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ZARZĄDZENIE Nr 48/22 
WÓJTA GMINY SŁAWNO 

z dnia 24 maja 2022 r. 
 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sławno 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Sławno zarządza,  

co następuje: 

 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sławno Raport o stanie Gminy Sławno  

za 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

WÓJT GMINY SŁAWNO 

TADEUSZ WOJCIECHOWSKI 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 48/22  

Wójta Gminy Sławno z dnia 24 maja 2022r. 

RAPORT  

O STANIE GMINY 

SŁAWNO 

ZA 2021R. 
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I) WPROWADZENIE 

 

 Stosownie do zasad przewidzianych przez art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy co roku 

przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 

i strategii, uchwał Rady Gminy  i budżetu obywatelskiego. 

 

 Radzie Gminy przysługują kompetencje do określenia w formie uchwały 

szczegółowych wymogów dotyczących raportu.  

W odniesieniu do Raportu za 2021 r. Rada Gminy Sławno nie skorzystała  

z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany  

w oparciu o ogólne wytyczne wymienione w ustawie oraz na podstawie danych 

przedłożonych przez Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, 

Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz Kierowników Gminnych Jednostek 

Organizacyjnych. 
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II) PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UKŁADZIE 
PORÓWNAWCZYM NA KONIEC 2020  I  2021 R. 

 

 
DANE FINANSOWE 

 

 
ROK 2020 

 
ROK 2021 

 
Ogółem dochody wykonane 
w tym: 
 

 
41.938.081,49 

 
45.031.361,04 

 
subwencje 
 

 
11.128.367,00 

 
12.608.256,00 

 
dochody własne 
bez środków pozyskanych 
 

 
14.044.846,22 

 
15.147.772,36 

 
dotacje na zadania własne i zlecone 
 

 
15.819.334,28 

 
15.412.788,01 

środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 

 
0,00 

 
366.024,00 

 
środki pozyskane ogółem 
w tym: 
z Unii Europejskiej  
krajowe 
 

 
945.533,99 

 
813.395,99 
132.138,00 

 
1.496.520,67 

 
379.148,13 

1.117.372,54 

 
Zadłużenie z tytułu kredytów i 
pożyczek 
 

 
7.901.798,50 

 
7.095.585,14 

 
Wartość mienia gminy  
stan na  dzień 31 grudnia 
 

 
154.415.471,70 

 
158.612.525,38 
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DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE SŁAWNO  

PRAW WŁASNOŚCI: 

I. Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:  

1) grunty  o wartości 14.706.367,68 zł; 

2) budynki i lokale o wartości  40.531.509,52 zł; 

3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 96.814.167,67 zł; 

4) kotły i maszyny energetyczne o wartości 40.538,69 zł; 

5) maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania o wartości 249.176,65 zł; 

6) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości  666.202,78 zł; 

7) urządzenia techniczne o wartości 350.344,76 zł; 

8) środki transportu o wartości 4.812.187,38 zł; 

9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 441.730,25 zł; 

10) inwentarz żywy 300,00 zł. 

Wartości niematerialne i prawne o wartości 468.690,03 zł. 

II. Gmina jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 39,4947 ha będących drogami  

gminnymi i wewnętrznymi, w tym będących własnością Skarbu Państwa. 

Gmina Sławno nie posiada innych niż własność i posiadanie praw majątkowych,  

w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, 

wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji. 

 

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Sławno od dnia 

złożenia poprzedniej informacji. 

Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Sławno : 

➢ zwiększone zostało o kwotę 3.550.442,81  z tytułu przyjęcia z inwestycji i zakupu; 

➢ zwiększone zostało o kwotę 145.000,00 z tytułu przyjęcia na podstawie decyzji 

komunalizacyjnych; 

➢ zwiększone zostało o kwotę  648.000,00 z tytułu nieodpłatnego otrzymania; 

➢ zwiększone zostało o kwotę 285.544,06  głównie z podziału działek; 

➢ zmniejszone zostało o kwotę 53.488,59  zł z tytułu likwidacji; 

➢ zmniejszone zostało o kwotę  276.597,60 z tytułu sprzedaży działek; 

➢ zmniejszone zostało o kwotę 101.847,00  głównie z podziału działek . 
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IV.  Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności  

i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. 

 

 W 2021 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące 

dochody: 

➢ z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów  222.382,58 zł; 

➢ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 692,06 zł; 

➢ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 281,71 zł; 

➢ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

319.300,00 zł. 
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III) WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY GMINY SŁAWNO PODJĘTYCH W ROKU 2021 

L.P. NR  

UCHWAŁY 

SESJA Z DNIA TREŚĆ UCHWAŁY WEJŚCIE W ŻYCIE / 

OGŁOSZENIE 

INFORMACJA  

O WYKONANIU 

1.  XXX/176/21 27 stycznia 2021r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021-2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana  

na bieżąco 

2.  XXX/177/21 27 stycznia 2021 r. w/s wprowadzenia zmian z budżecie gminy na 2021 r. z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu 

zrealizowana  

w 2021 roku 

3.  XXX/178/21 27 stycznia 2021 r. w/s zaciągnięcia pożyczki  z dniem podjęcia wykonana i 

realizowana na 

bieżąco 

4.  XXX/179/21 27 stycznia 2021 r. w/s udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu 

terytorialnego 

z dniem podjęcia zrealizowana  

w 2021 r. 

5.  XXX/180/21 27 stycznia 2021 r. w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Sławno w 2021 roku 

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym Woj. 

Łódzkiego 

zrealizowana  

w 2021 r. 

