z tych powodów, w roku 2020 na powyższe cele wydatkowano łącznie 158.182,07 zł                  

z zaplanowanych 489.000,00 zł, tj. 32,35 % (w 2019 r. wydatkowano 450.367,56 zł) 

Szczegółowy opis działań podejmowanych w celu zniwelowania problemów 

uzależnień oraz  wydatki na ten cel zawierają: 

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Raportu, 

2. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020, 

stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Raportu. 
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ROZDZIAŁ V.  
INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GMINY  W WYBRANYCH 
OBSZARACH   

1. Oświata 

Szkoły 

Gmina Łask w roku 2020 była organem prowadzącym dla: 

 6 publicznych szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w składzie ZSO 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku im. Ignacego Jana Paderewskiego; 

 1 liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład  ZSO. 

Ponadto  w roku 2020 funkcjonowały 3 niepubliczne szkoły podstawowe. W dalszym 

ciągu w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łasku funkcjonują 2 oddziały integracyjne (klasy VII i VIII) 

liczące 38 uczniów. Z nauczania indywidualnego korzystało 4 uczniów.  

We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło łącznie 2379 uczniów, z tego: 

 w publicznych szkołach podstawowych: 2056 uczniów, (2019 r. – 2024 uczniów); 

 w liceum ogólnokształcącym: 138 uczniów, ( 2019 r. – 120 uczniów); 

 w niepublicznych szkołach podstawowych: 185 uczniów, ( 2019 r. - 183 uczniów). 

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego. Języka niemieckiego uczy się 588 

uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i 44 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO. Języka 

hiszpańskiego uczy się 92 uczniów Liceum Ogólnokształcącym w ZSO.  

 

W placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę zatrudnionych jest 304 nauczycieli, 

co stanowi 301,16 etatów przeliczeniowych ( w roku 2019 – 311 nauczycieli, tj. 304,25 et.), w tym: 

 7,56 etatu nauczyciela stażysty; 

 37,6 etatu nauczyciela kontraktowego; 

 44,91 etatu nauczyciela mianowanego; 

 210,53 etatów nauczyciela dyplomowanego; 

 0,56 etatu bez stopnia awansu zawodowego. 

 

Przedszkola 

W 2020r. funkcjonowało 5 publicznych przedszkoli, w tym 1 przedszkole z 2 oddziałami 

integracyjnymi dla 39 dzieci (Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku). 

We wrześniu 2020 r. do przedszkoli i punktów przedszkolnych uczęszczało 876 dzieci: 

 do publicznych przedszkoli: 771 dzieci, (w 2019 r. – 751 dzieci); 

 do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych: 105 dzieci  

(w 2019r. - 105 dzieci). 
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Opieka nad dziećmi do lat 3  

W Gminie Łask funkcjonuje Żłobek Gminny przy ul. Narutowicza 11a, na 71 miejsc 

wybudowany w ramach programu „MALUCH+”.  

Ponadto funkcjonują dwa kluby dziecięce: „Mała Pszczółka II” i "Mała Pszczółka III" oraz 

opiekun dzienny, powadzone przez osobę fizyczną. W wymienionych instytucjach było 

dostępnych 55 miejsc dla  dzieci. 

1.1. Funkcjonowanie szkół i przedszkoli w czasie epidemii COVID–19                   

Ze względu na epidemię COVID – 19 zarówno rok szkolny 2019/2020 jak  i 2020/2021 

zdecydowanie różnią się od poprzednich.                                                                                                         

Najważniejsze zmiany w systemie oświaty wynikających z epidemii koronawirusa w roku 

szkolnym 2019/2020: 

 od 12 marca 2020 r. – czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej jednostek systemu oświaty; 

 od 16 marca 2020 r.–  wdrożenie przez MEN działań organizacyjnych mających na 

celu przygotowanie jednostek systemu oświaty do obowiązkowej  w trybie zdalnym; 

 od 25 marca 2020 r.– jednostki systemu oświaty rozpoczęły realizację swoich  zadań  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (lub w inny sposób); 

 od 6 maja 2020 r. – przedszkola, oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych 

oraz inne formy wychowania przedszkolnego mogły zdecydować w porozumieniu 

z organami prowadzącymi o kontynuacji działalności. Przedszkola prowadzone 

przez Gminę Łask swoją działalność wznowiły 13 maja 2020 r.; 

 od 1 czerwca 2020 r.– możliwość prowadzenia konsultacji z nauczycielami  

w szkołach dla wszystkich uczniów; 

 organizacja egzaminów  zewnętrznych - sesja  2020. Ze względów bezpieczeństwa 

podczas egzaminów obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane 

przez MEN, CKE i GIS.  Egzamin maturalny w 2020 r. został przeprowadzony 

wyłącznie w formie pisemnej. Egzaminy zewnętrzne w roku 2020 odbyły się  

 w następujących terminach:  egzamin maturalny – 8 - 29 czerwca 2020 r.,                          

a egzamin ósmoklasisty – 16 - 18 czerwca 2020 r. 

Organizacja kształcenia na odległość  - w oparciu o regulacje prawne MEN  szkoły 

przystąpiły do realizacji swoich zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. JST, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie tej nowej formy kształcenia   pozyskały 

środki finansowe  z programów rządowych: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.        

Dofinasowanie pozwoliło zakupić: komputery,  oprogramowanie oraz mobilny dostęp do 
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Internetu. MEN, kuratoria oświaty i jednostki samorządu terytorialnego  sprawnie koordynowały 

realizację projektów cyfrowych upowszechniających technologię informacyjno-

komunikacyjną w procesie nauczania.  Najważniejsze projekty z nich, to: 

 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE –  projekt zapewniający  podłączenie szkół do OSE; 

 Program „Aktywna tablica” – program umożlwiający pozyskanie środków na  zakup 

urządzeń multimedialnych; 

 „Szkoła dla innowatora” – pilotażowy projekt „Szkoła dla innowatora”  realizowany w 

latach 2020-2022 z udziałem 20 szkół z całego kraju, w tej grupie placówek znalazła się  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku; 

 szkolenia nauczycieli - projekt „Lekcja: Enter” –  korzystali z niego również nauczyciele  

szkół, dla których Gmina Łask jest organem prowadzącym; 

 Rządowe wsparcie dla nauczycieli, 500 zł dla nauczyciela prowadzącego kształcenie 

na odległość (Program realizowany w roku szkolnym 2020/2021) -  wdrożony program 

umożliwił  każdemu nauczycielowi zatrudnionemu zarówno w szkole publicznej, jak  

i niepublicznej, prowadzącemu kształcenie na odległość - otrzymanie 500 zł 

dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, 

oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu. 

Wytyczne sanitarne GIS, MZ i MEN  - w celu stopniowego  przywracania pracy szkół             

i placówek oświatowych i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli MEN we 

współpracy  z GIS, MZ i CKE przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych. 

Wytyczne oprócz zapewnienia bezpiecznych warunków edukacji dla dzieci, uczniów                           

i pracowników placówek,  były również  wsparciem dla organów prowadzących i dyrektorów 

w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii COVID-19.    

Działania MEN w zakresie organizacji roku szk.2020/2021 w warunkach epidemii 

COVID–19 Minister Edukacji Narodowej w sierpniu 2020 r. podał informację, że 1 września 

uczniowie wracają do szkół i  przedszkoli. Organizując naukę dyrektorzy placówek muszą 

kierować się bezwzględnie Wytycznymi sanitarnymi GIS, MZ i MEN.    Przed rozpoczęciem roku 

szkolnego 2020/2021 MEN przedstawił Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie 

epidemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie: 

 Wariant A – tradycyjna forma kształcenia; 

 Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) – stacjonarna i zdalna; 

 Wariant C – kształcenie zdalne. 

      Ze względu na wzrost zakażeń COVID – 19 i postępujący rozwój epidemii  w oparciu 

o   regulacje prawne Ministerstwa Edukacji i Nauki  czasowo od 24 października 2020 r. 

ograniczono funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie klas IV- VIII i szkół 
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ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia 

zawodowego. Uczniowie i słuchacze  tych szkół przeszli na nauczanie zdalne. Klasy I - III szkół 

podstawowych kontynuowały edukację w formie stacjonarnej. Ze względu na postępujący 

rozwój epidemii od 9 listopada 2020 r.  nauką zdalną zostali objęci również uczniowie klas                 

I – III szkół podstawowych. Szkoły podstawowe mimo kształcenia zdalnego, zapewniały 

funkcjonowanie świetlic szkolnych, w szczególności dla rodziców uczniów bezpośrednio 

zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19. Tryb stacjonarny  w  2020 r. udało się 

utrzymać jedynie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących   w szkołach 

podstawowych.  

1.2. Część tabelaryczna dotycząca szkół i przedszkoli publicznych  

Poniższe zestawienia w Tabelach Nr 16 - 23  i wykresy obrazują dane dot. zatrudnienia 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łask oraz w niepublicznych szkołach   

i przedszkolach wg stanu na 30.09.2020 r. Dla porównania podajemy także ogólne informacje 

w tym zakresie wg stanu na 30.09.2019 r.  

Tabela nr 16. - Kadra pedagogiczna w szkołach i przedszkolach publicznych 

Lp. Placówka 
Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

Bez stopnia 
awansu 

Razem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

1. SP1 41 43,03 3 3,22 7 7,11 1 1 0 0 52 54,36 

2. SP 5 50 55,14 4 4,55 8 6,15 1 1 0 0 63 66,84 

3. ZSO 34 39,23 9 8,74 5 5,51 0 0 1 0,56 49 54,04 

4. SPW 15 17,37 0 0 6 3,87 0 0 0 0 21 21,24 

5. SPO 14 10,42 6 6,06 3 1,55 0 0 0 0 23 18,03 

6. SPB 13 13,2 4 3,32 3 1,37 0 0 0 0 20 17,89 

7. PP1 10 9,13 2 2 5 5 1 1 0 0 18 17,13 

8. PP3 2 1,09 7 6,33 2 1,22 1 1,06 0 0 12 9,7 

9. PP4 10 10,16 4 3,4 5 4,57 3 2,41 0 0 22 20,54 

10. PP5 4 3,39 6 5,29 0 0 1 1,09 0 0 11 9,77 

11. PP6 9 8,37 2 2,00 2 1,25 0 0 0 0 13 11,62 

12. 
Ogółem 

2019  
210 212 40 39,90 34 29,55 27 22,80 - - 311 304,25 

13. 
Ogółem 

2020 
202 210,53 47 44,91 46 37,6 8 7,56 1 0,56 304 301,16 
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Tabela 17. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych 
 

Stopień awansu 
 

Liczba zatrudnionych % 

Dyplomowany 202 66,45 

Mianowany 47 15,46 

Kontraktowy 46 15,13 

Stażysta 8 2,63 

Bez stopnia awansu zawodowego 1 0,33 

Razem – 2020 304 100,00 

Razem – 2019 311 100,00 

 

Wykres nr 9.  Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych  
 
 

 

 

Z liczby 202 nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych w placówkach prowadzonych 

przez Gminę Łask - 167 tj. 73,25%  to pedagodzy szkół, a 35 tj.46,00% to nauczyciele przedszkoli.  

Spośród 47 pedagogów w stopniu nauczyciela mianowanego, 26 tj. 11,4%  

jest zatrudnionych  w szkołach a 21 tj. 27,63%  w przedszkolach.  

Wśród 46 nauczycieli kontraktowych, 32 tj. 14,03% to nauczyciele szkół i 14 tj. 18,42%  

to kadra przedszkoli.  

Z  8 nauczycieli stażystów, 2 tj. 0,87% to kadra nauczycielska szkół, zaś 6 tj. 7,9% to kadra 

przedszkoli. Wśród pedagogów szkolnych jest także zatrudniony nauczyciel bez stopnia awansu 

zawodowego - jest to 1 osoba tj. 0,56%. 
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Tabela 18. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych  

Stopień awansu wymiar  zatrudnienia (etat) % 

Dyplomowany 210,53 69,90 

Mianowany 44,91 14,91 

Kontraktowy 37,6 12,49 

Stażysta 7,56 2,51 

Bez stopnia awansu zawodowego 0,56 0,19 

Razem – 2020 301,16 100,00 

Razem – 2019 304,25 100,00 

 

Wykres nr 10. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych 

 

 
 

1.3. Część tabelaryczna dotycząca szkół i przedszkoli niepublicznych  

Tabela 19. Kadra pedagogiczna w szkołach i przedszkolach niepublicznych  

Placówka 
Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta Bez stopnia Razem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

NSP  
Teodory 

8 2,98 3 1,78 9 6,38 6 3,12 0 0 26 14,26 

NSP 
Wrzeszczewice 

5 2,08 4 2,58 6 4,21 0 0 0 0 15 8,87 

NSP  
Łopatki 

3 0,36 3 1,3 7 3,23 2 1,37 0 0 15 6,26 

NP  
Teodory 

1 1,0 - - 1 1,0 4 2,1 0 0 6 4,1 

NP Promyczek 
Wrzeszczewice 

1 1,0 - - 2 2,0 0 0 0 0 3 3,0 

NP Iskierka 
Łopatki 

- - - - 4 1,6 1 1,0 0 0 5 2,6 

NP  
Dzieciak Plus 

1 1,0 - - 1 1,0 - - 4 4 6 6,0 

Razem 2020 19 8,42 10 5,66 30 19,42 13 7,59 4 4 76 45,09 

Razem 2019 18 9,65 8 6,24 31 18,35 16 11,24 - - 73 45,48 
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Tabela 20. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach niepublicznych 

Stopień awansu Liczba zatrudnionych % 

Dyplomowany 19 25,00 

Mianowany 10 13,16 

Kontraktowy 30 39,47 

Stażysta 13 17,11 

Bez stopnia awansu zawodowego 4 5,26 

Razem - 2020 76 100,00 

Razem – 2019  73 100,00 

 

Wykres nr 11. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach niepublicznych 

 

 

 

Tabela nr 21. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach niepublicznych 

Stopień awansu wymiar  zatrudnienia (etat) % 

Dyplomowany 8,42 18,67 

Mianowany 5,66 12,55 

Kontraktowy 19,42 43,1 

Stażysta 7,59 16,83 

Bez stopnia awansu zawodowego 4 8,87 

Razem – 2020  45,09 100,00 

Razem – 2019  45,48 100,00 
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Wykres nr 12. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach niepublicznych 
 

 
 

1.4. Część tabelaryczna dotycząca szkół i przedszkoli publicznych  

i niepublicznych łącznie 

Tabela nr 22. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych 

Stopień awansu Liczba zatrudnionych % 

Dyplomowany 221 58,16 

Mianowany 57 15,00 

Kontraktowy 76 20,00 

Stażysta  21 5,53 

Bez stopnia awansu zawodowego 5 1,32 

Razem 380 100,00 

 

Razem – 2019  
384 100,00 

Wykres nr 13.  Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych i 
niepublicznych 
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Tabela nr 23.  Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych 

Stopień awansu wymiar  zatrudnienia (etat) % 

Dyplomowany 218,95 63,34 

Mianowany 50,57 14,63 

Kontraktowy 57,02 16,49 

Stażysta  15,15 4,38 

Bez stopnia awansu zawodowego 4 1,16 

Razem – 2020 345,69 100,00 

Razem – 2019 349,73 100,00 

 

 

Wykres nr 14. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych 
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1.5. Część tabelaryczna dotycząca budżetu placówek oświatowych 

Tabela nr 24. Budżet placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask na 2020 r. 

Placówka  oświatowa Budżet jednostki Subwencja 

Dzieci 6-letnie 
korzystające              
z rocznego 

przygotowania 
przedszkolnego           
w przedszkolu 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łasku 6 089 164,84 4 206 408,79 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku 7 518 727,08 4 479 083,90 

Szkoła Podstawowa w Bałuczu 1 838 851,15 1 098 948,88 

Szkoła Podstawowa w Okupie 1 932 302,36 1 383 897,74 

Szkoła Podstawowa w Wiewiórczyn 2 407 750,02 1 547 135,52 

Liceum Ogólnokształcące w Łasku -Kolumnie 1 225 712,60 938 326,62 

Szkoła Podstawowa Nr 4  w Łasku - Kolumnie 3 963 447,63 2 602 980,97 

Przedszkole Publiczne Nr 1 2 428 212,37 148 397,98 32 

Przedszkole Publiczne Nr 3 1 262 944,78 171 585,17 37 

Przedszkole Publiczne Nr 4 2 754 854,70 
301 433,40 65 

324 620,58 
subwencja na dzieci 

niepełnosprawne 

Przedszkole Publiczne Nr 5 1 454 556,53 106 661,05 23 

Przedszkole Publiczne Nr 6 1 880 482,64 222 596,97 48 

Ogółem – 2020 34 757 006,70 17 532 077,57 205 

Ogółem – 2019 31 976 388,59 17 112 399,48 175 

 
 

Wykres nr 15.  Budżet placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask na 2020 r.  
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W 2020 r. Gmina Łask udzieliła także dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,   

w oparciu o przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie przedkładanej 

gminie miesięcznej informacji o liczbie uczniów w danej placówce i z zastosowaniem 

odpowiedniego algorytmu, w celu wypłacenie prawidłowej wysokości dotacji. 

Tabela nr 25.  Dotacje Gminy Łask dla szkół i placówek niepublicznych na 2020 r.  

Placówka Kwota  dotacji w 2020 r. 

SZKOŁY NIEPUBLICZNE 1 873 356,74 zł 

Niepubliczna SP w Teodorach z oddz. przedszkolnym 
w tym subwencja 

943 697,51 zł 
841 008,46 zł 

Niepubliczna SP w Łopatkach 
w tym subwencja 

389 340,84 zł 
408 991,02 zł 

Niepubliczna SP we Wrzeszczewicach  z oddz. przedszkolnym 
w tym subwencja 

540 318,39 zł 
534 912,89 zł 

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 64 396,00 zł 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „PTYŚ” 64 396,00 zł 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA 1 061 403,93 zł 

Niepubliczne Przedszkole w Teodorach 159 806,25 zł 

Niepubliczne Przedszkole „Dzieciak Plus” 481 129,68 zł 

w tym środki na specjalną organizację nauki i metod pracy 117 481,68 zł 

Niepubliczne Przedszkole „ISKIERKA” Łopatki 210 944,25 zł 

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Wrzeszczewice 209 523,75 zł 

 

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako jedno ze źródeł 

dochodów własnych wskazuje na subwencję ogólną, która składa się m.in. z części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Przekazana subwencja na 2020 r. dla Gminy Łask 

wynosiła 19.451.166,45 zł uwzględniając 2257 uczniów wg. stanu SIO na 30.IX.2019r., w tym: 298 

dzieci 6 – letnich. W 2019 r. subwencja wynosiła  - 17.112.399,48 zł – na 2 446 uczniów, w tym: 

176 - 6 latków. 