6.  XXX/181/21 27 stycznia 2021 r. w/s określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  wchodzi w życie po 

upływie 

 14 dni od dnia 

ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 
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7.  XXX/182/21 27 stycznia 2021 r. w/s przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców 

Gminy Sławno na lata 2021-2022 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana  

na bieżąco 

8.  XXX/183/21 27 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno 

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym Woj. 

Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 

9.  XXX/184/21 27 stycznia 2021 r. w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 

Sławno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku 

Urzędowym Woj. 

Łódzkiego  

i wchodzi w życie po 

upływie  

14 dni od ogłoszenia 

zrealizowana w 2021 r. 

10.  XXXI/185/21 24 marca 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021-2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

11.  XXXI/186/21 24 marca 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu 

zrealizowana w 2021 r. 

12.  XXXI/187/21 24 marca 2021 r. w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławno i komisji stałych na 

2021 r. 

z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

13.  XXXI/188/21 24 marca 2021 r. w/s funduszu sołeckiego na 2022 rok z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

14.  XXXI/189/21 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 
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15.  XXXI/190/21 24 marca 2021 r. w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

16.  XXXI/191/21 24 marca 2021 r. w/s rozpatrzenia petycji z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

17.  XXXI/192/21 24 marca 2021 r. w/s rozpatrzenia petycji  z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

18.  XXXI/193/21 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sławno, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sławno, 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków  

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

19.  XXXI/194/21 24 marca 2021 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno – Sulejów dla 

obszaru położonego w obrębach geodezyjnych: Owadów, Kozenin, 

Kamilówka, Gmina Sławno 

z dniem podjęcia w trakcie realizacji 

20.  XXXI/195/21 24 marca 2021 r. w/s przyjęcia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania  

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Sławno 

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 

21.  XXXI/196/21 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonej  

w obrębie Unewel 

z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 
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22.  XXXI/197/21 24 marca 2021 r. w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławno na 

2021 rok 

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 

23.  XXXI/198/21 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktów 

przedszkolnych w Gminie Sławno 

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

24.  XXXI/199/21 24 marca 2021 r. w/s utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Sławno wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 

25.  XXXI/200/21 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego 

zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Komunalny 

w Sławnie oraz nadania statutu 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

26.  XXXII/201/21 28 kwietnia 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021-2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

27.  XXXII/202/21 28 kwietnia 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu 

zrealizowana w 2021 r. 

28.  XXXII/203/21 28 kwietnia 2021 r. w/s przekazania środków finansowych dla Policji z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 
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29.  XXXII/204/21 28 kwietnia 2021 r. w/s utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Sławno z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

30.  XXXII/205/21 28 kwietnia 2021 r. w/s zbycia nieruchomości położonej w obrębie Unewel z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

31.  XXXII/206/21 28 kwietnia 2021 r. w/s nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kunice z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

32.  XXXIII/207/21 17 maja 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021 - 2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

33.  XXXIV/208/21 29 czerwca 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021 - 2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

34.  XXXIV/209/21 29 czerwca 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.  z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu  

zrealizowana w 2021 r. 

35.  XXXIV/210/21 29 czerwca 2021 r. w/s zbycia nieruchomości położonej w obrębie Zachorzów z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

36.  XXXIV/211/21 29 czerwca 2021 r. w/s ustalenia sieci oddziału przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na 

terenie Gminy Sławno 

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

37.  XXXIV/212/21 29 czerwca 2021 r. w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno 

dotyczącego realizacji zadania publicznego polegającego na 

zapewnieniu mieszkańcom Gminy Sławno usług świadczonych 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Opocznie 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 
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38.  XXXIV/213/21 29 czerwca 2021 r. w/s określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkalnego 

oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów  

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

39.  XXXIV/214/21 29 czerwca 2021 r. w/s nabycia nieruchomości położonej w obrębie Sławno z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

40.  XXXIV/215/21 29 czerwca 2021 r. w/s udzielenia Wójtowi Gminy Sławno wotum zaufania z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

41.  XXXIV/216/21 29 czerwca 2021 r. w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu 

zrealizowana w 2021 r. 

42.  XXXIV/217/21 29 czerwca 2021 r. w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

43.  XXXIV/218/21 29 czerwca 2021 r. w/s udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 r. 

z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

44.  XXXV/219/21 25 sierpnia 2021 r. w/s wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021 - 2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

45.  XXXV/220/21 25 sierpnia 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 

46.  XXXV/221/21 25 sierpnia 2021 r. w/s określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Sławno na 

rok szkolny 2021/2022 

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 
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47.  XXXV/222/21 25 sierpnia 2021 r. w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu pożarniczym 

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

48.  XXXV/223/21 25 sierpnia 2021 r. w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego i wchodzi  

w życie z dniem  

1 stycznia 2022 roku 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

49.  XXXVI/224/21 29 września 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021 – 2029 

z dniem podjęcia  wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

50.  XXXVI/225/21 29 września 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 

51.  XXXVI/226/21 29 września 2021 r. w/s wyrażenia woli przystąpienia Gminy Sławno do Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno  

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 
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52.  XXXVI/227/21 29 września 2021 r. w/s utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w 

formie podwórkowej  

podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego i wchodzi  

w życie z dniem  

1 stycznia 2022 roku 

wykonana i 

realizowana na 

bieżąco 

53.  XXXVI/228/21 29 września 2021 r. w/s zbycia nieruchomości położonej w obrębie Zachorzów  z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

54.  XXXVII/229/21 3 listopada 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021 - 2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