W ramach programu „MALUCH+ Gmina Łask otrzymała dofinansowanie  

na zapewnienie funkcjonowania 71 miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Łasku  - 115.020,00 zł. 

W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej 

na 2020 r. tytułem dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej  

w Wiewiórczynie uzyskano kwotę w wysokości 38.097,00 zł. 

Ponadto Gmina Łask otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na dofinasowanie 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 r. w wysokości 966.907,00 zł. Kwota  

ta została rozdysponowana na poszczególne rozdziały placówek oświatowych, które tego 
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typu zadanie realizowały tj. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 

inne formy wychowania przedszkolnego. 

 

Tabela nr 26. Subwencja i dotacja w stosunku do budżetu placówek oświatowych na 2020 r.  

Rodzaj placówki 
Subwencja 

ogółem 
w budżecie 

Dotacja celowa 
Wojewody 
Łódzkiego* 

Wydatki 
ogółem 

Dopłata z 
budżetu gminy 
ogółem (4-3-2) 

Szkoły, w tym z oddziałami 
przedszkolnymi, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Łask 

16 256 782,42 21 519,00 24 975 955,68 8 697 654,26 

Niepubliczne szkoły podstawowe,   
w tym z oddziałami przedszkolnymi 

 
1 784 912,37 

 
15.781,00 1 873 356,74 72 663,37 

Przedszkola publiczne 1 275 295,15** 
777.542,00 

+ 5 739,00*** 
9 781 051,02 7 722 474,87 

Inne formy wychowania 
przedszkolnego (niepubliczne 
placówki) 

---------------- 8.608,00 64 396,00 55 788,00 

Niepubliczne Przedszkola 134 176,51 137.718,00 1 061 403,93 789 509,42 

*   Dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  

     w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

**  Subwencja wyłącznie dla dzieci 6 – letnich, korzystających z rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. 

***Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu Publicznym nr 4 

 

1.6. Projekty i programy zewnętrzne a rozwój bazy dydaktycznej szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łask 
 

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Łask w roku 2020 wzbogaciły swoją bazę 

dydaktyczną dzięki udziałowi w wielu programach :  

 Projekt EFS „Poszerzamy horyzonty– wsparcie szkół podstawowych w gminie Łask”, 

uzyskane dofinansowanie 1.704.853,15  zł. W ramach projektu szkoły podstawowe 

wzbogaciły  wyposażenie pracowni przedmiotowych  w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne związane  z rodzajem prowadzonych zajęć np. do prowadzenia 

procesu nauczania metodą eksperymentu. Placówki  otrzymały również wsparcie   

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych np. wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne oraz narzędzia TIK i  infrastrukturę sieciowo - usługową. Ponadto 

rozwinęła się baza w zakresie pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu 

do  prowadzenia zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 „Zdalna Szkoła”– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w systemie 

kształcenia zdalnego na kwotę 79.986,90 zł zakupiono 29 szt. notebooków  

z dostępem do Internetu,  
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 „Zdalna Szkoła+” we wrześniu 2020 r. przekazano do szkół 42 laptopy (na kwotę 

101.253,60 zł.) 

 „Aktywna Tablica” w roku szkolnym 2019/2020 szkoły: Szkoła Podstawowa  

w Bałuczu, Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie, Szkoła Podstawowa w Okupie  

i Szkoła Podstawowa nr 4 w ZSO uzyskały łączne wsparcie na kwotę 70.000,00 zł  

(zakup 8 szt. nowoczesnych monitorów interaktywnych.) 

 W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku przy ul. Narutowicza 28                  

w roku 2020 prowadzono inwestycję związaną z modernizacją sali gimnastycznej na 

kwotę 547.99,86 zł. (prace ukończono w grudniu 2020 r.) 

 W Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie w okresie wakacyjnym poprzedzającym 

rok szkolny 2020/2021 prowadzono prace związane z remontem/modernizacją 

kuchni z udziałem środków pozyskanych przez Gminę Łask z programu „Posiłek w 

szkole i w domu” 79.850,00 zł. Oprócz środków z programu, w budżecie placówki 

na 2020 r.  zagwarantowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł.  Łączny 

koszt tego zadania to 109 850,00 zł.  Wyremontowana kuchnia Szkoły Podstawowej  

w Wiewiórczynie  od roku szkolnego 2020/2021 przygotowuje  posiłki nie tylko dla 

swoich uczniów, ale także dla uczniów  Szkoły Podstawowej w Bałuczu i w Okupie. 

Fot. SP Wiewiórczyn – wyremontowana kuchnia Fot. SP Bałucz - tablica interaktywna 

 

Dzięki udziałowi Gminy Łask w w/w projektach baza dydaktyczna szkół prowadzonych 

przez gminę w roku 2020 uległa znacznej poprawie, poprzez: 

 pozyskanie pomocy dydaktycznych do różnych przedmiotów nauczania; 

 zakup wyposażenia w meble i sprzęt; 

 prowadzone inwestycje i wykonane prace remontowe, modernizacyjne  

w obiektach szkół. 

Łączny koszt zadań realizowanych w 2020 r. w szkołach wpływający na poprawę ich 

bazy wyniósł 2 648 692, 53 zł.  
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Tabela nr 27. Koszty wykonanych zadań służących poprawie bazy edukacyjnej 

Lp. Szkoła 
Pomoce 

dydaktyczne 
Wyposażenie 

w meble i sprzęt 

Prace inwestycyjne, 
remontowe i 

modernizacyjne 
Razem 

1. SP1 177 007,78 76 703,00 647 702,86 901 413,64 

2. SP5 195 130,25 42 356,00 458 432,00 695 918,25 

3. ZSO 228 968,00 19 209,96 55 000,00 303 177,96 

4. SP Wiewiórczyn 222 922,40 43 863,00 128 989,00 395774,40 

5. SP Okup 165 672,57 7 555,00 26 280,00 199 507,57 

6. SP Bałucz 135 401,27 16 799,44 700,00 152 900,71 

Razem 1 125 102,27 206 486,40 1 317 103,86 2 648 692,53 

 

Przedszkola publiczne w 2020 r. wzbogaciły swoją bazę dydaktyczną dzięki udziałowi  

w wielu programach, najważniejsze z nich to:  

 Projekt EFS pt. „Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku   

w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami”  - o wartości 525.798,29 zł 

pozwolił na unowocześnienie bazy przez dostosowanie jej  do potrzeb dzieci                           

z niepełnosprawnościami. Zorganizowano także specjalistyczne zajęcia dla dzieci,  

a nauczyciele przedszkola podnieśli swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe; 

Fot. Sala doświadczania świata i plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami w PP Nr 4 

 

 Projekt ” Utworzenie punktu dydaktycznego p.n. " Leśny Zakątek" przy Przedszkolu 

Publicznym Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku”. Przedszkole uzyskało dofinansowanie  

z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 30.137,00 zł na realizację punktu dydaktycznego do 

zajęć przyrodniczych.  

Całkowita wartość projektu  - 33 759,00 zł, w tym wkład własny – 3.622,00 zł ; 
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Fot. Otwarcie punktu dydaktycznego „Leśny zakątek” w PP Nr 4 

 

 Projekt „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielone podwóreczko” przy 

Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku” dofinansowany z środków WFOŚ i GW w Łodzi na 

kwotę 42 688,54 zł. Przedszkole dzięki realizacji projektu ciekawie urządziło ogród 

przedszkolny oraz zapewniło dzieciom interesujące zajęcia przyrodnicze – terenowe; 

 Konkurs Grantowy „Działaj lokalnie” pod nazwą „Wesołe Podwóreczko” realizowany  

w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku. Placówka pozyskała środki finansowe na  zakup 

urządzeń na plac zabaw w kwocie 5.000,00 zł; 

Fot. Projekty „Zielone podwóreczko” i „Wesołe podwóreczko” w PP Nr 1 

 

 Projekt EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Przedszkolaki 

na start – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask”. Projekt obejmuje  

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku, oddziały przedszkolne tzw. klasy „0” w  szkołach 

podstawowych zlokalizowanych na obszarze wiejskim prowadzonych przez Gminę Łask 

- szkoły podstawowe w Bałuczu, Okupie i Wiewiórczynie. Gmina Łask na ten cel 

pozyskała dofinansowanie w wysokości 733 545,29 zł przy wartości całkowitej projektu 

– 862 994,46 zł).  Zajęcia w wymienionych placówkach prowadzone są w roku szkolnym 

2020/2021. Natomiast w sierpniu 2020 r. PP1 w ramach środków z Projektu wykonało 

prace remontowe  pozwalające na urządzenie sali przedszkolnej dla dodatkowej grupy 

dzieci przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Projekt pozwolił placówkom na 
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organizację ciekawych zajęć, zakupienie pomocy dydaktycznych do edukacji 

przedszkolnej, wykonanie prac remontowych oraz nauczycielom realizującym ten 

rodzaj edukacji uzyskać nowe kwalifikacje i podnieść kompetencje zawodowe.  

 

Dzięki udziałowi Gminy Łask w w/w projektach baza dydaktyczna przedszkoli  

prowadzonych przez gminę w 2020 r. uległa znacznej poprawie, poprzez:  

 pozyskanie pomocy dydaktycznych do realizacji wychowania przedszkolnego oraz 

zajęć specjalistycznych z dziećmi z niepełnosprawnościami, 

 zakup wyposażenia budynków przedszkoli w meble i sprzęt, 

 zakup wyposażenia placów zabaw i ogrodów przedszkolnych, 

 prowadzone inwestycje i wykonane prace remontowe, modernizacyjne w obiektach 

przedszkolnych. 

Fot. Zajęcia przedszkolaków z wykorzystaniem nowych pomocy naukowych 

 

Łączny koszt zadań realizowanych w przedszkolach w roku 2020 wpływający na poprawę 

ich bazy edukacyjnej wyniósł 578 620,60 zł. 

Baza dydaktyczna szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łask, dzięki środkom 

pozyskanym z projektów zewnętrznych oraz środków zagwarantowanych w budżetach 

placówek znacznie się rozwinęła. Powyższe będzie skutkować  lepszą jakością wykonywanych 

usług edukacyjnych.  

Łączny koszt realizowanych zadań w roku 2020 we wszystkich placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask, przyczyniających się do  poprawy i rozwoju 

ich bazy dydaktycznej  to - 3 227 313,13 zł. 
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2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, promocja  

Na rzecz zaspokajania i rozwijania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych 

społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury działają dwie samorządowe 

instytucje kultury: Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego, pełniąca także zadania 

biblioteki powiatowej oraz Łaski Dom Kultury.  

Rok 2020 był pod wieloma względami wyjątkowy dla działalności kulturalnej. Epidemia 

COVID-19 ograniczyła możliwości realizacji wielu tradycyjnych aktywności. Nasze instytucje 

kultury stanęły na wysokości zadania i w tych trudnych okolicznościach, kiedy niemożliwe było 

działanie w tradycyjnych formach, zbudowały różnorodną i ciekawą ofertę aktywności 

on-line, pozostając w stałym kontakcie z odbiorcami usług kulturalnych.  

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku prowadząc 

działalność wraz z 4 filiami (w Łasku - dla dzieci, w Bałuczu, we Wrzeszczewicach i w Kolumnie) 

oraz poprzez Muzeum Historii Łasku, Punkt Informacji Turystycznej (PIT) oraz Galerię pod 

Korabiem dąży do zaspokojenia potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych 

mieszkańców naszej gminy i powiatu. W tym celu gromadzi, opracowuje oraz udostępnia 

materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa. Biblioteka posiada na stanie 101.208 

książek i 5.243 zbiorów specjalnych, dostosowując ich stan do potrzeb i zainteresowań 

czytelników. 

W 2020 roku Biblioteka:  

• zakupiła 845 woluminów na kwotę 17.695,46 zł, 

• otrzymała depozyt książkowy ze Starostwa Powiatowego w Łasku - 96 woluminów  

    na sumę 3.000 zł,  

• otrzymała dary od czytelników 2.325 woluminów na kwotę 28.327 zł.  

Bibliotekę odwiedziło w wypożyczalniach i czytelniach 88.243 czytelników,  w tym 1.485 osób 

skorzystało z Internetu. 

 

Przykładowe działania przeprowadzone w 2020 roku w bibliotekach i muzeum. 

W 2020 r. ze względu na stan epidemii współpraca Biblioteki ze stowarzyszeniami, 

placówkami oświatowymi musiała zostać ograniczona w bardzo dużym stopniu.  Od 12 marca 

2020 r. nie odbywały się zaplanowane  spotkania z udziałem czytelników, z wyjątkiem działań 

dla dzieci przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Mimo utrudnionych warunków pracy instytucja 

starała się zadbać o popularyzację czytelnictwa, twórczości literackiej oraz artystycznej  

w Galerii pod Korabiem, wiedzy historycznej w Muzeum Historii Łasku i  turystyki regionalnej  

w Punkcie Informacji Turystycznej. Dostosowując się do zaistniałej sytuacji epidemicznej 
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większość działań biblioteki przeniesionych zostało w przestrzeń wirtualną na stronę 

bibliotecznego facebook’a.  

Udostępniono linki do spotkań autorskich on-line organizowanych przez wydawnictwa                           

i agencje autorskie m.in.: #NieZostawiamCzytelnika, promowano dostęp do darmowych 

audiobooków i ebooków, Grupę DKK na FB, linki  stron autorów, piszących „na żywo” w czasie 

kwarantanny. 

W bibliotece głównej i filiach zorganizowano 27 małych wystaw książek, wystawek 

rocznicowych przypominających znanych autorów i promujących nowości wydawnicze. 

Zanotowano 1.564 ich odsłon w Internecie.  

Prezentowano m.in. wystawy: „Kazimierz Przerwa-Tetmajer – 80 rocznica śmierci”, 

„Książka z damskim imieniem”, „Międzynarodowy Dzień kropki”, „Stanisław Ignacy Witkiewicz – 

135 rocznica urodzin”, „1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, „8 marca – Dzień 

kobiet”, Tydzień Zakazanych Książek. 

Biblioteka uczestniczyła też  w ogólnopolskich programach czytelniczych takich jak: 

Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, „Z książką na start. Mała książka wielki człowiek”. Narodowe  

Czytanie „Balladyny” J. Słowackiego  odbyło się on-line. Zaprezentowano 2 filmiki 

promujące Narodowe Czytanie i 9 filmików, na których przedstawiciele łaskich instytucji  

i stowarzyszeń oraz osoby prywatne, czytają fragmenty „Balladyny” J. Słowackiego, były to: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, Burmistrz Łasku , Koło Gospodyń 

Wiejskich Teodory, Łaski Dom Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku, Aleksandra 

Tarnowska UTW, Bibliotekarze BP w Łasku, Państwo Szymon i Joanna z Torunia. Zanotowano 

1.647 odsłon filmów w Internecie. 

W październiku odbyła się Noc Bibliotek (wspólnie z filią dla dzieci) w przestrzeni realnej 

i wirtualnej. Stacjonarnie (w reżimie sanitarnym) przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla 

dzieci z rodzicami („Las w słoiku”, teatrzyk kamishibai, pogadanka o segregacji odpadów, 

projekcja filmu). W Internecie (na fb) zamieszczane były filmiki, dzięki którym czytelnicy mogli 

uczestniczyć w Nocy Bibliotek  (5 filmików).  W sumie  w warsztatach uczestniczyło 10 osób 

i zanotowano 220 odsłon na stronie fb. W filiach bibliotecznych zorganizowano w sumie w 

ciągu roku 636 działań, w których wzięło udział 1700 osób (w każdym zajęciu brało udział do 

10 osób z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego). Na zajęcia składały się konkursy, 

spotkania, warsztaty, lekcje biblioteczne, biblioferie, bibliowakacje.  

W okresie wakacji udało się zorganizować w tradycyjny sposób, jednak z zachowaniem 

reżimu sanitarnego, zajęcia dla dzieci.  
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Fot. Aktywne Wakacje z Biblioteką  
 

W Galerii pod Korabiem prezentowano wystawy: 

 „Załęcze 2019” – poplenerowa wystawa prac Stowarzyszenia Plastyków Amatorów 

Ziemi  Łaskiej, 

 „ Natura – uchwycone w kadrze” – wystawa fotografii Kamili Olszewskiej,  

 „Stolice nadbałtyckie” – wystawa fotografii Marcina Dybalskiego, 

 Wystawa kartek świątecznych – „Boże Narodzenie”- ze zbiorów własnych. 

 

Fot. Załęcze 2019 - wernisaż poplenerowej wystawy prac  
       Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej 

Fot. „Stolice nadbałtyckie” – wystawa fotografii Marcina  
        Dybalskiego, 

 

Działania w Muzeum Historii Łasku :  

W 2020 r. pozyskano od osób prywatnych 57 szt. muzealiów, w tym: z zakresu etnografii 

– 35, historii – 7, fotografii – 13, techniki – 2. 

 

W salach ekspozycji czasowej prezentowano 3 wystawy: 
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 Ulice Łasku i ich patroni – opracowana na podstawie dokumentów z własnego 

archiwum 

 Historia łaskich organizacji i stowarzyszeń w I połowie XX wieku – opracowana  

na podstawie dokumentów z własnego archiwum; 

 Na drodze dyplomatycznej. Sprawa polska na Konferencji Paryskiej – wypożyczona  

z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

 

Oddano do konserwacji: Księgę Główną Chorych Szpitala Powiatowego w Łasku z lat 

1930-1941,  Gazetę „Ziemia Łaska” z 1923 r., „Gazetę Świąteczną” z 1932 r. oraz eksponaty 

etnograficzne: kredens kuchenny  z nadstawką  z lat 40/50 XX w. i stół kuchenny z szufladą, 

którego renowację sfinansowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. 

 

Fot. Księga Główna Chorych Szpitala Powiatowego w Łasku z lat 1930-1941, przed i po renowacji  

 

Zwiedzający 

Muzeum (bezpłatnie) odwiedziły 382 osoby, w tym:  indywidualnie 346 osób, w grupach 

zorganizowanych 36 osób (w tym: młodzież szkolna – 26). 

Inne formy działalności 

Z powodu COVID-19 na stronie internetowej MHŁ prowadzono działalność kulturalno – 

edukacyjną poprzez udostępnienie trzech wystaw, w tym dwóch  przygotowanych z własnych 

dokumentów oraz w maju przeprowadzono wirtualną Noc Muzeów. 
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Muzeum współpracowało z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łaskiej, samorządem 

gminnym, miejscowymi  szkołami oraz z  Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło w 2020 r. 2.860 osób, zorganizowano 2 wyjazdy 

do Teatru Jaracza w Łodzi, oraz 2 wycieczki (Quest po Kolumnie z Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku i współorganizacja wycieczki na Okręglicę Tomaszowską). Współpracowano z LGD 

„Dolina rzeki Grabi” w ramach projektu „Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie” - 

zaktualizowano questy oraz wystąpiono jako partner w projekcie „Dziedzictwo kulturowe doliny 

rzeki Grabi” - (pomoc w nawiązywaniu kontaktów z lokalnymi twórcami, wsparcie 

merytoryczne). 