55.  XXXVII/230/21 3 listopada 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 

56.  XXXVII/231/21 3 listopada 2021 r. w/s ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sławno z dniem podjęcia  

z mocą obowiązującą  

od 1 sierpnia 2021 r. 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

57.  XXXVII/232/21 3 listopada 2021 r. w/s ustalenia diet z dniem podjęcia 

 z mocą 

obowiązującą od 1 

sierpnia 2021 r. 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

58.  XXXVIII/233/21 24 listopada 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021-2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 
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59.  XXXVIII/234/21 24 listopada 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 

60.  XXXVIII/235/21 24 listopada 2021 r. w/s udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu 

terytorialnego 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

61.  XXXVIII/236/21 24 listopada 2021 r. w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego i wchodzi  

w życie z dniem  

1 stycznia 2022 roku 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

62.  XXXVIII/237/21 24 listopada 2021 r. w/s obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, 

przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 

obszarze Gminy Sławno 

podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego i wchodzi  

w życie z dniem  

1 stycznia 2022 roku 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 
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63.  XXXVIII/238/21 24 listopada 2021 r. w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na obszarze Gminy Sławno 

podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego i wchodzi  

w życie z dniem  

1 stycznia 2022 roku 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

64.  XXXVIII/239/21 24 listopada 2021 r. w/s określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego i wchodzi  

w życie z dniem  

1 stycznia 2022 roku 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

65.  XXXVIII/240/21 24 listopada 2021 r. w/s uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Woj. Łódzkiego 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

66.  XXXIX/241/21 21 grudnia 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 
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67.  XL/242/21 28 grudnia 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Gminy Sławno na lata 2021-2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

68.  XL/243/21 28 grudnia 2021 r. w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno  

na lata 2022-2029 

z dniem  

1 stycznia 2022 r. 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

 

69.  XL/244/21 28 grudnia 2021 r. w/s budżetu gminy na 2022 r. z dniem  

1 stycznia 2022 r. 

podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego 

wykonana  

i realizowany na 

bieżąco 

70.  XL/245/21 28 grudnia 2021 r. w/s zaciągnięcia pożyczki z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

71.  XL/246/21 28 grudnia 2021 r. w/s ustalenia diety dla sołtysów  z dniem podjęcia  

z mocą obowiązującą 

od dnia 1 listopada 

2021 roku 

zrealizowana w 2021 r. 

72.  XL/247/21 28 grudnia 2021 r. w/s nabycia nieruchomości położonej w obrębie Sławno z dniem podjęcia zrealizowana w 2021 r. 

73.  XL/248/21 28 grudnia 2021 r. w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 r. 

z dniem 1 stycznia 

2022 r. 

wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 

74.  XLI/249/21 30 grudnia 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2021-2029 

z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 
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75.  XLI/250/21 30 grudnia 2021 r. w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Łódzkiego 

zrealizowana w 2021 r. 

76.  XLI/251/21 30 grudnia 2021 r. w/s zaciągnięcia pożyczki z dniem podjęcia wykonana  

i realizowana na 

bieżąco 
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IV) DOKUMENTY STRATEGICZNE 

 

Gmina Sławno ma uchwaloną Strategię Rozwoju Gminy na lata  

2015 - 2020. Aby uchwalić nową strategię należy przejść cały proces związany  

z jej utworzeniem i konsultacjami ze społeczeństwem i z Zarządem Województwa 

Łódzkiego. Z uwagi na ogłoszoną pandemię nie można było przeprowadzić konsultacji 

bezpośrednich z mieszkańcami a przeprowadzenie ich tylko w formie on-line będzie 

dyskryminować osoby wykluczone cyfrowo (szczególnie osoby starsze 

 z terenów wiejskich). Ponadto na przełomie roku 2020/2021 w trakcie 

opracowywania była również Strategia Rozwoju Woj. Łódzkiego 2030  

i chcąc wypracować zapisy spójne z tym dokumentem należało poznać 

 jego ostateczną wersję. Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano  

o przedłużeniu obowiązywania obecnej strategii do końca 2022 roku. 
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V) EDUKACJA PUBLICZNA 

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SŁAWNO 

W Gminie Sławno w 2021r. funkcjonowało 8 ośmioletnich Publicznych Szkół 

Podstawowych, z których 1 łącznie ze Szkołą Branżową I  stopnia  tworzy Zespół Szkół 

Samorządowych. 

Wydatki gminy na oświatę w 2021r. wynosiły 14 208 509,13 zł (w tym 

1 401 218,42 zł na punkty przedszkolne i 531 996,67 zł na oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych), z czego 8 207 403 zł, tj. 57,76 % zostało pokryte  

z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa. 

 

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH 

 

Wydatki  w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco: 

 

1. PSP Celestynów   1.553.378,34 

2. PSP Kamień    1.599.324,41 

3. PSP Kozenin    1.583.826,29 

4. PSP Kunice   2.290.277,59 

5. PSP Sławno   1.768.166,30 

6. PSP Zachorzów  1.670.522,79 

7. PSP Szadkowice  1.433.163,85 

8. ZSS Prymusowa Wola  1.254.684,52 

9. CUW         biuro       668.695,34 
                        dowożenie      596.447,45 
 
 

W wydatkach gminy na oświatę nie są uwzględnione wydatki na biuro CUW,  
z uwagi na fakt iż są to wydatki w rozdziale 75085,  a więc nie są finansowane z 
subwencji. 
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ŚREDNIE ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI W 2021 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH 
SZKOŁACH GMINY SŁAWNO 

 

LICZBA NAUCZYCIELI W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Lp. Szkoła Etaty 
ogółem 

Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

1 Celestynów 13,36 0,83 2,71 2,17 7,65 

2 Kamień 13,17 0,52 0,99 3,87 7,79 

3 Kozenin 13,32 0,11 1,47 4,05 7,69 

4 Kunice 19,14 0,80 6,21 3,10 9,03 

5 Sławno 16,04 1,00 5,37 0,65 9,02 

6 Szadkowice 11,56 0,07 1,91 0,00 9,58 

7 Zachorzów 13,99 0,00 2,14 2,78 9,07 

8 Prymusowa 
Wola 

10,53 0,00 0,12 0,00 10,41 

Razem 111,11 3,33 20,92 16,62 70,24 
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VI) INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PRZEBIEG 

KONSULTACJI Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2021  
 

Rada Gminy Sławno uchwala corocznie Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 uchwalony 

został Uchwałą Nr XXVIII/158/20  Rady Gminy Sławno z dnia 30 listopada 2020  roku. 

Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Sławno  

a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej. Cele szczegółowe 

obejmują:  

➢ promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju 

społeczności lokalnych;  

➢ inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między gminą  

a organizacjami pozarządowymi;  

➢ podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych; 

wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami 

szans w realizacji zadań publicznych przez wspieranie oraz powierzanie  

im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich realizację;  

➢ uzupełnienie działań Gminy Sławno w zakresie nieobjętym przez struktury 

samorządowe. 

Powyższe cele realizowane są w formie finansowej i pozafinansowej, przy 

zastosowaniu podstawowych zasad współpracy: partnerstwa, pomocniczości, 

suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności podejmowanych 

działań. 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie miały możliwość 

uczestniczenia w konsultacjach społecznych nad przedmiotowym Programem. 

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sławno  

Nr LI/335/10 w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
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publicznego, zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. Celem konsultacji było umożliwienie zainteresowanym 

podmiotom włączenia się do współtworzenia dokumentu, który regulował współpracę 

Gminy Sławno z lokalnym środowiskiem pozarządowym. 

W programie współpracy określono priorytetowe zadania publiczne  

z następujących obszarów: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

2) zadań obejmujących porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej; 

3) zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej;  

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5) zadań z zakresu oświaty i wychowania; 

6) zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa; 

7) zadań z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

 
Program określał prognozowaną kwotę dotacji przeznaczonych na realizację 

w/w zadań  w  wysokości 92.500,00 zł.  

Współpraca Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, miała charakter 
finansowy i pozafinansowy. 

W ramach współpracy finansowej Wójt Gminy Sławno ogłosił pięć otwartych 
konkursów ofert. W wyniku przeprowadzonego postepowania zostały zawarte 
umowy na realizację zadań: 
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1) z zakresu pomocy społecznej  w 2021 roku, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 

 

 
L.P. 

 
NAZWA  OFERENTA 

 
NAZWA  ZADANIA  PUBLICZNEGO 

WYSOKOŚĆ 
PRZYZNANYCH 

ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH  

(W ZŁ) 

1. Stowarzyszenie  

Centrum Wspierania 

Inicjatyw w Olszowcu; 

Olszowiec Nr 56 

26-332 Sławno 

Zapewnienie dostaw żywności dla 

rodzin i osób najbardziej potrzebujących 

z terenu Gminy Sławno, między innymi 

organizowanie pomocy żywnościowej 

dla rodzin najuboższych, w tym 

transport, przechowywanie i wydawanie 

artykułów spożywczych. 

 

8.500,00 

 

2) w zakresie  wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej  w Gminie 
Sławno w 2021 roku: 

 

 
L.P. 

 
NAZWA  OFERENTA 

 
NAZWA  ZADANIA 

PUBLICZNEGO 

WYSOKOŚĆ 
PRZYZNANYCH 

ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH  

(W ZŁ) 

1. Ludowy   Klub  Kolarski 
„ LUKS SŁAWNO”    
w  Sławnie 

„Rowerem po mistrzostwo” 40.500,00 

2. Uczniowski Klub 
Sportowy 
 „ Prymusowa Wola”      

„SPORT PASJĄ ŻYCIA” 6.000,00 

3 Międzyszkolny  
Uczniowski  Klub  
Sportowy 
 „ OLIMPIJCZYK” 

„Wracamy do formy 
sportowej” 

6.000,00 

4.  Uczniowski  Klub  
Sportowy 
 „ KAZIUK”  
w Szadkowicach 

“Rodzina-sport-zdrowie” 2.500,00 
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3) na realizację zadania publicznego  z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 r. :  

 

L.P. NAZWA  OFERENTA NAZWA  ZADANIA  

PUBLICZNEGO 

WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANEJ DOTACJI  

( W ZŁ) 

 

1. 

Stowarzyszenie  

Centrum Wspierania 

Inicjatyw  

w  Olszowcu;   

Zadanie z zakresu działalności 
na  rzecz  osób 

niepełnosprawnych 
Tytuł projektu : Zdrowie dzieci 

naszym celem” 

 

15.000,00 

 
4) zadania obejmującego porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej 
 

L.P. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PUBLICZNEGO 

WYSOKOŚĆ 
PRZYZNANEJ DOTACJI  

 ( W ZŁ.) 

1. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Sławnie 
ul. Kwiatowa 2  
26-332 Sławno 

zadanie obejmujące 
porządek i bezpieczeństwo 

publiczne w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej 

 
3.000,00 zł. 

 
Realizacji zadania z zakresu oświaty i wychowania podjęło się Stowarzyszenie 

Gminy Sławno „Tradycja i Rozwój”. Jednak  panujące obostrzenia epidemiologiczne  

uniemożliwiły wykonanie  przedmiotowego zadania.  