Na funkcjonowanie biblioteki wraz z filiami i muzeum w 2020 roku Gmina Łask przeznaczyła 

kwotę 1.023.100 zł. 

Łaski Dom Kultury w Łasku wraz z Filią w Kolumnie w ramach swojej działalności statutowej  

w 2020 r. zorganizował: 

 12 koncertów, w których udział wzięło 576 osób, 

 14 wykładów, warsztatów, w których udział wzięło 768 osób, 

 3 spektakle teatralne, w których udział wzięło 600 osób, 

 5 pokazów i specjalnych seansów filmowych, w których udział wzięło 566 osób.  

 

 
Fot. Nowa Fala Polskiego Dansingu 

   

Przy Łaskim Domu Kultury funkcjonują następujące pracownie i koła zainteresowań: 

 Zespoły teatralne: Koło teatralne Trzynastka, Teatr Rebelia, Grupa teatralna OK.Laski, 

Grupa teatralna ADREM; 

 Zespoły taneczne: zespół tańca współczesnego WENA (4 grupy), dziecięcy zespół 

tańca ELFIKI (3 grupy), Grupa Łaskie Tango, Sekcja taneczna ŁUTW, zespół taneczny 

Puls Kids (2 grupy), dziecięcy zespół taneczny „Mini Cheerleaderki” (2 grupy); 
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 Pracownie plastyczne: Pracownia plastyczna KOLEC (2 grupy), Pracownia plastyczna 

MALAGOWO (3 grupy), pracownia rękodzieła Kreatywny Zakątek (2 grupy), 

pracownia plastyczna w Filii w Kolumnie; 

 Grupy muzyczne i wokalne: Orkiestra Dęta, nauka gry na instrumentach dętych, 

Studio piosenki „Spółka z o.o.”, chór Echo Leśne; 

 Sekcje Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: informatyczna, turystyczna, literacka, 

malarska, decoupage i robótki ręczne, taneczna, pływacka, nordic walking, lektorat 

języka angielskiego, zespół wokalny Canto Amici; 

 Inne sekcje działające przy ŁDK: pracownia modelarska, sekcja szachowa, nauka 

jazdy na rolkach, pracownia edukacyjna Robotech. 

Zajęcia w sekcjach odbywały się do momentu ogłoszenia stanu epidemii, a następnie                           

w okresach odmrożenia, czyli od września do 7 listopada. W pozostałym czasie zajęcia                           

w sekcjach plastycznych i muzycznych odbywały się w trybie on-line.  

Epidemia COVID-19 spowodowała, że większość aktywności oferowanych w 2020 r. 

przez Łaski Dom Kultury zostało przeniesionych do Internetu. Zasięg poszczególnych kanałów 

komunikacji internetowej w 2020 r. przedstawiał się następująco: 

 wyświetlenia strony internetowej ŁDK  – 28.525 unikalnych użytkowników; 

 wyświetlenia profilu na platformie Facebook ŁDK– 61.413 unikalnych użytkowników; 

 wyświetlenia profilu na platformie Instagram ŁDK – 2.900 unikalnych użytkowników; 

 wyświetlenia profilu na platformie YouTube ŁDK – 3.400 unikalnych użytkowników. 

W sumie dało to łączny czas oglądania materiałów ŁDK ponad 112 h. 

Ograniczenie tradycyjnych form aktywności kulturalnej, przyczynił się do zbudowania 

przez ŁDK  różnorodnej i ciekawej oferty aktywności on-line, dzięki czemu udało się utrzymać 

dobre relacje i zaangażowanie odbiorców.  Powstało w ten sposób wiele działań, które na 

stałe wpisały się w ofertę Łaskiego Domu Kultury np.: cykl podcastów Podcastowy Dom Kultury 

oraz BookAreszt, materiały wideo np. „Zapiski pracowni KOLEC” i PatykoweLove. 

Wartym odnotowania są dobrze prosperujące aktywności oddolne (aktywności 

zaproponowane przez mieszkańców) takie jak: BA.ŁA.GRA, czyli Baza Łaskich Graczy – nowo 

powstała sekcja entuzjastów gier planszowych. Ważnym wydarzeniem był również Quiz miejski 

– Miastem Rusz, oraz rozgrywany w sieci turniej League of Legends. 

Doskonale w tym czasie sprawdziły się wydarzenia plenerowe (koncerty z cyklu 

ŁASKawy Garaż) oraz seans filmowy „Trainspotting”, wraz ze spotkaniem członków DKF „Między 

obrazami”. Wydarzenia te odbywały się w okresie od lipca do września 2020.  
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Fot. Koncert z cyklu „ŁASKawy Garaż 
Lucas Laufen  

Fot. Podcast ŁDK „BookAreszt” 

 

Niestety z uwagi na epidemię COVID – 19 nie przystąpiono do organizacji największej 

corocznej imprezy plenerowej - Jarmarku Łaskiego.  

Na całą działalność ŁDK w roku 2020 Gmina  Łask przeznaczyła z budżetu łącznie 1.224.500 zł. 

 

Zabytki  

Lista zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Gminy Łask wpisanych do 

rejestru zabytków woj. Łódzkiego nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2019.  

Szczegółowe dane dot. zabytków znajdują się w Programie opieki nad zabytkami dla gminy                            

i miasta Łask na lata 2019-2022 przyjętym Uchwałą Nr XIII/144/2019 Rady Miejskiej w Łasku               

z 18 września 2019 roku.  

W 2020 r. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił o wyłączeniu z zasobu 

wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego niewpisanego do 

rejestru zabytków, sporządzonej dla budynku dawnego dworu Kręskich. Na tej podstawie 

Burmistrz Łasku został zobowiązany do wyłączenia karty adresowej wymienionego budynku       

z gminnej ewidencji zabytków Gminy Łask.   

Zarządzeniem Nr 225/2020 Burmistrza Łasku z dnia 18 września 2020 roku wyłączono 

kartę adresową zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łask, tj. Dwór 

Kręskich w zespole dworsko – parkowym położony w Łasku ul. Objazdowa 6. 
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Działania w obszarze Promocji Gminy Łask w 2020 r. dostosowane były do możliwości 

wynikających z epidemii COVID-19 i prowadzone były przez jednostki organizacyjne gminy 

działające w obszarze kultury, sportu, turystyki w ramach ich działalności, ale także poprzez 

własne działania promocyjne stosowane przez Urząd, jak:  

 prowadzenie strony internetowej www.lask.pl i www.facebook.com/GminaLask/, 

 współpracę z Telewizją Regionalną „Ósemka”,  

 wydawanie miesięcznika Panorama Łaska i innych materiałów promocyjnych,  

 Łaskie Bociany – transmisja na żywo z bocianiego gniazda z Łasku,  

 publikacje: „Zeszyty Łaskie”, „Poczet samorządowców”. 

 

Z imprez ogólnodostępnych udało się zorganizować tylko Spotkanie Noworoczne 

podsumowujące 2019 r. i III Przegląd Zespołów Kolędniczych i Pastorałek.                          

Pozostałe zaplanowane wydarzenia własne nie odbyły się w związku z wprowadzonymi                           

w całym kraju obostrzeniami. 

Gmina Łask zamierzała uczestniczyć w wydarzeniu zewnętrznym i zgłosiła swój udział                           

w Targach Turystycznych „Na Styku Kultur” wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Łaskiej 

Róży. Pomimo zmiany terminu z marcowego na majowy targi również nie odbyły się ze względu 

na epidemię. 

W reżimie sanitarnym upamiętniono niżej wymienione uroczystości państwowe  

i patriotyczne: 

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

 Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 

 Rocznica Powstania Warszawskiego, 

 Rocznica Wybuchu II wojny Światowej, 

 Rocznica Agresji Sowieckiej, 

 Święto Niepodległości. 

Fot. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę  Fot. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
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Z powodu epidemii COVID-19 Gmina Elbtalaue (Niemcy) odwołała wizytę partnerską  

w Łasku, która była zaplanowana na 5-8 czerwca 2020 r.  Strony ustaliły, że wizyta zostanie 

przeniesiona na 2021 r.  Dziś już wiemy, że nie odbędzie się także i w tym roku. Mamy nadzieję 

że kontakty z naszymi partnerami uda się wznowić podczas obchodów Jubileuszu 600-lecia 

nadania Łaskowi  praw miejskich, tj. w roku 2022.   

3. Sport, rekreacja i turystyka  

Zadania gminy w zakresie upowszechniania i promowania kultury fizycznej  wykonuje 

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (CSiR), realizując je m.in. poprzez umożliwianie 

społeczeństwu gminy korzystania z niżej wymienionych obiektów i terenów rekreacyjnych: 

 pływalnia kryta przy ul. Szkolnej 2, 

 stadion z dwoma boiskami piłkarskimi z trybunami na 500 miejsc oraz kortami 

tenisowymi   przy ul. Armii Krajowej 5a, 

 kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej, 

 kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Lipowej 2B, 

 skatepark w Orchowie wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw oraz terenem 

zrekultywowanym po byłym składowisku odpadów  wraz z ciągami pieszo-

edukacyjnymi i rowerowymi, 

 siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej, 

 kąpielisko miejskie przy ul. Armii Krajowej 75, 

 teren rekreacyjny z wigwamem i stawem  w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a, 

 teren rekreacyjny w Łasku przy ul. Narutowicza 28 - wynajęty przez UMKS KORAB 

Łask na prowadzenie zajęć treningowych oraz organizowanie turniejów   

sportowych. 

Do podstawowych zadań CSiR  należy konserwacja  i zabezpieczenie właściwej 

eksploatacji podległych mu obiektów oraz znajdujących się na nich urządzeń sportowych. Na 

wszystkich obiektach prowadzone są regularne prace administracyjne i porządkowe,  

a podejmowane na bieżąco działania remontowe mają na celu poprawienie jakości 

funkcjonalnej obiektów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Obiekty sportowo - 

rekreacyjne przechodzą systematycznie  obowiązkowe  przeglądy  techniczne oraz objęte są 

ubezpieczeniem OC. 

CSiR realizuje swoje zadania również poprzez udostępnianie bazy sportowo – 

rekreacyjnej dla grup zorganizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół,  klubów 

sportowych , instytucji społecznych a także firm  i organizatorów imprez sportowych. 

W  związku z epidemią COVID-19 i wprowadzanymi ograniczeniami w sferze sportu,  

obiekty  zarządzane przez CSiR nie mogły być  należycie wykorzystane  zgodnie  ze  swoim  
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przeznaczeniem. Wdrożono w życie i przestrzegano wszystkie przepisy i zalecenia w sprawie 

wprowadzenia ograniczeń, nakazów  i zakazów  oraz  obostrzeń sanitarnych  w obiektach  

sportowych. Z tych też powodów odbyło się znacznie mniej imprez sportowych czy 

rekreacyjnych.  

W 2020 r. CSiR było organizatorem lub współorganizatorem następujących 

przedsięwzięć:  

1. Rozgrywki piłkarskie: 

 A i B klasy seniorów, 

 liga okręgowa trampkarzy, młodzików, orlików. 

2. Feryjne zawody pływackie i wodny tor przeszkód to atrakcje dla dzieci i młodzieży  

w okresie  ferii zimowych (od 31 stycznia do 26 lutego) 

Fot. Feryjne zawody pływackie 2020  

       

Kąpielisko miejskie nad zalewem Zajączek funkcjonowało w sezonie letnim 2020 r. w okresie 

od 27 czerwca do 30 sierpnia. Ratownicy WOPR pełnili dyżury podczas całego sezonu 

kąpielowego.  

Fot. Kąpielisko miejskie „Zajączek”  
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W 2020 r. CSiR zrealizowało następujące zadania inwestycyjne : 

 zakup samochodu Renault Trafic - samochód ciężarowy do 3,5 tony DMC, 

przystosowany do przewozu min. 6 ( 1+5 ) osób, nadwozie furgon, rok produkcji 2019  

- 129.199,28 zł    

 zakup wózka deszczującego  - 10.555,00 zł 

 
Fot. Samochód Renault Trafic Fot. Wózek deszczujący 

 

Na działalność Centrum Sportu i Rekreacji  w Łasku w 2020 r. Gmina Łask przeznaczyła budżet                          

w wysokości 1.988.453,74 zł.  

 

W obszarze kultury fizycznej prężnie działają liczne kluby sportowe. Gmina Łask w 2020 

r.   wsparła ich działania ogólną kwotą  197.000 zł, z czego: 184.000 zł przeznaczono na 

szkolenie,  przygotowanie i udział w zawodach  oraz kwotę 13.000 zł na organizację  imprez 

sportowych na terenie Gminy Łask ( w 2019 r. przeznaczono dla klubów sportowych 199.000 zł, 

a w 2018 r. - 190.000 zł). 

W dalszym ciągu najliczniejszą  grupą korzystającą ze wsparcia finansowego gminy  są  

kluby sportowe działające w dyscyplinie piłki nożnej  - 4 kluby,   które  w 2020 r. uczestniczyły 

w rozgrywkach piłki nożnej  seniorów oraz  juniorów.   Drużyny  seniorskie  uczestniczyły                           

w rozgrywkach piłki nożnej A klasy  (3 kluby), a drużyny  młodzieżowe brały udział  

w rozgrywkach okręgowych  w kategorii : Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz.  Oprócz rozgrywek 

uczestniczyły również  w  zawodach  i turniejach piłkarskich rangi regionalnej,  wojewódzkiej 

czy   ogólnopolskiej.  

W dyscyplinie piłki siatkowej – żeńskiej  funkcjonował  1  klubu, którego drużyna 

seniorska w 2020 r. uczestniczyła   w rozgrywkach  II ligi kobiet w    halowej piłce  siatkowej.  

Drużyny juniorskie  brały udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim w kat.  kadetek,  

młodziczek, juniorek.  Zawodniczki klubu  uczestniczyły także w rozgrywkach plażowej piłki 

siatkowej .  
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W zakresie sztuk walki  - 2 kluby ,  które uczestniczyły w zawodach rangi wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej ,  Mistrzostwach  Polski , Europy. 

Pozostałe dyscypliny sportowe jakie uzyskały wsparcie w 2020 r.  to pływanie – 1 klub 

oraz modelarstwo lotnicze i kosmiczne – 1 klub .  

 

 

Fot. „Derby Łasku 2020” drużyny seniorskie  A klasy    
        MULKS  Łask –  Korab Łask 

Fot. Drużyna juniorska  UMKS Korab Łask  rocznik 2012/2013 

 

Mimo,  iż 2020 r. ze względu  na sytuację związaną z  epidemią  COVID-19  był trudny, 

nasze  kluby sportowe odnosiły  sukcesy w rywalizacji sportowej.   

Ważniejsze osiągnięcia 2020 roku to:  

 Zawodnik ŁLKSW - Michał Zapała zdobył tytuł  Młodzieżowego  Mistrza Polski 

Kickboxingu Ful Contact oraz Mistrza Polski w formule Kick Light.  

 Zawodnicy ŁLKSW  podczas European Kickboxing Challenge  wywalczyli 12 medali, 

uzyskując 1 miejsce drużynowo, 3 medale podczas Mistrzostw Polski K1 (1 złoty,                             

2 srebrne), 2 srebrne medale na Mistrzostwach Polski kadetów w formule Kick Light.   

 1  miejsce  drużyny ŁMLKS w kat. czwórek  w   Mistrzostwa Województwa  

w Minisiatkówce  Dziewcząt „Kinder +Sport”,  3 miejsce podczas Mistrzostw 

Województwa Łódzkiego młodziczek w piłce siatkowej plażowej. 

 Drużyna ŁMLKS „Łaskovia” w kat. juniorek wywalczyła awans do turnieju finałowego 

Mistrzostw Polski , dzięki czemu znalazła się w gronie 8 najlepszych zespołów w kraju.  

 Powołanie zawodniczki MUKS Wodnik Łask  - Nikoli Błażejewskiej  do Kadry Narodowej  

 Udział zawodników ŁLKSW w Świtokrzyskim turnieju Kickboxing 7 medali                          

w tym 5 złotych.    
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Fot. Zawodnicy ŁLKSW  podczas European Kickboxing Challenge   

 
 
 

 
Fot. Łaskovia I – mistrzynie województwa łódzkiego  
       w minisiatkówce dziewcząt w kat. czwórek   

Fot. MUKS Wodnik Łask  - Nikola Błażejewska   
       powołana do Kadry Narodowej Juniora  
       w pływaniu  na 2020 rok 
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W 2020 r. odbyły się m.in. niżej wymienione imprezy organizowane przez kluby sportowe z 

udziałem dotacji z budżetu Gminy Łask.:  

 Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej Łask 2020  

 Ogólnopolskie Turnieje Piłki Siatkowej i Minisiatkówki w kategoriach:  kadetek,  

młodziczek, czwórek, trójek i dwójek.  

 Zawody Eliminacyjne do Pucharu Polski Modeli halowych o puchar Burmistrza Łasku.  

Epidemia COVID-19 dotknęła także turystykę, ale dzięki specyfice tego obszaru 

aktywności fizycznej, w łagodniejszych okresach epidemii mogliśmy korzystać z dobrodziejstw 

natury i podziwiać piękno otaczającej nas przyrody, a także inne atrakcje napotykane na 

miejscowych szlakach turystycznych.  

 

Fot. Młyn w Zielęcicach Fot. Na szlaku rowerowym 

 

Chętnie korzystano także z popularnych już Questów. Obecnie udostępnionych jest 36 

tras w naszej okolicy. Najpopularniejsze z nich po terenie Gminy Łask to: 

 Historia Łasku w tablicach ujęta; 

 Wiele miejsc jedna historia Śladami łaskich Żydów; 

 Śladami rodu Łaskich po parku miejskim; 

 Spacerek z Januszem po Kolumnie; 

 Z Grażyną po Łasku; 

 Ukryte Młyny Grabi. 
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Fot. Spacer z Januszem po Kolumnie – Quest – UTW Łask 

 

Bogatą informacją o przebiegających przez naszą gminę szlakach turystycznych  - 

pieszych, rowerowych czy też konnych oraz questach dysponuje Punkt Informacji Turystycznej 

działający w strukturach Biblioteki Publicznej w Łasku.  