 

Na pozostałe zadania objęte programem współpracy pomimo dwukrotnego 

ogłoszenia otwartych konkursów ofert w związku z panującą epidemią 

koronawirusa nie wpłynęły żadne oferty. 

 

Program dopuszczał również możliwość zlecenia zadania publicznego na 

wniosek organizacji pozarządowych z pominięciem otwartego konkursu ofert  

w trybie art.19 a ustawy, tzw. małych grantów, jednak  w 2021 roku nie wpłynęły 

wnioski organizacji pozarządowych na realizacje zadań  publicznych w tym trybie.  
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Wszystkie organizacje pozarządowe, którym Gmina Sławno zleciła w roku 2021 

realizację zadań publicznych, przedłożyły w obowiązujących terminach sprawozdania  

z realizacji według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 

2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących  

realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  

(Dz. U. z 2018 r. poz.2057). Wszystkie dotacje zostały rozliczone terminowo. 

Uczniowskim Klubom Sportowym: MUKS Olimpijczyk i UKS Prymusowa Wola z uwagi 

na epidemię koronawirusa i panujące obostrzenia epidemiologiczne nie udało się 

zrealizować kilku działań ujętych w harmonogramach powierzonych zadań. 

Niewykorzystane środki w/w kluby  zwróciły w terminie określonym w umowach.  

 
Współpraca pozafinansowa Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi 

opiera się między innymi na : 

➢ Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

wymienionymi w ar.3,ust.3 ustawy projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

➢ Publikowaniu informacji na stronie internetowej gminy (zamieszczane są 

informacje dotyczących działalności organizacji pozarządowych. W ramach 

współpracy pozafinansowej organizacje przesyłają  do Referatu Oświaty  

i Promocji  informacje na temat różnorodnych działań, które zamieszczane są 

na stronie internetowej gminy www.ugslawno.pl. W ten sposób Gmina Sławno 

promuje i pomaga w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji pozarządowych. 

➢ Doradztwie i udzielaniu przez pracowników Urzędu Gminy w Sławnie, pomocy 

merytorycznej organizacjom w realizacji zadań (pomoc w sporządzaniu   

sprawozdań i innych dokumentów statutowych). 

➢ Udzielaniu  pomocy w pozyskiwaniu  środków  finansowych  na realizację zadań 

publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy (pomoc przy sporządzaniu 

wniosków).  

http://www.ugslawno.pl/
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VII) REALIZACJA INWESTYCJI W 2021 R. 

INWESTYCJE 

1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień: 

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Kamień: 

➢ długość sieci: 898,09 mb.; 

➢ wartość wykonanych robót: 181 906,36 zł. 

2) Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów: 

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Zachorzów: 

➢ długość sieci: 300,90 mb.; 

➢ wartość wykonanych robót: 12 629,01 zł. 

3) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kunice: 

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Kunice: 

➢ długość sieci: 244,30 mb.; 

➢ wartość wykonanych robót: 8 441,38 zł. 

4) Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia. 

Opracowano projekt badań geologicznych na budowę dwóch studni 

głębinowych na gruntach obrębu Sławno Kolonia. 

➢ wartość opracowania: 1 998,75 zł. 

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary. 

Zakres robót : 
 

Odcinek 990,00 mb  

➢ wykonanie skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej oraz 

istniejącej nawierzchni asfaltowej;  

➢ wykonanie wyrównania nawierzchnią z mieszanek mineralno – bitumicznych 

asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) ; 

➢ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych  

o grubości 3 cm (warstwa ścieralna); 

➢ pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm. 

Łączna grubość projektowanej nawierzchni wynosi 26 cm. 

Wartość inwestycji – 261 811,65 zł. 

Kwota dofinansowania - 94 470,00 zł.  
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6) Remont drogi gminnej w miejscowości Psary.  
 

Zakres robót: 

Odcinek 180,00 mb.  

➢ wykonanie skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej oraz 

istniejącej nawierzchni asfaltowej;  

➢ wykonanie wyrównania nawierzchnią z mieszanek mineralno – bitumicznych 

asfaltowych   o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) ; 

➢ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych  

o grubości 3 cm (warstwa ścieralna); 

➢ pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm  

Łączna grubość projektowanej nawierzchni wynosi 26 cm. 

Wartość inwestycji - 54 500,00 zł. 
 

7) Remont drogi gminnej w miejscowości Zachorzów.  
Odcinek o powierzchni 800,00 m2 

➢ wykonanie skropienia emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni 

asfaltowej;  

➢ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych  

o grubości 4 cm . 

Łączna grubość projektowanej nawierzchni wynosi 4cm. 

➢ regulacja wysokościowa 2 szt  kratek ściekowych ulicznych.  

Wartość inwestycji - 28 500,00 zł. 
 

8) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszczących się w budynku 
Remizy OSP w miejscowości Sławno na pomieszczenia gabinetu 
rehabilitacyjnego. 

Zakres prac do wykonania:  

➢ wykonanie ścianek parawanowych o wysokości 2,0 m; 

➢ wyburzenie ścianki w toalecie;  

➢ wzniesienie nowych ścianek działowych;  

➢ montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej; 

➢ uzupełnienie ubytków w glazurze; 

➢ wykonanie otworów wentylacyjnych; 

➢ rozbudowa instalacji elektrycznej i oświetlenia; 

➢ roboty malarskie. 

Wartość robót – 72 450,00 zł. 
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9) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olszowiec. 
 