4. Ochrona zdrowia  

Na naszym terenie funkcjonuje podmiot leczniczy, dla którego Gmina Łask jest 

podmiotem tworzącym tj. Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku (GPZOZ) 

składający się  z 4 odrębnych przychodni: 

 Przychodni Rejonowej nr 1 w  Łasku, ul. Polna 12 

 Przychodni Rejonowej nr 2  w Łasku – Kolumnie, Plac Szarych Szeregów 8 

 Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Bałuczu, Bałucz 23 

 Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczewicach, Wrzeszczewice  Skrejnia 15a 

Corocznie wzrasta liczba pacjentów zadeklarowanych do GPZOZ. W  2020  r.   liczba 

pacjentów chcących korzystać z usług tej placówki wynosiła  23 543 osoby ( w 2019 r. – 22 125, 

w 2018 r. - 22 062). 

GPZOZ obsługuje też pacjentów tzw. obcych tj. niezadeklarowanych, ale 

wymagających nagłych porad. Jest też podwykonawcą dla innych przychodni w ramach: 

badań laboratoryjnych, usg i rtg. 
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W GPZOZ  jest zatrudnionych 14 lekarzy na umowę o pracę oraz 3 lekarzy specjalistów 

(kardiolog, radiolog, endokrynolog), którzy przyjmują 1 raz lub 2 razy w tygodniu oraz  

22 pielęgniarki i położne.  

W 2020 r. udzielono 90 415 porad i  teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej  

oraz wykonano 908 badań usg jamy brzusznej, 338 usg serca,  230  usg tarczycy, 4909 badań 

rtg ( 2685 – dla pacjentów zadeklarowanych u nas oraz 2224 – dla pacjentów obcych) oraz 38 

spirometrii.  

Epidemia COVID-19 wpłynęła na konieczność przemodelowania pracy służby zdrowia. 

Aby zminimalizować ryzyko zakażeń wirusem,  konieczna była zmiana  zasad przyjmowania 

pacjentów i dostosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i GIS.   

W trosce o dobro pacjentów, jak i kadry pracującej w GPZOZ dostosowano zasady 

kontaktu pacjenta z przychodnią do zaleconych środków ostrożności. W większości świadczeń  

zmuszeni byliśmy przejść na system pracy zdalnej, czyli teleporad. Wbrew pozorom nie było 

łatwiej ani pacjentom, ani personelowi przychodni. Staraliśmy się reagować na bieżąco                  

i minimalizować występujące utrudnienia. Aby ograniczyć trudności w kontakcie 

telefonicznym zmieniona została centrala telefoniczna, dokupiono nowe numery telefonów.  

Zakupiono urządzenia do pomiaru temperatury i zamontowano przed wejściem do przychodni 

w Łasku i w Kolumnie. Założono domofony ułatwiające wejścia do przychodni i kontakt                           

z rejestracją, zakupiono 2 ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń. Typowe środki ochrony 

przeciwwirusowej ( maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji )  stały się naszą codziennością.  

Ilość pacjentów zgłaszających się do lekarzy sięgała 70 - dziennie do każdego lekarza. 

W wypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem kierowano pacjentów na testy covid,                

a w dalszej kolejności wdrażano potrzebne leczenie. Jedocześnie zajmowano się pacjentami 

kwalifikującymi się do opieki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, tj.  z nadciśnieniem, 

chorobami serca, nerek, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (pochp), bóli kręgosłupa itd.  

W 2020 r. GPZOZ zainwestował w wykonanie paneli fotowoltaicznych na wszystkich 

czterech przychodniach, oraz doprowadzenie gazu ziemnego do Przychodni nr 2 w Kolumnie. 
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Fot. Licznik do fotowoltaiki Fot. Piec gazowy w Przychodni w Kolumnie 

 

Tabela nr 28. Wyposażenie gabinetów GP ZOZ w Łasku 

Sprzęt w rehabilitacji Sprzęt laboratoryjny Sprzęt diagnostyczny i pozostały 

Urządzenie do krioterapii 

Diatermia BTL 6000 

Fala uderzeniowa 

Stół elektryczny z elektryczną 
regulacją 

Szyna do ćwiczeń Fisiotek 

Sonoter z wyposażeniem  
+ głowica 

Interdynamik 

Sterownik Magner 

Rowerek magnetyczny 

Aparat do laseroterapii+laser 
domowy 

Ugul z osprzętem 

Lampa solux 

Diatronic 

Pulsotronic 

Biotron Pro 

Rotory kończyn górnych i 
dolnych 

Aparat do masażu 
limfatycznego 

 

 

 

 

Analizator biochemiczny 
Integra 

Analizator 
immunoserologiczny – 2 szt. 

Analizator hematologiczny 

Aparat do moczu Clinitec 

Fotel do pobierania krwi 
 - 4 szt. (+2) 

Skaner do naczyń ACCUVEIN 

Wirówka laboratoryjna 2 szt. 
(+1)  oraz wirnik kątowy 

Analizator do moczu Laura  
+ pipety 

Mikroskop 

Aparat do mierzenia bilirubiny 

 

 

Lampa diagnostyczna statywowa Solis 
 – 2 szt. 

Fotele masujące – 2 szt. 

Ciśnieniomierze – 30 szt. 

Waga ze wzrostomierzem – 2 szt. 

Aparat EKG Mtrace – 5 szt. 

Defibrylator AMI ITALIA ze skrzynką  
– 2 szt. 

Spirometr Microlab MK8 sn 72868 

Holter EKG Cardio Point H600  
 z rejestracją 3 kanałową 

Holter ciśnieniowy Cardio Point ABPM 

Wagi niemowlęce 

Analizator składu ciała 

Aparat do usg Mindray + sonda 
kardiologiczna, sonda do usg jamy 
brzusznej + sonda do usg tarczycy 

Lampy bakteriobójcze – 2 szt. 

Autoklaw 

Negatoskop – 6 szt. 

Resuscytatory dla dorosłych i dzieci  
– 6 szt. 

Aparat rtg Paush Konika Minolta 

Samochody Skoda Fabia – 2 szt. 

System kolejkowy 

Rejestrator Termo Alarm do lodówek –  
3 szt. 

Aparat przenośny do EKG dla 
pielęgniarek  środowiskowych 

 – zakupiony w 2020 r. 
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5. Gospodarka komunalna 

Infrastruktura drogowa 

Sieć drogowa na terenie Gminy Łask składa się z dróg o charakterze krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym- łącznie 302,02 km, tak jak w roku 2019.  

Drogi gminne mają charakter uzupełniający w stosunku do dróg wyższej kategorii.                           

Na  dzień 31.12.2020 r. w bazie danych ewidencji dróg gminnych znajdowało się 199,86 km 

dróg gminnych, z czego drogi utwardzone (bitumiczne oraz z kostki betonowej) stanowiły                  

ok. 38,8%.  

Infrastruktura drogowa w granicach administracyjnych miasta: 

1. drogi krajowe – brak, 

2. drogi wojewódzkie – 13,56 km, 

3. drogi powiatowe – 19,98 km, 

4. drogi gminne  -  41,599 km z czego:  

 22,52 km dróg bitumicznych (52%),  

 3,364  km nawierzchnia z kostki betonowej, 

 15,715 km dróg gruntowych (w tym utwardzonych tłuczniem) 

5. chodniki – 13,706 km, 

6. ścieżki rowerowe – 1,0 km przy drogach gminnych                                                                           

oraz przy drogach powiatowych – 6,36 km i przy wojewódzkich - 2 km. 

Infrastruktura drogowa na terenach wiejskich: 

1. drogi krajowe – 7,29 km, 

2. drogi wojewódzkie – 26,63 km, 

3. drogi powiatowe – 34,7 km, 

4. drogi gminne -  168,281 km, z czego:  

 52,077 km dróg bitumicznych,  

 1,039 km nawierzchnia z kostki betonowej, 

 104,269 km dróg gruntowych (w tym utwardzonych tłuczniem), 

5. chodniki – 5,034 km. 

W 2020 r. wykonywano inwestycje drogowe o łącznej długości 2,041 km, z tego:                    

1,391 km - przebudowa dróg:  ul Łącznej i Dolnej w Kolumnie oraz drogi gminnej w Kopyści, 

oraz 0,650 km – budowa chodnika w Ostrowie( przedłużenie ul. Batorego). 

Zadania te zostały opisane w pkt. „Najważniejsze inwestycje realizowane w roku 2020 r.” 
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Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano 0,56 km nowej nawierzchni 

poprzez ułożenie nakładki bitumicznej na ulicach: Kononowicza, Rodz. Bujnowskich,  

Szkolna, Zachodnia,  

 
Fot. Nowa nawierzchnia bitumiczna - ul. Rodziny  
        Bujnowskich i M. J. Kononowicza 

Fot. Nowa nawierzchnia bitumiczna – ul. Szkolna 

 

Powyższe przedsięwzięcia sprawiły, iż układ komunikacyjny gminy został 

zmodernizowany w ilości blisko 2,6 km.   

Ponadto wykonano dodatkowe miejsca parkingowe: 

 przy ul. Karpińskiego - 7 m-sc parkingowych; 

 przy ul. Szkolnej – 9 m-sc parkingowych. 

Oświetlenie uliczne   

Tabela nr 29.  Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łask  

Rodzaj oświetlenia 
ulicznego 

Stan na 31.12.2019 r. (szt.) Stan na 31.12.2020 r. (szt.) +/- 

Oświetlenie sodowe 3478 3480 + 2 

Oświetlenie rtęciowe 46 46 bz 

Oświetlenie LED 212 225 +13 

Oświetlenie hybrydowe 41 57 +16 

Ogółem 3777 3808 +31 

 

Ponadto 644 punkty świetlne znajdują się na Placu 11 Listopada w Łasku, w tym 593 

punkty LED. Corocznie w okresie świąt Bożego Narodzenia Plac 11 listopada i przyległe ulice: 

Żeromskiego, Kościelna i Narutowicza rozświetla iluminacja świąteczna składająca się  

z 43 elementów. 
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W 2020 r. w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego 

wykonano: 

1. Naprawę metalowego słupa oświetleniowego na Osiedlu Batorego w Łasku oraz 

wycinka gałęzi wrastających w ww. słup. 

2. Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych LED wraz z wysięgnikami i przewodami 

izolowanymi linii napowietrznej o długości 100 metrów w miejscowości Bałucz. 

3. Zakup i montaż 1 oprawy oświetleniowej LED wraz z wysięgnikiem w miejscowości 

Anielin. 

4. Zakup i montaż oprawy oświetleniowej LED – Łask – Kolumna, ulica Błękitna. 

5. Zakup i montaż oprawy oświetleniowej LED wraz z wysięgnikiem – Sięganów 86.  

6. Zakup i montaż 2 opraw oświetleniowych LED wraz z wysięgnikami w miejscowości 

Łopatki. 

7. Zakup i montaż 5 opraw oświetleniowych LED wraz z wysięgnikami w miejscowości 

Gorczyn. 

W 2020 r. w ramach zadań inwestycyjnych wykonano  budowę oświetlenia ul. Bilewskiej  

w Okupie Wielkim - montaż 16 słupów hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych 

uzupełniających oświetlenie ul. Bilewskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2300E Bałucz-Okup 

Wielki-Marzenin.  

Gospodarka odpadami 

Realizując obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, Gmina Łask objęła systemem zarówno właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych jak i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się cmentarze. Takie 

rozwiązanie daje większą możliwość kontroli nad całością wytworzonych odpadów 

komunalnych w Gminie. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łask mają możliwość 

selektywnego zbierania odpadów „u źródła ich powstawania” – tzw. I filar, bezpośrednio                    

z terenu nieruchomości.  

Odbiorem odpadów „u źródła” zostały objęte frakcje odpadów:  

 odpady komunalne zmieszane (pozostałości po segregacji); 

 metale i tworzywa sztuczne; 

 papier; 

 szkło mieszane; 

 bioodpady. 
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 Na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 

właściciele nieruchomości zbierają te same frakcje odpadów.  

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i bioodpadów wynosi: 

odpady zmieszane - zabudowa jednorodzinna raz na 2 tygodnie, odpady biodegradowalne 

raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień-październik i 1 raz na miesiąc w okresie listopad- marzec. 

W zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne zmieszane odbiór nie rzadziej niż raz na 

tydzień, natomiast odpady biodegradowalne nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 

kwietnia do października i nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od listopada do 

marca. 

Tzw. II filar selektywnej zbiórki odpadów stanowi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Lutomierskiej 2 w Łasku.  

W ramach uiszczonej opłaty właściciele nieruchomości mogą przekazać do PSZOK 

zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów komunalnych: odpady 

budowlano - rozbiórkowe w ilości do 1,1 m3 rocznie od gospodarstwa 

domowego/nieruchomości/lokalu mieszkalnego, odpady zielone trawa, liście), chemikalia, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, a także szkło 

białe i kolorowe oraz opakowania z metali i tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odzież i tekstylia oraz 

papier i tekturę.  

PSZOK jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 1100 - 1900 oraz w pierwszą i trzecią sobotę 

miesiąca w godz. 900-1300.  Szczegółowe Informacje dot. funkcjonowania PSZOK zamieszczone 

są na  www.lask.pl. 

Ponadto Gmina Łask organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w systemie 

akcyjnym tzw. „wystawka”. W ramach prowadzonej akcji mieszkańcy mogą oddać zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, metale, zużyte opony, zużyte 

baterie i akumulatory. Zainteresowanie wśród mieszkańców jak zwykle było duże. Podczas 

zbiórki w terminie 6-29 kwietnia 2020 r. zebrano 293,6200 Mg odpadów.  

Dodatkowo mieszkańcy przez cały rok mogą samodzielnie dostarczać do punktów 

aptecznych przeterminowane leki oraz do pojemników ustawionych w budynkach 

użyteczności publicznej - zużyte baterie.  

W Gminie Łask jest możliwość zamówienia dodatkowej usługi może to być usługa  

w zakresie użyczenia dodatkowego pojemnika na okres, co najmniej 6 miesięcy na określony 

rodzaj odpadów lub możliwość zakupu worka na określony rodzaj odpadu.  

W 2020 r. z tej usługi skorzystało: w zakresie użyczenia dodatkowego pojemnika na 

odpady komunalne na okres, co najmniej 6 miesięcy - 31 właścicieli nieruchomości, w zakresie 
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usługi jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 6 właścicieli 

nieruchomości. Właściciele nieruchomości zakupili 120 szt. worków (odpady zmieszane – 81 szt., 

metale i tworzywa sztuczne – 28 szt., papier – 10 szt., szkło –1 szt.). 

Na dzień 31.12.2020 r. złożono 6352 deklaracji przez właścicieli nieruchomości,  w tym:  

z nieruchomości zamieszkałych 5537, z nieruchomości niezamieszkałych 815.  

W 2020 r. z terenu miasta o gminy łącznie zebrano 11.561,3920 Mg, w tym: 

 z nieruchomości odebrano 10.554,5370 Mg i 1 006,8550 Mg z PSZOK. 

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r. wyniosły   

6.560.405,72 zł, natomiast koszty i wydatki poniesione przez Gminę Łask na obsługę systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 6.859.138,41 zł. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020. 

Wpływy za rok 2020 na dzień 31.12.2020 r. wyniosły: 

 z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.561.605,72 zł; 

 z tytułu kosztów doręczonych upomnień – 19.236,64 zł; 

 z tytułu odsetek od należności – 5.747,68 zł. 

Należności pozostałe do zapłaty – 601.211,27 zł.  

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 321.366,27 zł.  

Nadpłaty – 71.421,69 zł.  

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W roku 2020 z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawionych 2036 upomnień,  

127 tytułów wykonawczych. W wyniku przeprowadzonych postępowań wydano 101decyzji 

określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która 

weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. rady gmin zobowiązane zostały do dostosowania 

uchwał wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, w terminie do dnia  

31 grudnia 2020 r.  Rada Miejska w Łasku w 2020 r. podjęła stosowne uchwały, które weszły  

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna  

Na terenie Gminy Łask na koniec 2019 r. sieć wodociągowa eksploatowana przez 

MPWiK sp. z o.o. w Łasku liczyła  243,0062 km z 6328 przyłączami.   

W roku 2020 została rozbudowana o 0,9106 km i 249  przyłączy  i na koniec 2020 r. 

wynosiła 243,9168 km ( w tym w mieście 75,97 km ) z 6577 przyłączami.  
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W 2020 r. najwięcej nieruchomości przyłączyło się do sieci wodociągowej w : Kolumnie 

+116 szt. Ostrowie  +15 szt., Wronowicach +21 szt., Wydrzynie i Anielinie +10 szt.  

Sieć kanalizacyjna na koniec 2019 r. wynosiła 110,7068 km z 3.007 przyłączami.                           

W roku 2020 została rozbudowana o 2,2951 km i 98 przyłączy i na koniec 2020 r. wynosiła 

113,0019 km (w tym na terenie aglomeracji Łask obejmującej również Wolę Łaską, Ostrów, 

Wiewiórczyn i Orchów – 94,6 km)  i 3105 przyłączy.  

W 2020 r.  najwięcej przyłączy do kanalizacji powstało w : Kolumnie +56 szt., Ostrowie 

i Woli Łaskiej +33 szt.   

Poniższe tabele przedstawiają dane szczegółowe w tym zakresie.  

Tabela nr 30. Wykaz sieci wodociągowej na terenie Gminy Łask 

SUW Miejscowość sieć 
2020 rok Przyłącza 

razem [km] Szt. 

SUW Ostrów 

Łask + Kolumna 
magistralna 14,2000 

3219 
rozdzielcza 61,7705 

Wola Łaska + Mauryca 
magistralna 1,2610 

 
rozdzielcza 0,1370 

Teodory 

rozdzielcza 

5,5970 145 

Ostrów 7,7596 276 

Orchów 8,7603 255 

Wiewiórczyn 6,0000 196 

Wronowice 9,6898 234 

Podłaszcze 1,2000 46 

Wronowice-Anielin 1,7020 
 

Wronowice-ul. Ogrodowa 0,3600 

Wola Łaska 3,8086 175 
 Wola Łaska-Teodory 0,9812 

Gorczyn 5,5645 198 

Łopatki 8,5891 180 

Mauryca 2,8000 50 

Sięganów 7,6583 60 

Zielęcice 5,5610 112 

RAZEM 

magistralna 15,4610 
 

5146 
rozdzielcza 137,9388 

Ogółem 153,3998 

SUW Bałucz 

Bałucz+Kolonia Bałucz+Ulejów 
+Wincentów+Młynisko, Wola Bałucka 

rozdzielcza 

9,1120 143 

Stryje Księże+Jabłonki 3,1270 67 

Wola Stryjewska 7,0000 53 

Wydrzyn+Anielin 10,5000 206 

Borszewice+Osiny 7,8000 124 

Budy Stryjewskie+Stryje 
Paskowe+Karszew 

10,000 99 
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Remiszew+Wreszczewice 11,7000 169 

Remiszew+Budy Stryjewskie 1,9740  

Wrzeszczewice+Karszew 0,9960  

Anielin-Krzucz 4,8160 39 

Razem  67,0250 901 

SUW Okup 

Okup+Mikołajówek+Kolonia Bilew 

rozdzielcza 

12,6000 286 

Kopyść 4,0950 125 

Wola Bałucka 2,9000 69 

Orchów Wesółka 0,5000 4 

Grabina+Kopyść+Okup Wielki 3,3970 23 

RAZEM  23,4920 507 

Zakup wody gmina 
Wodzierady 

Rembów rozdzielcza 0,7860 23 

RAZEM  0,7860  

SUW-y +Wodzierady 

sieć magistralna 15,4610  

sieć rozdzielcza 229,2418  

RAZEM 244,8028  

Same SUW-y 

sieć magistralna 15,4610  

sieć rozdzielcza 228,4558  

RAZEM 243,9168 6577 

 
Tabela nr 31. Wykaz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łask 

 Sieć Kanalizacja [km] Przyłącza (szt.) 

Łask + Kolumna 

ogólnospławna 1,3 

 
2190 

sanitarna 63,35178 

tłoczna 4,16461 

Gorczyn sanitarna 1,16242 8 

Kopyść 
sanitarna 1,7435 

76 
tłoczna 0,673 

Wola Łaska 
sanitarna 8,85389 

154 
tłoczna 0,16635 

Ostrów sanitarna 2,08936 132 

Orchów 
sanitarna 8,27192 

207 
tłoczna 0,5409 

Wiewiórczyn sanitarna 6,01232 174 

Wronowice 
sanitarna 3,09522 

164 
tłoczna 0,07332 

RAZEM  

ogólnospławna 1,3  

sanitarna 94,58041  

tłoczna 5,61818  

OGÓŁEM  113,0019 3 105 
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7. Utrzymanie zieleni  

Dla właściwego utrzymania w odpowiednim stanie niżej wymienionych terenów zieleni 

w mieście, tj.: 

 terenów reprezentacyjnych (tereny zieleni i pasy zieleni towarzyszące ulicom)  

– 45 918,5 m², 

 pozostałych terenów zieleni oraz pasów zieleni towarzyszących ulicom  

– 14 8948 m², 

 żywopłotów cyklicznie formowanych – 597 mb, 

 Parku Miejskiego  wraz terenem wokół Stawu i rowami – 77 190 m²,  

 rabat różanych – 1824 m²,  

W 2020 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

1. Zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie nawodnienia zieleni rosnącej w ogrodzie różanym” 

-  zastosowano zraszacze wynurzalne na powierzchniach trawiastych oraz węże kropelkowe   

na powierzchniach obsadzonych różami, krzewami oraz drzewami. Ponadto wybudowano 

rozdzielnię sekcji nawadniania sterowanego automatycznie. Nawodnienie składa się z: 

 linii kroplującej z kompensacją ciśnienia – 2300 mb, 

 rur nawadniających ø 40 -120 mb, 

 rur nawadniających ø 32 -1250 mb, 

 zraszaczy statycznych – 90 szt., 

 elektrozaworów – 25-30 szt., 

 sterownika, 

 czujnika deszczu, 

 obejm – 90 szt.  

2. Dokonywano zakupów i wykonywano prace w ramach bieżącego utrzymania: 

 zakup 11 szt. spray do oznaczania drzew i 2 taśmy miernicze, 

 zakup worków i rękawic do prac pielęgnacyjnych, 

 zakup 24 szt. krzewów lawendy do nasadzeń w donicach, 

 zakup 260kg nawozu Grow–Cote Plus do nawożenia róż, 

 zakup1szt. sekatora do przycinania krzewów, 

 zakup środka przeciw szkodnikom- Mospilan, Amistar, 

 zakup środka przeciw chorobom grzybowym –Nimrod, 

 zakup i posadzenie 92 szt. drzew, 210 szt. krzewów na terenie miasta i gminy, 

 koszenie trawników na terenach reprezentacyjnych oraz na terenach zieleni oraz 

pasów zieleni towarzyszącej ulicom (610 743 m²), 

 wyremontowano wszystkie pomosty drewniane w Parku Miejskim w Łasku, 
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 3-krotne koszenie Parku Miejskiego (pow. jednorazowego koszenia 77 190 m2), 

 posadzenie 44 szt. roślin (lawenda, pelargonia, trzmielina) w donicach  

na Pl. 11-go Listopada, 

 2-krotny oprysk rabat różanych środkami: Mospilan, Amistar, Nimrod (3 648 m2), 

 wykonanie nawożenia rabat różanych nawozem GrowCotePlus (1 824 m²), 

 usunięcie złomów i wywrotów (15 szt.), 

 formowanie żywopłotów (1 120 mb), 

 wycinka drzew (45 szt.), 

 cięcia sanitarno–formujące (150 szt). 

 
Fot. Wyremontowane pomosty w Parku Miejskim w Łasku 

W 2020 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 

Łasku dokonali 435 oględzin w sprawie wycinki drzew, w tym: 

 w związku z wydaniem zezwoleń na wycinkę drzew:  

59 oględzin  (w roku  2019 – 86 oględzin), 

 w związku ze zgłoszeniami zamiaru wycinki drzew przez osoby fizyczne:  

376 oględzin (w roku 2019 – 420 oględzin). 

W 2020 r. nie było zmian co do form ochrony przyrody.  Zgodnie z danymi Centralnego 

Rejestru Form Ochrony Przyrody (www.crfop.gdos.gov.pl), na terenie Gminy Łask znajdują się 

następujące formy ochrony przyrody:  

 Obszar chronionego krajobrazu Środkowej Grabi; 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Grabi; 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Kolumna-Las; 

 Obszar Natura 2000 Grabia; 

 użytek ekologiczny „Rzeka Grabia”; 

 pomniki przyrody – 21 szt. 
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8. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Łask  to głównie zadanie 

Komendy Powiatowej Policji w Łasku i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Łasku. Gmina Łask, wypełniając kompetencje ustawowe, w roku 2020 zapewniała głównie 

gotowość bojową w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzonej przez ochotnicze straże 

pożarne.  

W 2020 r., tak jak i w roku 2019 na terenie Gminy Łask funkcjonowało 9 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych,  w  tym 3 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.                    

Na wyposażeniu OSP znajdowało się 12 pojazdów, tj.: o 2 mniej niż w roku 2019:  

 ciężkie - 2,  

 średnie – 7 ( sprzedany samochód OSP Okup), z tego 4 w jednostkach KSRG, 

 lekkie - 1,  

 specjalne lekkie ratownictwa technicznego - 2, z tego 2 w jednostkach KSRG. 

Samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy, który w 2019 r. zasilił stan wyposażenia OSP 

Łask został przekazany Łaskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.  

Bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych mogło brać udział 131 członków 

OSP posiadających przeszkolenie oraz aktualne badania lekarskie ( w 2019 r. - 123 ). 

W 2020 r., tak samo jak w roku poprzednim zatrudnialiśmy 11 konserwatorów pojazdów 

i sprzętu w OSP.   

Jednostki OSP biorą udział w akcjach gaśniczych, udzielają pomocy przy wypadkach 

drogowych, usuwają zalegające drzewa i zabezpieczają zerwane linie energetyczne  wskutek  

wichur i nawałnic, pomagają w usuwaniu skutków powodzi i podtopień po ulewnych 

deszczach i itp. W przypadku zagrożeń dbają oni o bezpieczeństwo mieszkańców  ratując ich 

zdrowie i życie.  

 W 2020 r. w związku ze stanem epidemii COVID -19 strażacy zaangażowani byli także                           

w działania na rzecz przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania epidemii, natomiast  

w mniejszym niż zwykle w działania szkoleniowo – profilaktyczne dla mieszkańców z powodu 

braku możliwości organizacji festynów, pikników jak i zmianę formy pracy szkół na naukę 

zdalną.  

W Gminie Łask w 2020 r.  odnotowano następującą liczbę zdarzeń: 

 pożary - 73    (w 2019 r. - 97); 

 miejscowe zdarzenia – 395 (w 2019 r. - 316); 

 alarmy fałszywe - 21  (w 2019 r. - 22). 
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Tabela nr 32. Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych w latach 2019-2020 

Lp. Nazwa jednostki 

Rodzaj działań 

Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy fałszywe Ogółem 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1. KSRG OSP ŁASK 20 22 20 80 3 2 43 104 

2. KSRG OSP BAŁUCZ 8 8 5 15 0 0 13 23 

3. KSRG OSP KOLUMNA 14 17 24 17 0 3 38 37 

4. OSP ANIELIN 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. OSP OKUP 7 6 10 12 0 0 17 18 

6. OSP SIĘGANÓW 0 0 0 1 0 0 0 1 

7. OSP TEODORY 1 7 0 2 0 0 1 9 

8. OSP WIEWIÓRCZYN 3 2 1 0 0 0 4 2 

9. OSP WRZESZCZEWICE 2 2 0 2 0 0 2 4 

 

Ponadto jednostka OSP w Łasku 103 razy oraz OSP Kolumna 2 razy, alarmowane były 

na zabezpieczenie rejonu operacyjnego na czas prowadzenia działań przez zastępy z JRG KP 

PSP Łask terenie Powiatu Łaskiego.  

Wartość strat spowodowanych zdarzeniami na terenie Gminy Łask oszacowano na 

kwotę 1 822,7 tys. zł, a wartość uratowanego mienia na kwotę 8 971 tys. zł.  

Wypełniając obowiązki ustawowe Gmina Łask przeznaczyła w 2020 r. na realizację 

zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z zapewnieniem gotowości bojowej gminy 

kwotę 493.411,45 zł, w szczególności na:  

 wynagrodzenia konserwatorów pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego, 

 zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych i sprzętu,  

 zakup sprzętu i wyposażenia,  

 remonty i naprawy sprzętu oraz pojazdów, 

 materiały do remontów pomieszczeń garażowych, 

 okresowe badania lekarskie strażaków oraz badania lekarskie i psychologiczne 

kierowców,  

 badania techniczne i przeglądy sprzętu oraz pojazdów, 

 ubezpieczenia majątkowe oraz na życie, 

 energię elektryczną, opał, 

 środki pianotwórcze i neutralizujące, 

 ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych, 

 zakup obuwia ochronnego dla OSP w Sięganowie z funduszu sołeckiego wsi Sięganów. 
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Ponadto Gmina Łask udzieliła wsparcia finansowego: 

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie:                                                                                                                   

293.000,00 zł – za zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku remizy strażackiej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie Małym na sfinansowanie I etapu robót oraz na 

zakup materiałów, które wykorzystane będą na pokrycie dachu budowanej strażnicy. 

 

Fot. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę strażnicy OSP w Okupie 

 

2. Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzeszczewicach 

13.800,00 zł - na wykonanie ogrzewania garażu w budynku OSP; 

3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie 

850,00 zł - na zakup motopompy półszlamowej.  

4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Teodorach                                                                                                              

2.500,00 zł - na zakup i montaż stacji selektywnego alarmowania  

5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie                                                                                                                 

1.599,00 zł - na zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń garażowych w strażnicy. 

Gmina Łask przeznaczyła również środki finansowe na zakup wody do celów 

przeciwpożarowych.  

Monitoring miejski  

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców  i ochronę mienia gminnego na terenie 

Gminy Łask funkcjonuje system monitoringu miejskiego. W 2020 r. dokonaliśmy wymiany                      

1 kamery na nowocześniejszą oraz wydatkowano środki finansowe na konserwację i serwis, 

dzierżawę słupów linii energetycznej, usługi internetowe, energię elektryczną.              



 

106 
 

Obecnie miejski system monitoringu wizyjnego działa w oparciu o 12 kamer,  

w tym: 3 statyczne oraz 9 obrotowych, a w nich 3 tzw. mobilne i stałe stanowisko obserwacji 

monitoringu zlokalizowane na Komendzie Powiatowej Policji w Łasku, wyposażone przez 

gminę. W tym celu zatrudniamy także pracownika.  Monitoring pozwala na bieżące 

reagowanie na przypadki niszczenia mienia, łamania prawa i jest narzędziem ułatwiającym 

działania Policji. 

Z przedłożonego Burmistrzowi Łasku sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji               

w Łasku – „ Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie łaskim” wynika, 

że w 2020 r. na terenie Gminy Łask wystąpiły następujące zdarzenia drogowe:  

Tabela nr 33. Wykaz zdarzeń drogowych w latach 2019-2020 

Gmina 
Łask 

Liczba zdarzeń 
Liczba 

wypadków 
Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

obszar miejski 262 218 13 14 0 0 13 16 249 204 

obszar wiejski 142 154 10 8 2 2 15 12 132 140 

 

Zarządzanie kryzysowe 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii spowodowanej zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 Gmina Łask uruchomiła środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe  

w łącznej kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu 

się zakażenia koronawirusem.  

W okresie od 24 marca 2020 r. do 2 czerwca 2020 r. na polecenie Wojewody Łódzkiego 

zorganizowaliśmy w Świetlicy Wiejskiej we Wrzeszczewicach miejsca kwarantanny zbiorowej 

dla osób powracających z zagranicy z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Pomieszczenie zostało wyposażone w niezbędny sprzęt kwatermistrzowski (łóżka polowe, 

materace, koce itp.) oraz środki ochrony indywidualnej. Osoby odbywające kwarantannę 

miały zapewnione w świetlicy zaplecze kuchenne oraz sanitarne. 

 Ponadto OSP w Łasku dostarczała środki ochrony indywidualnej do żłobków, 

przedszkoli, szkół z terenu naszej gminy oraz dowoziła posiłki do miejsc kwarantanny zbiorowej 

i domowej, w których przebywały osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem.   

Urząd Miejski w Łasku za pośrednictwem zakładki dedykowanej COVID – 19 na stronie 

internetowej Łaskiego Serwisu Samorządowego www.lask.pl prowadził działalność 

informacyjno-profilaktyczną dla mieszkańców Gminy Łask związaną z przeciwdziałaniem, 

zapobieganiem i zwalczaniem epidemii.   
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9. Współpraca z samorządami wiejskimi 

W 2020 r. Gmina Łask kontynuowała wieloletnią już współpracę z samorządami 

wiejskimi. Jedną z form współpracy było bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich i domów 

ludowych będących jej własnością, jak i pomieszczeń świetlicowych użyczonych gminie przez 

jednostki OSP. W II połowie 2020 r. wygasła umowa użyczenia zawarta pomiędzy OSP Anielin, 

a Gminą Łask  na korzystanie z pomieszczeń świetlicowych będących własnością OSP. Ze 

względu na nie przedłużenie ww. umowy w dniu 30 grudnia 2020 r. zostało zawarte 

porozumienie. Gmina zrzekła się wszelkich roszczeń  od OSP Anielin z tytułu nakładów 

poniesionych na remont i zakup wyposażenia do Sali OSP przeprowadzony w ramach zadania 

zrealizowanego ze środków UE pn. ”Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży 

Pożarnej w miejscowości Anielin” w 2013 r., w zamian za udostępnienie nieodpłatnie 

pomieszczeń dla potrzeb sołectwa Anielin oraz Gminy Łask w celu przeprowadzenia zebrań 

wiejskich oraz innych spotkań w ramach zadań publicznych gminy. 

Obecnie Gmina Łask zajmuje się bieżącym utrzymaniem  następujących obiektów 

mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: 

 Dom Ludowy w Sięganowie; 

 Dom Ludowy w Łopatkach; 

 Dom Ludowy w Orchowie; 

 Dom Ludowy w Kopyści; 

 Świetlica wiejska w Zielęcicach; 

 Świetlica wiejska w Karszewie; 

 Świetlica wiejska w Woli Bałuckiej; 

 Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach; 

 Świetlica wiejska w Remiszewie; 

 Pomieszczenie świetlicowe w budynku OSP w Bałuczu; 

 Świetlica wiejska w budynku OSP w Teodorach.  

W 2020 r. na bieżące utrzymanie budynków świetlic i domów ludowych przeznaczono                           

z budżetu gminy 207 962,38 zł (w 2019 r. – 101 702,78 zł).                                                                                              

W kwocie wydatków 2020 r.  znajduje się również „ Remont budynku OSP w Teodorach dla 

potrzeb świetlicy wiejskiej” -117 540,00 zł. 

Środki te skierowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody oraz 

odprowadzenia ścieków, coroczne przeglądy obiektów jak i znajdującego się w nich 

wyposażenia oraz wykonywanie prac porządkowych i koszenia terenów wokół placów zabaw 

i niektórych budynków. Gmina ponosi koszty związane z zakupem materiałów budowlanych, 

wyposażenia oraz zleca wykonywanie prac, których mieszkańcy nie są wstanie wykonać we 

własnym zakresie.  
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W 2020 r. Gmina Łask otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi                           

w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie 

realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja ta 

wsparta środkami z budżetu gminy, w tym funduszu sołeckiego oraz nieodpłatnego 

zaangażowania mieszkańców  pozwoliła na wykonanie projektu w sołectwie Łopatki pn. 

„Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach”.  

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz 

dostarczono i zakupiono: materiały do wykonania grilla podwieszanego na trójnogu, ławki 

Spartan w ilości 6 szt., cement i kamień do wykonania paleniska, piach, ziemię i nasiona traw 

do odnowienia boiska do piłki siatkowej. Zainstalowano także urządzenia siłowni zewnętrznej. 

Koszt w/w prac wykonanych w 2020 r. wynosił 26.742,14  zł.  Ponadto dokumentacja obejmuję 

budowę placu zabaw,  który będzie wykonany w 2021 r.  ze środków budżetu gminy.  

Fot. Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w  
       Łopatkach - siłownia 

Fot. Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w  
       Łopatkach - grill 

 

Świetlice wiejskie i domy ludowe służą lokalnym potrzebom. Niestety w 2020 r.                           

z uwagi na panującą epidemię COVID - 19 obiekty były sporadycznie wykorzystywane przez 

społeczność wiejską. Możliwość korzystania i wynajmu domów ludowych oraz świetlic wiejskich 

na organizowanie imprez okolicznościowych była ograniczona z uwagi na  nałożone wówczas  

obostrzenia.   

Nie uległy zmianie warunki i zasady korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych  

określone w stosownych zarządzeniach Burmistrza Łasku. Natomiast korzystający z obiektów 

zostali dodatkowo zobowiązani do przestrzegania i stosowania wytycznych dotyczących 

organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii 

określonych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 

Świetlice wiejskie i domy ludowe mają duże znaczenie dla działalności kół                           

i stowarzyszeń kobiet wiejskich.  
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W 2020 r. na terenie Gminy Łask nadal działało 11organizacji tego typu, choć z uwagi 

na COVID – 19 na pewno nie mogły zrealizować wszystkich swoich planów.  