Zakres robót: 
I a. Roboty budowlane  

1.1. Roboty ziemne 

1.2. Fundamenty – ławy ,stropy 

1.3. Fundamenty – ściany betonowe 

1.4. Fundamenty – wieniec żelbetowy 

1.5. Podłoga na gruncie 

Ib. Roboty budowlane  

1.1. Roboty murowe  

1.2. Wieńce monolityczne na ścianach nadproże podciągi , słupy na parterze 

1.3. Strop, schody 

1.4. Dach 

1.5. Stolarka okienna i drzwiowa 

1.6. Komin, kanały wentylacyjne 

1.7. Posadzki –wykończenia 

1.8. Tynki wewnętrzne ,malowanie okładziny 

1.9. Elewacja 

1.9a. Biały montaż ,wyposażenie 

1.9b. Zagospodarowanie terenu 

II. Roboty elektryczne 

2.1. Wewnętrzna linia zasilająca 

2.2. Instalacje elektryczne 

2.3. Oświetlenie zewnętrzne 

2.4. Oświetlenie 

2.5. Osprzęt instalacyjny 

2.6. Instalacja uziemiająca i odgromowa 

2.7. Pomiary 

III. Roboty sanitarne 

3.1. Instalacje zewnętrzne 

3.2. Instalacje wewnętrzne 

Wartość robót 1 310 000,00 zł. 
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10) Remont lewostronnie odcinka o dł. ok. 460 mb do szerokości jezdni 5 mb  
w miejscowości Zachorzów Kolonia. 

Zakres robót: 
➢ wykonanie korytowania pobocza; 
➢ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 0/31,5mm gr. 10 cm 

stabilizowanego mechanicznie na długości całego odcinka; 
➢ wykonanie warstwy ścieralnej AC11 S gr. 4-9 cm; 
➢ wykonanie korytowania wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

należy wykonać w miejscach występowania podłoża gruntowego. 
Wartość robót – 10 000,00 zł. 
 

11) Dostawa i montaż zestawu klimatyzacji w Domu Ludowym w miejscowości 
Gawrony. 

Zakres zadania: 
1. Klimatyzator ścienny podsufitowy wydajności 7,0 kW – chłodzenie , 7,4 kW grzanie  
➢ klasa energetyczna A++; 
➢ minimalna temperatura pracy – grzanie -22oC; 
➢ minimalna temperatura pracy – chłodzenie -15 oC; 
➢ pilot bezprzewodowy ; 
➢ sterowanie kierunkiem wylotu powietrza;  
➢ obustronny odpływ skroplin; 

Ilość urządzeń do montażu 2 szt. 
 

2.  Klimatyzator ścienny podsufitowy wydajności 16kW – chłodzenie , 17kW grzanie  
➢ klasa energetyczna A++ 
➢ minimalna temperatura pracy – grzanie -20oC 
➢ minimalna temperatura pracy – chłodzenie -20 oC 
➢ pilot bezprzewodowy  
➢ zasilanie 3 fazy  
➢ obustronny odpływ skroplin 

Ilość urządzeń do montażu 1 szt  
Wartość robót – 25 800,48 zł 
 

12)  Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem instalacji zasilania 
gazowego i kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Wincentynów.  
 

Zakres zadania: 
➢ opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę ; 
➢ wykonanie kompletnej instalacji zasilania gazowego i kotłowni wraz z kotłem 

gazowym w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wincentynów; 
➢ obsługa geodezyjna inwestycji;   
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➢ uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz opinii wymaganych do 
realizacji przedmiotowego zadania; 

➢ pełnienie funkcji kierownika budowy.  
Wartość robót - 34 932 zł.  

 

13) Wykonanie elewacji budynku Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej    
w Sławnie. 

Zakres robót: 
➢ malowanie elewacji budynku - 340 m2; 
➢ roboty remontowe . 

Materiały do wykonania zadania, które dostarczył Inwestor: 
➢ grunt pod wyprawę elewacyjną; 
➢ farba elewacyjna. 

Wartość robót – 29 300,00 zł 
 

14) Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa 
Zakres robót: 
➢ demontaż istniejących lamp oświetlenia ulicznego  - 20 szt.; 
➢ montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego – 20 szt.; 
➢ wykonanie pomiarów po zamontowaniu nowych lamp oświetlenia ulicznego. 

Wartość robót – 6150,00 zł 
 

15) Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las.  
Zakres robót: 
➢ docieplenie ścian piwnic ; 

➢ ocieplenie ścian zewnętrznych (podłużnych);  
➢ wymiana stolarki okiennej w piwnicach;  
➢ ocieplenie stropodachu ; 
➢ wymiana grzejników;  
➢ rozebranie nawierzchni z kostki brukowej;  
➢ naprawa orynnowania bloku;  
➢ naprawa balkonów bloku . 

Wartość  robót – 707 953,21 zł 
Kwota dofinansowania - 439 447,00 zł 
 

16) Wykonanie ogrodzenia działek nr 883 i 416/1 w miejscowości Olszowiec. 
Zakres prac: 
➢ montaż bramy z furtką z profili panelowych metalowych -5 mb; 
➢ montaż ogrodzenia z płyt betonowych pełnych – wysokość ogrodzenia 2 mb – 

336 m2; 

➢ montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką betonową wysokości 1,5 mb  - 
45 mb. 

Wartość robót – 37 392,00 zł 
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17) Remont istniejącego utwardzenia w miejscowości Kunice. 
Zakres zadania: 
➢ wykonanie koryta głębokości 10 cm ; 
➢ wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm ; 
➢ konstrukcja podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm; 
➢ montaż obrzeży betonowych 8 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej; 
➢ ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 

podsypki 5 cm; 
➢ ułożenie krawężników 12 x 25 cm na podsypce cementowo – piaskowej;  
➢ wykonanie humusowania z ziemi (opór obrzeża). 