    Ponadto Gmina Łask, jak co roku wykonywała przeglądy techniczne placów zabaw, 

które są zlokalizowane w sołectwach Teodory, Orchów i Wola Łaska. W ramach bieżącego 

utrzymania naprawiano uszkodzone elementy w urządzeniach zabawowych.   

Szkody w uprawach rolnych  

W 2020 r. na terenie Gminy Łask wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne.                           

Na wniosek 3 rolników, komisja gminna dokonała lustracji upraw rolnych uszkodzonych                           

w wyniku przymrozków wiosennych. Łączna powierzchnia oszacowanych  upraw wyniosła 

69,30 ha. 

Stosowne dokumenty zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jak                           

i poszkodowanym rolnikom, aby mogli ubiegać się o wsparcie finansowe z ARiMR Biura 

Powiatowego w Łasku.  

Uprawa konopi włóknistych 

Po otrzymaniu informacji od zainteresowanych rolników, Gmina Łask  wnioskowała do 

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie 40 ha powierzchni pod uprawę konopi 

włóknistych na naszym terenie. Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XVI/265/20 z dnia 

25.02 2020 r.  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i 

konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 r. na terenie województwa łódzkiego 

przeznaczył pow. 41 ha  pod uprawę konopi na terenie naszej gminy. Na wniosek jednego 

rolnika Burmistrz Łasku wydał decyzję zezwalającą na uprawę konopi włóknistych na 

powierzchni 1 ha, tak samo jak w r. 2019.   
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ROZDZIAŁ VI. NFORMACJA  O REALIZACJI  UCHWAŁ RADY  
MIEJSKIEJ w ŁASKU 

W 2020 r. Rada Miejska w Łasku obradowała na 10 sesjach, na których podjęła 168 

uchwał ( w roku 2019 na 13 sesjach podjęto 153 uchwały).  

Z uwagi na ograniczenia w kontaktach bezpośrednich związane z COVID-19 sposób 

prac Rady Miejskiej w Łasku został dostosowany do obowiązujących ograniczeń.  

Spotkania radnych na komisjach, czy podczas obrad sesji odbywały się w sposób 

mieszany w zależności od sytuacji epidemicznej w danym czasie. Wykorzystując możliwości 

elektronicznego systemu obsługi prac rady – „Rada 365” spotkania, zwłaszcza komisji rady 

odbywały się w sposób zdalny, stosowano także hybrydowy sposób obradowania.  

Szczegółową informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Łasku podjętych w 2020 r. 

zawiera Załączniku Nr 3 do niniejszego Raportu.  

 

Łask, 31.05.2021 r.   
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Załącznik Nr 1 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku za rok 
2020. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.,  

został przyjęty Uchwałą Nr XVII/183/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Źródłem finansowania zadań „gminnego programu” były dochody własne gminy 

pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Na realizację zaplanowanych zadań na rok 2020 wydatkowano jedynie 33,53% 

przewidzianych środków, tj. kwotę 156.284,36 zł. 

Sytuacja ta spowodowana była niemożnością pełnej realizacji zamierzeń ujętych  

w programie z uwagi na ograniczenia ich wykonywania wynikające z pandemii Covid-19. 

Niektóre zadania wykonywano jedynie w ograniczonym stopniu, były też takie, do realizacji 

których nie można było w ogóle przystąpić z uwagi na obowiązujące obostrzenia.  

Wykonanie rzeczowe i finansowe poszczególnych zadań ujętych w  GPP i RPA na rok 

2020 przedstawia się następująco: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu: wykonanie - 27.011,48 zł, tj. 42,21% planowanych 

środków, z tego: 

1.1 Finansowano działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, wykonanie - 26.011,48 zł, tj. 41,28 % planowanych 

środków, z tego:  

• koszty wynagrodzenia osób prowadzących terapię – 24.854,17 zł,  

• zakup usług, zakup materiałów pomocniczych i edukacyjnych – 1.157,31 zł. 
 

W roku 2020 podobnie jak w latach ubiegłych Punkt Konsultacyjny działał 

w strukturze MGOPS w Łasku. Punkt jest jednostką specjalistycznego wsparcia dla rodzin, 

młodzieży i osób zagubionych, przeżywających różne problemy i  kryzysy. Porad 

potrzebującym udzielali 1 psychoterapeuta oraz 3 pedagogów ze specjalizacjami: 

socjoterapeuta, terapia rodzin, uzależnienia.   

Głównymi problemami, z jakimi zgłaszają się do Punktu Konsultacyjnego osoby 

i rodziny są m.in.: problemy z codziennym funkcjonowaniem, kryzysy związane z utratą 
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pracy, zaburzenia lękowe i depresyjne, problemy dotyczące uzależnień, zaburzenia 

w relacjach z najbliższymi, poczucie osamotnienia, problemy rodzinne związane 

z nadużywaniem alkoholu, problemy związane ze współuzależnieniem, problemy bycia 

rodzicem dziecka niepełnosprawnego, zaburzenia komunikacji werbalnej dzieci 

i młodzieży, a także sprawy związane z przemocą domową. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w 2020 r., spowodowaną Covid-

19, Punkt Konsultacyjny zawiesił swoją działalność na okres od 15 marca do 30 kwietnia 

2020 r.  W miesiącach maj i czerwiec udzielano pomocy w formie teleporad. Natomiast od 

sierpnia do grudnia 2020 r. udzielano wsparcia w formie mieszanej, tj. w postaci 

indywidualnych porad  i konsultacji z zachowaniem reżimu sanitarnego, jak również  

w formie teleporad.   

W Punkcie Konsultacyjnym w Łasku w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. 

wsparciem w formie poradnictwa specjalistycznego w 2020 roku objętych zostało 97 osób 

i rodzin, natomiast wsparcie prawne otrzymały 144 osoby i rodziny. W formie teleporad 

udzielono wsparcia 66 osobom. Ogółem udzielono 253 porady i konsultacje. 

W pomieszczeniach Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "Merkury"  z/s  

w Ostrowie, ul. Dworska 2 (budynek ZSMT), w ramach zatrudnienia w Punkcie 

Konsultacyjnym, specjalista do spraw uzależnień prowadził terapię indywidualną  

i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych.  W okresie od stycznia do marca 

2020 r. z indywidualnych spotkań skorzystało 10 osób, którym udzielono łącznie 33 porady. 

Dwie osoby odbyły sesje indywidualne. Dwie osoby z uzależnieniem od alkoholu  

i narkotyków odbyły sesje indywidualne.   

Ponadto w ramach Punktu pełnił dyżury radca prawny, który bezpłatnie 

udzielał porad i konsultacji z zakresu między innymi prawa rodzinnego i karnego. W Punkcie 

Konsultacyjnym prowadzono również w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Gminie Łask, program edukacyjno – 

terapeutyczny. W okresie od stycznia do marca odbyło się 6 spotkań grupowych  

w wymiarze 3 godz. dla osób doświadczających przemocy domowej. Spotkania miały 

charakter  psychoedukacji, jak zapobiegać, jak odbudować poczucie własnej wartości 

by znaleźć siłę do odbudowy swojego życia, jak radzić sobie z napięciem i stresem. Od 

stycznia do marca odbyły się również 3 spotkania po 3 godziny dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Od 12 marca do 4 maja spotkania odwołano z powodu Covid – 19, 

natomiast od 5 maja do 30 czerwca 2020 r. uczestnicy grup wsparcia mogli korzystać  

z telefonicznych konsultacji raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin (7 spotkań).   
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1.2 Dofinansowano Poradnię Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy 

Powiatowym Zespole Poradni w Łasku, wykonanie - 1.000 zł, tj. 100 % planowanych 

środków, które przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych i pomocniczych, które 

zostały wykorzystane do terapii osób uzależnionych od alkoholu. Porady i praca z 

pacjentem prowadzona była w 2020 r.  głównie drogą telefoniczną lub zdalną.  

 

2. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy 

psychospołecznej, w tym ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, wykonanie - 99.022,88 zł, tj. 27,36 % planowanych środków, z tego: 

2.1  Finansowano zajęcia opiekuńczo–wychowawcze w placówkach wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wykonanie - 80.317 zł, tj. 

26,86 % planowanych środków (koszty wynagrodzeń opiekunów, pozostałe wydatki 

(zakup materiałów rzeczowych, edukacyjnych, pomocniczych niezbędnych do 

prowadzenia zajęć, zakup usług, media, koszty wyżywienia). 

W ramach tego zadania kontynuowano działalność opiekuńczo – wychowawczą 

z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w Placówce Wsparcia 

Dziennego wraz z Filiami prowadzonej przez MGOPS w Łasku: 

• Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku, ul. S. Batorego 31, 

• Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku, ul. Toruńska 1, 

• Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1, 

• Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Bałuczu, 

• Placówka Wsparcia Dziennego Filia we Wrzeszczewicach, 

• Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Okupie, ul. Akacjowa 4, 

• Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Teodorach, 

• Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łopatkach. 

 

Z uwagi na panującą pandemię placówki w normalnym trybie funkcjonowały 

jedynie w okresie od 7 stycznia do 12 marca 2020 r. Zgodnie  z kolejnymi poleceniami 

Wojewody Łódzkiego, od dnia 12 marca 2020 r. działalność placówek wsparcia 

dziennego na terenie województwa łódzkiego była zawieszona.  W nowym roku szkolnym 

działalność placówki wraz z filiami wznowiono od 12 października (poza filią w Bałuczu, 

gdzie nie było zainteresowania taką formą pomocy).   

Niestety z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiczne od 2 listopada do 

odwołania ponownie wprowadzono czasowe zawieszenie działalności świetlic 
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działających w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku, przy ul. Batorego 31 wraz  

z wszystkimi filiami.         

Wychowankami placówek, skierowanymi głównie przez pedagogów szkolnych, 

wychowawców i pracowników socjalnych MGOPS,  były dzieci w wieku od 6 do 17 lat, 

z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, często dotkniętych uzależnieniem 

rodziców od środków psychoaktywnych. W 2020 r. działaniami opiekuńczymi w powyższej 

formie objęto ok. 160 podopiecznych (każda grupa liczyła do 20 uczestników). W ramach 

zajęć w placówkach zapewniano pomoc w nauce, przygotowanie do zajęć szkolnych, 

w zakresie nauki pokonywania i rozwiązywania problemów szkolnych, trudności 

rodzinnych i w kontaktach z rówieśnikami.  

2.2 Udzielono pomocy w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

w tym z rodzin patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych w miejsce zagrożeń 

i zachowań ryzykownych, wykonanie - 6.092 zł, tj. 12,43 % planowanych środków. 

W ramach w/w zadania dofinansowano jedynie zajęcia letnie zorganizowane 

przez Bibliotekę Publiczną w Łasku. Z zachowaniem reżimu sanitarnego dzieci i młodzież 

mogła skorzystać  z różnych form zajęć plastycznych, edukacyjnych w plenerze i na terenie 

Biblioteki.  

W związku z pandemią Covid – 19 inne planowane działania nie odbyły się.  

2.3. Finansowanie  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

w Łasku, podejmującej m.in. ustawowe czynności zmierzające do orzeczenia 

o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

w zakładzie lecznictwa odwykowego, wykonanie - 12.613,88 zł, tj. 90,09 % planowanych 

środków, w tym: koszty posiedzeń Komisji, koszty postępowań w sprawach o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, tj: opinie biegłych sądowych, opłaty 

sądowe od wniosków wniesionych przez Komisję do Sądu Rejonowego w Łasku 

o zastosowanie leczenia odwykowego.  

W roku 2020 odbyły się 4 posiedzenia Komisji (w tym 2 w formie zdalnej), podczas 

których Komisja wykonywała zadania wynikające z  ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaopiniowano 9  wniosków o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydając w tej 

sprawie opinie w formie postanowień. 
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W roku 2020  do Komisji wpłynęły 44 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego,  

Komisja rozpatrywała również 4 wnioski z 2019 r. Wnioski pochodziły od: 

• 12 wniosków złożonych przez osoby prywatne,  

• 10 wniosków złożonych przez MGOPS w Łasku, 

• 3 wnioski złożone przez Zespół Interdyscyplinarny przy MGOPS w Łasku, 

• 23 wnioski złożone przez Komendę Powiatową Policji w Łasku. 

Do Sądu Rejonowego w Łasku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego 

Komisja skierowała 28 wniosków. Podczas prowadzenia postępowania w powyższych 

sprawach Komisja  przeprowadziła ok. 20 rozmów edukacyjno – motywacyjnych z osobami 

zgłoszonymi na leczenie odwykowe oraz z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu. 

Wszystkie osoby zgłaszające się na posiedzenia Komisji zapraszano i motywowano do 

skorzystania z pomocy Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Łasku, z 

Punktu Konsultacyjnego przy MGOPS w Łasku oraz z pomocy Klubu Abstynenta „MERKURY” 

w Łasku. Pozostałe osoby otrzymywały takie zaproszenia drogą pocztową.   

Gminna Komisja w trakcie roku opiniowała wszystkie działania związane z realizacją 

Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Z inicjatywy Komisji we wrześniu 2020 r. zostało przeprowadzone terenowe szkolenie dla                  

sprzedawców i właścicieli 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Łask, 

połączone z akcją zakupu kontrolowanego pn. „Tajemniczy Klient”. Działanie miało na celu 

zbadanie próby zakupu alkoholu przez osoby nieletnie, przekazanie materiałów szkoleniowych, 

edukacyjnych sprzedawcom i przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wyniki przeprowadzonej akcji zostały przedstawione Komendzie Powiatowej 

Policji w Łasku do wykorzystania w bieżącej pracy.   

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

wykonanie - 4.250 zł, tj. 42,50 % planowanych środków, z tego: 

3.1. Szkolne programy profilaktyczne i inne formy profilaktyki szkolnej. Prowadzenie na terenie 

szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Realizacja innych form uzupełniających programy 

profilaktyczne, wykonanie - 4.250 zł, tj. 42,50 % planowanych środków. 
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W ramach tego zadania odbyły się poniższe działania o charakterze profilaktycznym: 

• w SP Nr 5 w Łasku spotkanie profilaktyczne dla rodziców i uczniów klas VI – VIII,    

pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży” – około 150 uczestników,  

• w SP Nr 1 - szkolenie rady pedagogicznej p.n. „Profilaktyka uzależnień” oraz warsztat 

psychoedukacyjny dla rodziców uczniów szkoły pn. „Profilaktyka uzależnień”, 

• w Łaskim Domu Kultury - przedstawienie profilaktyczne pt. „Złodziej empatii”, dla 120 

uczniów z SP Nr 1 w Łasku,  

• w ZSO w Łasku – Kolumnie - warsztat o charakterze profilaktycznym dla ok. 40 

uczestników o tematyce zachowania silnych wartości chroniących przed 

uzależnieniem od środków psychoaktywnych.                   

3.2. Wspieranie inicjatyw promujących „zdrowy styl życia”, w tym finansowanie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, wykonanie - 0 zł.  

W związku z ograniczoną działalnością placówek oświatowych (nauka zdalna) 

spowodowaną sytuacją epidemiczną w kraju nie zrealizowano w szkołach pozalekcyjnych 

zajęć sportowych, również w ograniczonym stopniu zrealizowano profilaktykę szkolną.   

    

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych -  26.000 zł,  tj. 100 % planowanych środków.  

Powyższą kwotę przyznano w drodze konkursu ofert dla Stowarzyszenia 

Abstynentów Klubu „Merkury” w formie dotacji celowej. Stowarzyszenie działa na rzecz 

profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności 

w zakresie niesienia pomocy osobom z  problemem alkoholowym i członkom ich rodzin. 

Działania te mają na celu zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, wsparcie 

procesu trzeźwienia u osób uzależnionych i motywowanie do podjęcia leczenia 

odwykowego.  

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Łasku nie podjęła w 

2020 r. działań w ramach w/w punktu.    
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6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

Centrów Integracji Społecznej. 

W Gminie Łask nie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Wspieraniem osób 

pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy, kierowaniem osób uzależnionych i z rodzin 

dysfunkcyjnych pozostających w  bezrobociu i bez prawa do zasiłku, korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej zajmuje się Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łasku. Działanie to polega na współpracy i wspieraniu finansowym zadań 

wykonywanych  w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Łasku.  

                                                                                                             

Łask, 31.05.2021 r.  
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Załącznik Nr 2  

 

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2020 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Łasku na 2020 r. został przyjęty 

Uchwałą Nr XVII/184/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. Szczegółowe 

działania zapisane w programie wynikały z katalogu zadań własnych gminy ujętych w ustawie 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Wymienione w programie zadania realizowano we współpracy z Miejsko – Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jednostkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi                       

i podmiotami leczniczymi. Koordynatorem programu był Wydział Oświaty Kultury Promocji                       

i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.  

W 2020 r. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

zaplanowano środki w kwocie 23.000 zł, wydatkowano jedynie kwotę 1.897,71 zł, tj. 8,25 %  

Działania realizowane dla wykonania poszczególnych celów Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. wykonywane były w bardzo ograniczonym stopniu                

z uwagi na COVID – 19 i przedstawiały się następująco: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób   

uzależnionych i osób zagrożonych - 497,71 zł. 

W ramach wymienionego zadania zakupiono materiały edukacyjne, ćwiczenia 

edukacyjne, materiały biurowe na potrzeby Poradni Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia działającej przy Powiatowym Zespole Poradni w Łasku Sp. z o. o. 

Zakupy zostały wykorzystane podczas pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi 

uzależnieniem od środków psychoaktywnych w formie stacjonarnej i zdalnej.  

2. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy narkomanii,                            

w szczególności udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej -  0 zł. 

W ramach zadania współpracowano z Punktem Konsultacyjnym działającym 

przy MGOPS  w Łasku. W Punkcie prowadzono bezpłatnie poradnictwo prawne. 

Jednak w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID 19 Punkt 

Konsultacyjny pracował w ograniczonym zakresie, w dużej części zdalnie. Porady 

terapeutów i porady prawne realizowane były w większości telefonicznie. Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku nie wskazał w tym zakresie potrzeby 

dofinansowania.  
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - 1.400 zł. 

W ramach zadania sfinansowano:  

• w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łasku zajęcia warsztatowe dla klas VII pn. 

„Dopalacze – wypalacze”,  

• w Szkole Podstawowej w Okupie przedstawienie profilaktyczne na temat: 

„Złudzeniom Nie, iluzji Tak”. Tematyka przedstawienia dotyczyła uzależnień 

od dopalaczy, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.  

Powyższe działania zostały zrealizowane w m/cu marcu 2020 r.  

W związku z pracą zdalną placówek szkolnych w przeważającej części 2020 r. 

nie można było zrealizować pozostałych zaplanowanych działań profilaktycznych w 

szkołach.   

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii -  0 zł. 