Wartość  robót – 159 100 ,00 zł. 
 

18) Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wincentynów. 
Zakres robót: 
➢ wykonania montażu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wincentynów 

- 41 szt; 
➢ demontaż istniejących lamp oświetlenia ulicznego -28szt; 
➢ montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego na istniejących wysięgnikach   

- 28 szt; 
➢ montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego wraz wysięgnikami 13 szt; 
➢ wykonanie pomiarów po zamontowaniu nowych lamp oświetlenia ulicznego.  

Wartość robót - 20 393,40 zł 
 

19) Odbudowa zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce oznaczonej  
nr ewidencyjny nr 488 w miejscowości Sepno - Radonia 

Zakres prac: 
➢ odmulenie dna warstwą śr. 1 m – 1100,00 m2; 
➢ wywóz i plantowanie urobku z odmulenia – 1100,00 m3; 
➢ ustabilizowanie skarpy zbiornika wody - odsunięcie skarpy od drogi o 1,00 mb; 
➢ skarpowanie brzegów, wbudowanie gruntu w ubytki na skarpach oraz 

profilowanie skarp- 170,00 mb. 
Wartość robót - 15 375,00 zł. 
 

20) Wykonanie elewacji i malowanie części świetlicowej istniejącego budynku OSP  

w miejscowości Olszowiec.  

Zakres robót: 

➢ wykonanie malowania elewacji budynku;  

➢ wykonanie malowania wewnątrz budynku ; 

➢ docieplenie fundamentów budynku.  

Wartość robót – 39 500,00 zł 
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21) Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie. 

Zakres robót: 

➢ wymurowanie ścianek działowych pod pomieszczenia sanitariatów; 

➢ wykonanie tynków na ścianach wewnętrznych;  

➢ stolarka i ślusarka drzwiowa; 

➢ okładziny ścienne i podłogowe  z płytek ceramicznych;  

➢ malowanie i gładzie; 

➢ elementy wentylacji ; 

➢ wymiana drzwi zewnętrznych ; 

➢ wyposażenie pomieszczeń; 

➢ wykonanie instalacji elektrycznej w budynku; 

➢ wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz C.O. w budynku. 

Wartość robót - 71.213,04 zł. 

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA 
TERENIE GMINY SŁAWNO W 2021 ROKU 

TERMOMODERNIZACJA 3 BLOKÓW W MIEJSCOWOŚCI GRUDZEŃ LAS 

Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na 
osiedlu Grudzeń Las" o ogólnej wartości 702 000,01 zł. dofinansowana została ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi. 
 
Kwota dofinansowania: 439 447,00 zł., w tym: 
➢ dotacja 307 612,00 zł. 
➢ pożyczka 131 835,00 zł. 

 
Zakres projektu obejmował: 
➢ docieplenie ścian piwnic; 
➢ docieplenie ścian zewnętrznych; 
➢ wymiana okien w piwnicach; 
➢ wymianę okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych; 
➢ wymianę grzejników, montaż zaworów termostatycznych, montaż zaworów 

podpionowych; 
➢ docieplenie stropodachu budynków; 
➢ prace dodatkowe (remont balkonów). 
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DOTACJA NA OŚWIETLENIE ULICZNE 
 

W grudniu 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi przekazał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dla 
projektu „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń 
energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: 
Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony”. 
 

Dotacja: 193 200,00 zł. 
Pożyczka: 289 800,00 zł. 
Wkład własny Gminy Sławno: 111 090,00 zł. 
Całkowita wartość projektu: 594 090,00 zł.  
 

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz obniżenia kosztów oświetlania miejsc 
użyteczności publicznej w gminie.  
 

Zakres rzeczowy projektu w poszczególnych miejscowościach: 
 

➢ Antoninów – 19 szt. 
➢ Szadkowice – 26 szt. 
➢ Kunice – 32 szt. 
➢ Gawrony – 84 szt. 

 

Realizacja projektu zakończy się w IV kwartale 2022 roku. 
 

BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY SŁAWNO 

W maju 2021 roku Gmina Sławno złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego na realizację instalacji fotowoltaicznych u prosumentów 

indywidulanych z terenu gminy.  

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Z uwagi na ograniczone 

środki finansowe znalazł się na liście rezerwowej.  

Wartość projektu ogółem: 3 586 659,34 zł. 

Wnioskowane dofinansowanie: 2 803 703,26 zł. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował zainstalowanie 257 instalacji fotowoltaicznych 

o mocy 3,08 Kw.    

Okres realizacji projektu z wniosku o dofinansowanie upływa w czerwcu 2023 roku. 
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Wnioskowane dofinansowanie pochodzić będzie ze środków unijnych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

woj. Łódzkiego na lat a 2014-2020, podziałanie IV.1.2 – Odnawialne źródła energii.  

  
POLSKI ŁAD – DOTACJA NA KANALIZACJĘ 

W ramach otrzymanego wsparcia z I edycji POLSKIEGO ŁADU realizowane 

będzie zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I” 

/Kozenin, Kamilówka, Prymusowa Wola, Grążowice/.  

17 listopada 2021 roku Gmina Sławno otrzymała promesę z Banku Gospodarstwa 

Krajowego w wysokości  4 731 000,00 zł. 

Wkład własny Gminy Sławno: 249 000,00 zł.  

Termin realizacji zadania planowany jest do końca 2022 roku.  

W dniu 15 listopada 2021 r. decyzją Ministra Finansów zwiększona została dla Gminy 

Sławno subwencja na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 

900 000,00 zł., co przyczyni się do realizacji kolejnego odcinka kanalizacji  w ramach 

posiadanej dokumentacji technicznej.  