W związku z pandemią COVID 19 i wprowadzonymi ograniczeniami nie podjęto 

współpracy  z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Planowano taką 

współpracę w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób 

uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym krzyżowo, w formie stacjonarnej. 

Porady w formie stacjonarnej i mieszanej oferowane były w Poradni Terapii Uzależnień 

i Współuzależnienia w Łasku,  z którą Gmina Łask współpracuje w ramach realizacji GPP 

i RPA i GPPN.  

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym 

tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego - 0 zł. 

W ramach w/w punktu przewidziana jest pomoc w ramach działalności Punktu 

Konsultacyjnego przy MGOPS w Łasku, którego celem jest między innymi praca 

socjalna w ramach aktywizacji zawodowej i reintegracja społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z powodu np. bezrobocia, uzależnienia od środków 

psychoaktywnych, nie radzenia z problemami rodzinnymi, wychowawczymi. W związku 

z ograniczoną pracą Punktu Konsultacyjnego w 2020 r. i realizacją tej pomocy w dużej 
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mierze w trybie zdalnym lub teleporad. MGOPS w Łasku nie zgłosił potrzeby 

dofinansowania tego zadania.  

 

Łask, 31.05.2021 r.  
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Załącznik Nr 3  

Informacja o realizacji Uchwał Rady Miejskiej w  Łasku podjętych w 2020 r. 

Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

Sesja w dniu 5 lutego 2020 r. 

XVIII/195/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask       
na lata 2020 – 2033* 

Uchwała wykonana* 

XVIII/196/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask           
na rok 2020** 

Uchwała wykonana** 

XVIII/197/2020 

udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 
Łódzkiego na realizację zadania pn: "Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 473, polegającej na budowie 
ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego  
na odcinku Łask - Teodory" 

Uchwała wykonana. 
Zgodnie z umową 12/IFI/2020 Gmina Łask przekazała  
na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego 100.000 zł na wymienione zadanie.  

XVIII/198/2020 

niedochodzenia należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Łask lub jej jednostkom organizacyjnym 

Uchwała wykonywana na bieżąco.  
Obowiązuje bezterminowo od 15.03.2020 r. 

XVIII/199/2020 

zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej           
w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną 
wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku 
Gminnym w Łasku 

Uchwała wykonywana na bieżąco. 
Zmniejszono opłatę miesięczną za pobyt dziecka  
w Żłobku Gminnym w Łasku do 18% min. wynagrodzenia 
za pracę.  

XVIII/200/2020 

określenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania w 2020 r. za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, 
na które dofinansowanie będzie przyznawane 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest gmina Łask 

Przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2020 rok.  

Uchwała wykonana. 

XVIII/201/2020 

zmieniająca uchwałę Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej      
w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad  
i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask 

Uchwała wykonywana na bieżąco. 
W związku z uwagami nadzoru prawnego Wojewody 

Łódzkiego dot. przedmiotowej uchwały, Rada 

wprowadziła  zmiany we własnym zakresie. 
 

XVIII/202/2020 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Gorczyn, gmina Łask 

Uchwała wykonana.  
MPZP został opublikowany w Dz. Urzędowym Woj. 

Łódzkiego  4 marca 2020 r., poz. 1521. 

XVIII/203/2020 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Przyjęte zasady zostały opublikowane w Dz. Urzędowym 
Woj. Łódzkiego 4 marca 2020 r., poz. 1522. Ustalono termin 

na dostosowanie istniejących tablic i urządzeń 
reklamowych do zasad wynikających z podjętej uchwały 
nie dłuższy niż 24 m-ce od wejścia jej w życie.  

XVIII/204/2020 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Łask w 2020 roku” 

Uchwała wykonana. 
Przyjęto Program na rok 2020. W celu realizacji uchwały 
podpisano umowy na: 

- wyłapywanie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami  
  z terenu Gminy Łask 

- sterylizację i kastrację psów i kotów, których właściciel 
  zamieszkuje na terenie Gminy Łask 

- elektroniczne znakowanie psów (czipowanie) 
- wyłapywanie, sterylizację, kastrację, szczepienie oraz 

  znakowanie kotów wolno żyjących 

- zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących. 

XVIII/205/2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, 
gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika 
wieczystego 

Uchwała wykonana.  
Akt not. Rep. A 6028/2020 z 26.10.2020 r.  – sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego działki w Łasku, obręb 14,  

nr ewid. 345 
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Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

XVIII/206/2020 

zmieniająca uchwałę Nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej 
w Łasku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nabycia 
nieruchomości w drodze darowizny 

Uchwała wykonana. 
Wyłączono ze sposobu nabycia  w drodze darowizny  

dz. 52/9 we Wronowicach ( brak zgody właściciela  
na przekazanie darowizny).  

W kolejnej uchwale Rada zdecydowała o wykupie tej 
działki. 

XVIII/207/2020 wykupu nieruchomości 

Uchwała wykonana.  
Akt notarialny Rep. A nr 4594/2020 z 26.08.2020 r. – wykup 

działki nr 52/9 we Wronowicach z przeznaczeniem pod 

drogę. 

XVIII/208/2020 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 

Uchwała wykonana.  
Akt notarialny Rep. A nr 1228/2020 z 05-03-2020 r. - działka     
o nr 260/9 w obr. 4  m. Łask przejęta w drodze darowizny 

na rzecz gminy Łask z przeznaczeniem pod drogę. 

XVIII/209/2020 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Łask 

Uchwała wykonana.  
Ustanowiono służebność przesyłu na działce 482  
w obrębie 20 m. Łask na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o .o.  –  Akt Notarialny Rep A  

nr 607/2021 z 29.01.2021r. 

XVIII/210/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  
Zawarto umowę na okres 3 lat od 08.11.2019 do 

07.11.2022 – dotyczy działki nr 14 z obrębu 11 m. Łask. 

XVIII/211/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  

Zawarto umowę dzierżawy na garaż nr 1 o pow. 12,00 m² 
położony w Łasku przy ul. Komuny Paryskiej 14, na okres         
od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

XVIII/212/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  

Zawarto umowę dzierżawy na garaż nr 2 o pow. 15,39 m² 
położony w Łasku przy  Placu Szarych Szeregów 5,  
na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

XVIII/213/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  

Zawarto umowę dzierżawy na garaż nr 3 o pow. 15,39 m² 
położony w Łasku przy Placu Szarych Szeregów 5, na okres    
od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

XVIII/214/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  

Zawarto umowę dzierżawy na garaż nr 2 i 3 o łącznej 
pow. 30,78 m² położony w Łasku przy ul. Wojska Polskiego 
27,  na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

XVIII/215/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  

Zawarto umowę dzierżawy na garaż nr 1 o łącznej pow.        
15,39 m² położony w Łasku przy ul. Wojska Polskiego 27,          
na okres  od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

XVIII/216/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  

Zawarto umowę dzierżawy na garaż nr 4 o łącznej pow.        
15,39 m² położony w Łasku przy ul. Wojska Polskiego 27,          
na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

XVIII/217/2020 
wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem 

herbu miasta i gminy Łask 

Uchwała wykonana.  
Wyrażono zgodę 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej 
w Łodzi na umieszczenie herbu na sztandarze i odznace  
9 ŁBOT. 

XVIII/218/2020 

zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy 
Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  

w Łasku 

Uchwała wykonana.  
Skład osobowy Rady Społecznej GPZOZ w Łasku uległ 
zmianie w zakresie osoby pełniącej funkcję 
Przewodniczącej Rady  w związku ze złożoną rezygnacją. 

XVIII/219/2020 
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 
Miejskiej w Łasku na 2020 rok 

Rada zatwierdziła plany pracy stałych komisji na 2020 r. 
Komisje realizowały poszczególne punkty swoich planów 
pracy, jednak  w związku z pandemią nie wszystkie  
tematy udało się wykonać. 

XVIII/220/2020 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2020 r. 
Rada zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 

I i II kwartał 2020 r. Plany pracy zostały zrealizowane. 
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Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

Sesja w dniu 11 marca 2020 r. 

XIX/221/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 - 2033 

Uchwała wykonana* 

 

XIX/222/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 
rok 2020 

Uchwała wykonana** 

 

XIX/223/2020 

dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 
niepodatkowych należności budżetowych, 
stanowiących dochody budżetu Gminy Łask za 
pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany 
jest pieniądz elektroniczny 

Uchwała wykonywana na bieżąco.  
Uchwała obowiązuje  bezterminowo od 16.04.2020 r.  

XIX/224/2020 

uchylająca uchwałę Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej  
w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym 
własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego 

Sprawa zakończona na podstawie Postanowienia Sądu 
Rejonowego w Zduńskiej Woli Sygn. akt I Ns 24/20 z dnia 
24.08.2020r. o zniesieniu współwłasności. 

XIX/225/2020 
rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów 
prawa miejscowego 

Rada w części uznała petycję za bezzasadną,  
w pozostałej części przekazała petycję według 
właściwości do Sejmu RP   i Senatu RP oraz Staroście 
Łaskiemu. 

Sesja w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

XX/226/2020 
przedłużenia terminów płatności rat podatku  
od nieruchomości 

Uchwała wykonana - podjęta w związku z COVID – 19. 

Przedłużono terminy płatności rat podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców płatne w maju 

i czerwcu 2020 r. na sierpień i wrzesień 2020 r. -  skorzystało 
4 przedsiębiorców.  

XX/227/2020 
wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia 

z podatku od nieruchomości 

Uchwała podjęta w związku z COViD – 19, dot. 

Zwolnienie z podatku na IV i V 2020 r. dot. 

przedsiębiorców. 
RIO  w Łodzi  stwierdziło nieważność uchwały. Rada 

uwzględniła uwagi i podjęła ponownie stosowna 

uchwałę na kolejnej sesji - Nr XXI/272/2021 

XX/228/2020 
odstąpienia od dochodzenia należności 
 o charakterze cywilnoprawnym 

Uchwała wykonana – podjęta w związku z COViD – 19. 

Odstąpiono od należności z tyt. najmu i dzierżawy  lokali 
użytkowych za IV i V 2020 r. - skorzystało 3 
przedsiębiorców. 

XX/229/2020 

zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej  
w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną 
wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku 
Gminnym w Łasku 

Uchwała wykonywana na bieżąco. 
Zmniejszenie opłaty miesięcznej za pobyt dziecka  
w Żłobku Gminnym do 70% w przypadku zawieszenia 
działalności (zamknięcia) żłobka.  

XX/230/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 - 2033 

Uchwała wykonana* 

XX/231/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask  
na rok 2020 

Uchwała wykonana** 

XX/232/2020 
nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej  
w Bałuczu 

Uchwała wykonana.  

Szkoła używa imienia Jana Pawła II od 01.09.2020r. 

XX/233/2020 

przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla gminy 
Łask na lata 2019-2023 z perspektywą  
na lata 2024-2028 

Przyjęto aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
który  jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym 
ubieganie się o przyznanie środków pomocowych 
zarówno krajowych, jak i z budżetu Unii Europejskiej.  

XX/234/2020 
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk 
na terenie gminy Łask na rok 2020 

Uchwała wykonana.  
Kąpielisko funkcjonowało w okresie 27.06–30.08.2020 r.  
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Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

XX/235/2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą 
krajową Nr 14 a bocznicą kolejową 

Przystąpiono do zmiany planu miejscowego  w zakresie 

zmiany dotychczasowych ustaleń zabudowy. Uchwała 
była objęta postępowaniem nadzorczym Wojewody. 
Nadzór uwzględnił wyjaśnienia Rady i nie stwierdził 
nieważności uchwały.  
MPZG został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/368/2021 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r. i opublikowany  
w  Dz. Urzędowym Woj. Łódzkiego 29.03.2021r. pod poz. 
1416 

XX/236/2020 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 
13 

Uchwała w trakcie wykonywania. 
Ukazały się obwieszczenia i ogłoszenia oraz zostały 
zawiadomione instytucje o przystąpieniu do sporządzania 
zmiany planu.  

XX/237/2020 
przeznaczenia udziału w nieruchomości do sprzedaży, 
w drodze przetargu 

Uchwała w trakcie wykonywania – dot. udziału ½  
w działce  nr 224, poł. w Łasku w obrębie 18.  

XX/238/2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, 
gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika 
wieczystego 

Uchwała wykonana.  
Dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 
działki poł. w Łasku, obręb 19, oznaczonej numerem 261/4 
– akt not. Rep. A 577/2021 z 29.01.2021r. 

XX/239/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

Uchwała wykonana. 
Umowa zawarta na okres 11 miesięcy od dnia 01.05.2020 
do dnia 31.03.2021 r.  na lokal o pow. 60m²  w budynku 

poł. w Łasku przy ul. Warszawskiej 42 (teren targowiska 
miejskiego). 

XX/240/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres 3 lat od dnia 01.02.2020 do dnia 

31.01.2023r. – dotyczy części działki nr 127/1 o pow. 20 m2   

z obrębu 15 m. Łask  

 

XX/241/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres 3 lat od 10.05.2020 do 

09.05.2023r. – dotyczy części działki nr 181 poł. w Łasku  
w obrębie 4 m. Łask. 

XX/242/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres 3 lat od 02.08.2020 do 

01.08.2023 – dot. działki nr 57/9 o pow. 109m2  w Okupie 

Małym. 

XX/243/2020 

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za 
rok 2019 

Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 
2019. 

XX/244/2020 

zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 
2019 

Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2019. 

XX/245/2020 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Łask na lata 2020-2022 

Rada przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny  
w Gminie Łask na lata 2020-2022. 

XX/246/2020 
wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem 
herbu miasta i gminy Łask 

Uchwała wykonana.  
Wyrażono zgodę Łaskiemu Wodnemu Ochotniczemu 
Pogotowiu Ratunkowemu na umieszczenie herbu  

na znaku ŁWOPR. 

Sesja w dniu 3 czerwca 2020 r. 

XXI/247/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 - 2033 

Uchwała wykonana* 

XXI/248/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask  
na rok 2020 

Uchwała wykonana** 
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Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

XXI/249/2020 

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej 
w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego 
na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 473, polegającej na budowie ścieżki 
rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego  

na odcinku Łask - Teodory" 

Uchwała wykonana.  

Wprowadzone zmiany dot. nazwy zadania. 

XXI/250/2020 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask 

Uchwała wykonana.  
MPZP został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Łódzkiego 13 lipca 2020 r., poz. 3941. 

XXI/251/2020 nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask 

Uchwała wykonana.  
Nadano nowe nazwy ulic: Podmiejska, Dworska, Gajowa, 

Dzikiej Róży, Czarnego Bzu. 

XXI/252/2020 nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask 
Uchwała wykonana.  
Nadano nowe nazwy ulic: Lawendowa, Sasankowa.  

XXI/253/2020 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronowice,  
gm. Łask 

Uchwała wykonana.  
Nadano nową nazwę ulicy: Gołębia.  

XXI/254/2020 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Łask udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania  

z tych obiektów 

Uchwała wykonana. 
Określono przystanki komunikacyjne przy drogach 
gminnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Łask oraz warunki i zasady korzystania z nich. 
Uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym 
Wojewody Łódzkiego. W części nadzór uwzględnił uwagi 
Rady, a w części Rada dokonała zmian we własnym 
zakresie zgodnie z uwagami nadzoru (Uchwała 
XXII/283/2020 r).   

XXI/255/2020 

wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy 

drogach powiatowych na terenie Gminy Łask 

Uchwała wykonana.  
Określono 5 nowych lokalizacji przystanków 
komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie 

Gminy Łask. 

XXI/256/2020 
uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi  
do kategorii dróg gminnych 

Uchwała wykonana.  

Plac Szarych Szeregów  pozostaje drogą powiatową. 
 

XXI/257/2020 
nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku 

Uchwała wykonana.  
Nadano Statut GPZOZ w Łasku w nowym brzmieniu, 

dostosowując jego treść do wykonywanych zadań  
i organizacji  GP ZOZ. 

XXI/258/2020 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej          
w Łasku za 2019 r. 

Zatwierdzono sprawozdanie. 

XXI/259/2020 

oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej 

Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej          
w Łasku za 2019 r. 

Raport oceniono pozytywnie. 

XXI/260/2020 

przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych za rok 2019 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

XXI/261/2020 oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok 
Przyjęto do wiadomości ocenę zasobów pomocy 
społecznej za 2019 rok. 

XXI/262/2020 

przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2019 

Przyjęto sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Gminie Łask za rok 2019. 

XXI/263/2020 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze 
przetargu 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Dotyczy działki w Bałuczu (Młynisko), oznaczonej nr 503/5. 

XXI/264/2020 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Łask 

Uchwała w trakcie wykonywania.  

Dotyczy ustanowienia służebności na działce nr 25/1  
z obrębu 14 m. Łask  



6 

 

Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

XXI/265/2020 zawarcia umowy najmu 

Uchwała wykonana. 

Zawarto umowę najmu na lokal użytkowy o pow. 49,57 m²     
w Łasku przy ul. Żeromskiego 10, na okres od 01.05.2020 r.      
do 30.04.2023 r. 

XXI/266/2020 

rozpatrzenia petycji o zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask 

Rada rozpatrzyła petycję, uznając ją za bezzasadną. 

XXI/267/2020 
rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego 

Rada rozpatrzyła petycję, uznając ją za bezzasadną. 

XXI/268/2020 

petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G 
dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony 
zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

Rada pozostawiła petycję bez rozpatrzenia w związku           
z niespełnieniem wymogów formalnych.  

XXI/269/2020 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego 

Uchwała wykonana.  
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą Łask a Gminą Zduńska 
Wola. Stosowne porozumienia zostały zawarte przez 
Burmistrza Łasku.  

XXI/270/2020 

 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego 

Uchwała wykonana.  
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Łask a Miastem 
Zduńska Wola. Stosowne porozumienia zostały zawarte 
przez Burmistrza Łasku. 

XXI/271/2020 

zmieniająca uchwałę Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej  
w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Łasku 

Uchwała wykonana.  
Dotyczy zmian w zakresie ulg i cen biletów w związku              
z uruchomieniem linii B do Zduńskiej Woli. 

XXI/272/2020 

 

wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia  
z podatku od nieruchomości 

Uchwała wykonana – podjęta w związku z COVID-19. 

Uchwała dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości za 
kwiecień i maj 2020 r. gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Ze zwolnień skorzystało 24 przedsiębiorców. 
Podjęta w związku ze stwierdzeniem przez RIO nieważności 
Uchwały Nr XX/227/2020.  

Sesja w dniu 8 lipca 2020 r. 

XXII/273/2020 udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania 

Rada udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania. 

14 głosów "za", 6 radnych nie wzięło udziału  
w głosowaniu. 

 

XXII/274/2020 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Łask za 2019 rok 

Rada po rozpatrzeniu, zatwierdziła sprawozdanie 
finansowe Gminy Łask za 2019 r.  
14 głosów "za", 6 radnych nie wzięło udziału  
w głosowaniu. 

 

XXII/275/2020 
udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok 

Rada udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok. 

14 głosów "za", 6 radnych nie wzięło udziału  
w głosowaniu. 

 

XXII/276/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 - 2033 

Uchwała wykonana* 

 

XXII/277/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask 

 na rok 2020 

Uchwała wykonana** 

 

XXII/278/2020 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze 
przetargu 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Dotyczy działki nr 329/14, poł. w Łasku w obrębie 15. 

XXII/279/2020 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze 
przetargu 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Dot. działek  w Rokitnicy oznaczonych numerami 74/1 

 i 74/2. 
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XXII/280/2020 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 

Uchwała wykonana.  
W drodze darowizny przejęto 2 działki położone  w  Woli 

Łaskiej z przeznaczeniem pod drogi: 
-działkę o nr 69/11- Rep. A nr 5466/2020 z dn. 30-09-2020 r.  

-działkę o nr 70/11 -Rep. A nr 5458/2020 z dn. 30-09-2020 r. 

XXII/281/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  

Zawarto umowę dzierżawy na garaż nr 1 o pow. 15,39 m² 
położony w Łasku przy ul. Plac Szarych Szeregów 5,  
na okres od 01.08.2020 r. do 31.07.2023 r. 

XXII/282/2020 

regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet 
publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej, ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych 

Szeregów oraz na Placu 11 Listopada 

Uchwała wykonana.  
Regulamin został wdrożony. Opłata za korzystanie z toalet    
w wysokości 1 zł jest pobierana. 

XXII/283/2020 

zmieniająca uchwałę Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej 
w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

Uchwała wykonana. 

Podjęta w związku z uwagami nadzoru prawnego  
do Uchwały Nr XXI/254/2020.  

XXII/284/2020 
zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego 
Młodszego w Łasku 

Uchwała wykonana.  
Zmiana statutu dot. rozszerzenia zakresu działania 
biblioteki o działalność edukacyjną  i wydawniczą oraz 
uaktualnienia nazwy WBP w Łodzi, która sprawuje nadzór 
merytoryczny. 

XXII/285/2020 
powołania Rady Społecznej przy Gminnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku 

Powołano Radę Społeczną przy GPZOZ w Łasku na nową                     
4-letnią kadencję w składzie 8 osób, w tym:  

6 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łasku, 1 przedstawiciel 
Wojewody Łódzkiego oraz 1 przedstawiciel Burmistrza 

Łasku. Pierwsze posiedzenie nowej Rady zwołano na dzień  
10 września 2020 r.  

XXII/286/2020 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2020 r 
Rada zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej 

na III i IV kwartał 2020 r. Plan pracy został zrealizowany. 

XXII/287/2020 
rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Kanarkowej  
we Wronowicach 

Rada rozpatrzyła petycję, uznając ją za bezzasadną. 

XXII/288/2020 

petycji złożonej przez rodziców uczniów 
dotychczasowych VII klas w Szkole Podstawowej  

w Wiewiórczynie 

Rada rozpatrzyła petycję, uznając ją za bezzasadną. 

XXII/289/2020 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Łask na rok szkolny 2020/2021 

Uchwała wykonana.  
Ceny paliwa zostały ustalone w celu wyliczenia od IX.2020 

r. zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez ich 

rodziców lub opiekunów. 

Sesja w dniu 25 sierpnia 2020 r. 

XXIII/290/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 - 2033 

Uchwała wykonana.* 

XXIII/291/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask 

na rok 2020 
Uchwała wykonana** 

XXIII/292/2020 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

Uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym 
Wojewody Łódzkiego. Rada przychyliła się do uwag 
nadzoru i ponownie podjęła przedmiotową uchwałę na 

kolejnej sesji  (Uchwała Nr XXIV/306/2020)  

Sesja w dniu 23 września 2020 r. 

XXIV/293/2020 

 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 - 2033 

Uchwała wykonana* 

XXIV/294/2020 

 

zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask  
na rok 2020 

Uchwała wykonana** 
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XXIV/295/2020 

 

uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łasku 

Uchwalono nowy statut MGOPS w Łasku – dostosowano 

opis przedmiotu działalności i organizację Ośrodka  
do faktycznie wykonywanych zadań. 
 

XXIV/296/2020 

zmieniająca uchwałę Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej  
w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie 
Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie 

Łask na lata 2020 – 2022 

Przyjęto zmiany w Gminnym Programie Wspierania 

Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022 w ślad za 
zaleceniami  kontroli przeprowadzonej przez Urząd 
Wojewódzki w Łodzi w zakresie oceny realizacji 

wybranych zadań własnych gminy. Program w trakcie 

wykonywania.   

 

XXIV/297/2020 

przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Łask do 2030 roku” 

Przyjęto aktualizację dokumentu zgodnie z wymogami 
przepisów prawa. 
Uchwała wykonywana na bieżąco.  

XXIV/298/2020 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
zabudowanej 

Uchwała wykonana.  
Nabyto nieruchomość poł.  w Łasku, obręb 9, oznaczoną 

numerem 86 –  Akt not. Rep. A 7545/2020 z dnia 

21.12.2020r. 

XXIV/299/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres 10 miesięcy od 01.06.2020               
do 31.03.2021r. na lokal o pow. 46,75 m2 poł. w budynku 
przy ul. Warszawskiej 42 (teren targowiska miejskiego). 

XXIV/300/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres trzech lat od 01.09.2020 do dnia    

31. 08.2023r.  na lokal o pow. 12,21m2 poł w Łasku 

 na działce nr 272 w Teodorach.   

XXIV/301/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres 3 lat od 01.08.2020 do 

31.07.2023 na część działki nr 400/1 z obrębu 14 m. Łask. 

XXIV/302/2020 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Łask 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Dot. ustanowienia służebności na działce 4/1 i 5/1,  

obr. 13  m. Łask.  

XXIV/303/202 

wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, 
gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika 
wieczystego 

Uchwała w trakcie wykonywania.   
Protokół rokowań podpisany, kompletowanie 
dokumentów niezbędnych do podpisania aktu 
notarialnego (obręb 14, działka 408).  

XXIV/304/2020 wyrażenia zgody na wykup nieruchomości 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Wykup nieruchomości poł. we Wronowicach oznaczonej 

numerem 144/4 nastąpi po zakończeniu inwestycji 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach”. 

XXIV/305/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  

Zawarto umowę dzierżawy na garaż nr 1 o pow. 15,49 m² 
położony w Teodorach 62, 98-100 Łask, na okres                      
od 01.10.2020 r. do 31.11.2023 r. 

XXIV/306/2020 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Uchwała wykonywana na bieżąco.   
Podjęto w związku z uwagami nadzoru prawnego 

do uchwały Nr XXII/292/2020. 

XXIV/307/2020 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Łask 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Dotyczy działki nr 329/14, poł. w Łasku w obrębie 15. 

Sesja w dniu 28 października 2020 r. 

XXV/308/2020 określenia stawek podatku od nieruchomości 
Uchwała wykonywana w roku 2021. 

Uchwała określa stawki podatku od nieruchomości 
obowiązujące od dnia 01.01.2021 r. 

XXV/309/2020 dopłat do ceny dostarczanej wody 

Uchwała wykonywana od 1.01.2021 r. 
Rada ustaliła dopłatę z budżetu gminy w wysokości 0,50 zł    
do 1m3 wody dla I grupy odbiorców.  
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XXV/310/2020 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Łask 

Uchwała wykonywana od 1 stycznia 2021 roku. 
Uchwała podjęta w związku z potrzebą dostosowania 
istniejących zapisów do zapisów wynikających z ustawy        
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

XXV/311/2020 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Uchwała wykonywana od 1 stycznia 2021 roku. 
Uchwała podjęta w związku z potrzebą dostosowania 

istniejących zapisów do zapisów wynikających z ustawy                         
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

XXV/312/2020 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty 

Uchwała wykonywana od 1 stycznia 2021 roku. 
Uchwała podjęta w związku z potrzebą dostosowania 
istniejących zapisów do zapisów wynikających z ustawy                         
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

XXV/313/2020 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne 

Uchwała podjęta w związku z obligatoryjnym 

obowiązkiem  wprowadzenia przedmiotowego zwolnienia 

na podst.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach.  

W związku z uwagami RIO ponownie Rada uchyliła tą 
uchwałę i podjęła nową ( Uchwała XXVI/332/2020). 

XXV/314/2020 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, położonych na 
terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

Uchwała podjęta w związku z potrzebą dostosowania 
istniejących zapisów do zapisów wynikających z ustawy                         
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
W związku z uwagami nadzoru (RIO) wzór deklaracji 
ustalono  ponownie ( Uchwała Nr XXVI/338/2020). 

XXV/315/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 
cen za te usługi 

Uchwała wykonywana od 1 stycznia 2021 roku. 
Uchwała podjęta w związku z potrzebą dostosowania 
istniejących zapisów do zapisów wynikających z ustawy                         
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

XXV/316/2020 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Uchwała wykonywana od 1 stycznia 2021 roku. 
Uchwała podjęta w związku z potrzebą dostosowania 
istniejących zapisów do zapisów wynikających z ustawy        

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

XXV/317/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 - 2033 

Uchwała wykonana. 

XXV/318/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask  
na rok 2020 

Uchwała wykonana. 

XXV/319/2020 

zmieniająca uchwałę Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej  
w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia 
granic ich obwodów 

Uchwała wykonana.  
W planie sieci szkół uwzględniono nadane nowe nazwy 
ulic w miejscowości Ostrów i Wronowice. 

XXV/320/2020 

ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej  
i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez 
rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy 
rodzinom wspieranym 

Ustalono zasady ustanawiania rodziny wspierającej  
i określono zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez 
rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy 

rodzinom wspieranym. Uchwała wykonywana na 
bieżąco.  

XXV/321/2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

w rejonie ulicy Batorego w Łasku 

Uchwała w trakcie wykonywania. 
Ukazały się obwieszczenia i ogłoszenia oraz zostały 
zawiadomione instytucje o przystąpieniu do sporządzania 
zmiany planu.  

XXV/322/2020 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łask 

Uchwała wykonana. 

Uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym 
Wojewody Łódzkiego. Nadzór uwzględnił wyjaśnienia 
Rady  i nie stwierdził nieważności uchwały. 

XXV/323/2020 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Łask 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Dotyczy ustanowienia służebności na działce nr 89/25  
z obrębu 20 m. Łask. 
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Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

XXV/324/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres 3 lat od 09.10.2020 do 

08.10.2023 – dot. części powierzchni dachowej budynku 
Domu Ludowego  usytuowanego na działce 160/4  
w Sięganowie.  

XXV/325/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres 3 lat od 01.09.2020 do 

31.08.2023 – dot. części działki nr 33/2 przy ul. Warszawskiej 
obr. 13 m. Łask 

XXV/326/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres 3 lat od 01.11.2020 do 

31.10.2023r. na część działki nr 49/6 z obrębu 20 m. Łask.  

XXV/327/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres 3 lat od 01.10.2020 do 

30.09.2023r. na część działki nr 206/5 o pow. 11m2 poł.  
w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 m .Łask. 

XXV/328/2020 
rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 

Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek sołectwa Rokitnica      
dot. funduszu sołeckiego na rok 2021.  

Sesja w dniu 3 grudnia 2020 r. 

XXVI/329/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 - 2033 

Uchwała wykonana* 

XXVI/330/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 
rok 2020 

Uchwała wykonana** 

XXVI/331/2020 

udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Łaskiego w ramach projektu "Modernizacja transportu 
publicznego" 

Uchwała wykonana. 

XXVI/332/2020 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne 

Uchwała wykonywana od 1 stycznia 2021 roku. 
Uchwała podjęta w związku z uwagami RIO do uchwały       
Nr XXV/313/2020.   

XXVI/333/2020 

przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" 

Przyjęto program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2021.  

Uchwała wykonywana w trakcie 2021 r.  

XXVI/334/2020 

sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2019 Rady Miejskiej 
w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia 
Gminy Łask do realizacji działania "Propagowanie 
łączności internetowej w społecznościach lokalnych  
- WiFi4EU” w ramach instrumentu "Łącząc Europę" 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Zmiana dot. przedłużenia o 1 rok terminu realizacji 

projektu, tj. do końca 2021 r.  

Uchwała podjęta w związku z COVID -19.   

XXVI/335/2020 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy 
Łask biorących udział w działaniach ratowniczych 

 i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łask 

Uchwała wykonywana na bieżąco. 
Ustalono nowe stawki ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków OSP obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.  

XXVI/336/2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łask 

Uchwała podjęta w związku z tym, że poprzednie 
uchwały w tej sprawie zachowywały swoją moc  
do końca 2020 r.  

XXVI/337/2020 

zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania 
gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask przy 
realizacji zadania polegającego na aktualizacji 
obszaru i granic aglomeracji Łask 

Uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym 
Wojewody Łódzkiego. Rada przychyliła się do uwag 
nadzoru i dokonała zmiany uchwały (Uchwała 
XXVII/355/2020). 

XXVI/338/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Uchwała wykonywana od 1 stycznia 2021 r.  

Wzór deklaracji przyjęty Uchwałą XXV/314/2020 wymagał 
doprecyzowania, w związku z uwagami RIO.   
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Sesja w dniu 16 grudnia  2020 r. 

XXVII/339/2020 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łask na lata 2021 - 2035 

Uchwała wykonywana w trakcie 2021 r. 

 

XXVII/340/2020 uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021 

Uchwała wykonywana w trakcie 2021 r.  

 

 

XXVII/341/2020 

ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 

dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 
2021 

Uchwała wykonywana w trakcie 2021 r. 
Ustalono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla 

ZGM w Łasku w formie dopłaty do 1 m² powierzchni 
zasobów mieszkaniowych w wysokości 14,30 zł. 

XXVII/342/2020 
ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej 

dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2021 

Uchwała wykonywana w trakcie 2021 r. 

Ustalono jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej  
w formie dopłaty do jednego wozokilometra na liniach 
komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego  

w wysokości 2,21 zł. 

XXVII/343/2020 

ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 

dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na 
prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy  
ul. Lutomierskiej 2 na 2021 rok 

Uchwała wykonywana w trakcie 2021 r. 
Ustalono stawkę jednostkowej dotacji przedmiotowej na 
prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2        
w wysokości 45,00 zł za 1 godzinę jego funkcjonowania. 

XXVII/344/2020 

ustalenia jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w 
Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i 
opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2021 

Uchwała wykonywana w trakcie 2021 r. 
Ustalono jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej  

na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask tj. 3 stawki 

dla przewozu dzieci w zależności od środka transportu (od 

2,45 zł do 4,69 zł/wozokilometr) oraz stawkę za opiekę nad 

dowożonymi dziećmi w wysokości 18,30 zł/osobogodzinę. 
 

XXVII/345/2020 

uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Łask na 2021 rok" 

Uchwała wykonywana w trakcie 2021 r. 
Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2021 r.  

XXVII/346/2020 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 r. 

Uchwała wykonywana w trakcie 2021 r.  
Uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2021 r.  

XXVII/347/2020 
nadania nazwy dla ronda znajdującego się na 
skrzyżowaniu ulic 9-go Maja i Południowej w Łasku 

Rada ustaliła nazwę "NSZZ Solidarność" dla ronda 
znajdującego się na skrzyżowaniu ulic 9-go Maja  

i Południowej w Łasku.  

XXVII/348/2020 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze 
przetargu 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Dotyczy działki nr 500, poł. w Orchowie. 

XXVII/349/2020 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze 
przetargu 

Uchwała w trakcie wykonywania.  
Nieruchomości poł. w Kopyści oznaczone numerami 
działek 592 i 594 zlecone do wyceny.  

XXVII/350/2020 

wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy 
Łask odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomościach położonych w Łasku będących 
własnością osób fizycznych 

Uchwała w trakcie wykonywania.  

Przekazano służebność przesyłu do wyceny przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

XXVII/351/2020 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu 

Uchwała wykonana.  
Umowa została zawarta na okres 4 lat od dnia 01.01.2021     

do dnia 31.12.2024r. na lokal o pow. 46,20m2 poł.  
w budynku poł. na działce nr 77 i 205/4  
we Wrzeszczewicach . 

XXVII/352/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wykonana.  
Umowa zawarta na okres trzech lat od 01.112020 do 

31.10.2023 na część działki nr 127/1 poł. w Łasku  
w obrębie 15 m. Łask. 

XXVII/353/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 - 2033 

Uchwała wykonana* 
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XXVII/354/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 
rok 2020 

Uchwała wykonana** 

XXVII/355/2020 

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/337/2020 w sprawie 
zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania 
gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask przy 
realizacji zadania polegającego na aktualizacji 
obszaru i granic aglomeracji Łask 

Uchwała wykonana.  
Stosowne porozumienie zostało zawarte przez Burmistrza 
Łasku. 
Uchwała podjęta w związku z uwagami nadzoru do 
uchwały Nr XXVI/337/2020   w zakresie wejścia jej w życie.  

XXVII/356/2020 rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Wola Łaska 
Rada rozpatrzyła petycję, uznając ją za 
bezprzedmiotową. 

Sesja w dniu 30 grudnia  2020 r. 

XXVIII/357/2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask 
na lata 2020 – 2033 

Uchwała wykonana* 

XXVIII/358/2020 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 
rok 2020 

Uchwała wykonana** 

XXVIII/359/2020 

wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2020 roku nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz 
ustalenia planu finansowego tych wydatków 

Uchwała wykonana.  

 

XXVIII/360/2020 

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/331/2020 Rady Miejskiej 
w Łasku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz Powiatu Łaskiego w ramach projektu 
"Modernizacja transportu publicznego" 

Uchwała wykonana. 

XXVIII/361/2020 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
pomnika przyrody wpisanego do rejestru ochrony 

przyrody prowadzonego przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, rosnącego  
na PL. Gwieździstym w Łasku. 

Przedmiotową uchwałą Rada uzgodniła zakres i warunki 

wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku 

przyrody (dąb szypułkowy) rosnącym na działce Powiatu 
Łaskiego.  
Czynności winny być wykonane do 31.12.2021 r.  

XXVIII/362/2020 

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/343/2020 w sprawie 
ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 

dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na 
prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Skorygowano zapis dot. wejścia uchwały w życie.  
Uchwała podjęta w związku z uwagami RIO do uchwały                
Nr XXVI/343/2020   w zakresie wejścia jej w życie. 

 

*szczegółowy opis wykonania zawarty w Zarządzeniu Nr 63/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033 

**szczegółowy opis wykonania zawarty z Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu 
za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask 

 

Łask, 31.05.2021 r.  