 
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH – DOTACJA DLA OSP  

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

zwanym Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych na realizację zadań 

inwestycyjnych dla gmin zrealizowano zadanie: 

"Budowa budynku OSP Olszowiec" 

Dofinansowanie: 500 000,00 zł. 

Całkowita wartość inwestycji: 1 310 000,00 zł. 

Zadanie zakończono w 2021 roku. 

 

SOŁECTWO NA PLUS – 4 GRANTY 

W 2021 roku w ramach konkursu pn. „Sołectwo na plus” Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego wyłonił 4 zgłoszenia przekazane przez sołtysów z terenu 

Gminy Sławno. Poniżej wymieniono zadania, które zostały zrealizowane  

w następujących sołectwach: 
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➢ sołectwo Olszowiec na zakup stołów i krzeseł; 

➢ sołectwo Antoninów na montaż siłowni zewnętrznej; 

➢ sołectwo Ludwinów na montaż oświetlenia solarnego boiska sportowego  

i altany oraz montaż huśtawki dla dzieci; 

➢ sołectwo Unewel na montaż siłowni zewnętrznej. 

Każde z sołectw otrzymało po 10 000,00 zł. dotacji na realizacje swojego zadania. 

Gmina Sławno była realizatorem wszystkich projektów oraz jednostką dokonującą 

całkowitego rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.   

 
DATACJA NA PRZEWOZY AUTOBUSOWE 

W grudniu 2021 r. Gmin Sławno uzyskała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

wsparcie w postaci objęcia dopłatą w 2022 roku przewozów autobusowych. Zadanie 

to zlecone zostało do realizacji Centrum Usług Wspólnych w Sławnie. 

Łączna kwota dofinansowania wyniesie: 170 503,74 zł. 

Okres realizacji projektu: od września do grudnia 2022 r.  
 

CYFROWA GMINA 

W grudniu 2021 r. Gmina Sławno otrzymała zatwierdzenie złożonego wniosku 

w ramach naboru pn. „Cyfrowa Gmina”.  Konkurs miał na celu podniesienie jakości 

świadczonych usług cyfrowych przez jednostki sektora finansów publicznych.  

W ramach wsparcia zaplanowano przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, 

zrobienie nowej infrastruktury sieci LAN, zakup sprzętu IT oraz szkolenia pracowników 

urzędu.  

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego w Urzędzie Gminy w Sławnie oraz 

zwiększenie cyberbezpieczeństwa, poprzez cyfryzację i nabycie sprzętu IT a także 

szkolenia urzędników.  

Uzyskane dla Gminy Sławno dofinansowanie w tym zakresie wynosi 229 350,00 zł  

i przeznaczone zostanie na cyfryzację urzędu oraz szeroko rozumiane 

cyberbezpieczeństwo i edukację cyfrową.  

Termin realizacji projektu max. do września 2023 r.  
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800-LECIE MIEJSCOWOŚCI SŁAWNO 

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie pozyskał grant na realizacje projektu 

„Sławna historia naszej miejscowości – 800 lecie”. Z tej okazji w dniu 10 listopada 2021 

roku w strażnicy OSP w Sławnie odbyła się uroczystość przybliżająca historię tej 

miejscowości a na placu w centrum ustawiona została ogólnodostępna wystawa 

starych fotografii i dokumentów archiwalnych.   

Zadanie było w 100% finansowane  z programu „Mikrogranty w Łódzkiem 2021” 

realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  

i sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. 

 
POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Gmina Sławno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie zrealizowali 

wspólnie projekt na rzecz osób z niepełnosprawnością, współfinansowany w 100%  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W ramach zaplanowanych działań zakupione zostały zestawy indywidualne dla osób 

z niepełnosprawnością a budynki użyteczności publicznej wyposażone zostały 

w sprzęt niezbędny do walki z chorobami zakaźnymi w tym SARS-COV-2. 

Całkowita wartość projektu wynosi 100 000.00 zł. 

Okres realizacji projektu od września do grudnia 2021 r.  

 

WSPARCIE DLA RODZIN 

Gmina Sławno wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławnie od 

2021 roku realizują projekt pn. „Gmina Sławno stawia na rodzinę”. Celem realizacji 

projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia dla rodzin z Gminy Sławno 

borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzona zostanie 

Placówka Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej oraz rozszerzona zostanie 

oferta istniejącej placówki a także zaplanowane zostały zajęcia terapeutyczne i zajęcia 

ze specjalistami (psycholog, szkolenia z kompetencji rodzicielskich, treningi 

umiejętności ekonomicznych i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców a także 

animacje rodzinne).   
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Całkowita wartość projektu 670 003,75 zł. 

W tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 569 503,18 zł. 

Wkład własny beneficjenta 100 500,57 zł. (w formie wkładu niepieniężnego – 

udostępnianie pomieszczeń) 

Okres realizacji projektu od 1.01.2022 do 30.06.2023 r. 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

 

ZDALNA SZKOŁA + 

W marcu 2021 roku zakończono realizację zadania pn. „Zdalna szkoła +”.  

Projekt był odpowiedzią na sytuację w szkolnictwie związaną z wprowadzeniem na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zakażeniami koronawirusem SARS-

COV-2. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe 

standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. W ramach projektu zakupiony został 

sprzęt komputerowy, który przekazano do placówek oświatowych działających na 

terenie Gminy Sławno.  

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa I "Powszechny  dostęp do szybkiego internetu" Działanie I.1 

"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach". 

Wartość całkowita: 94 500,00 zł. 

Wartość dofinansowania: 94 500,00 zł 

Okres realizacji:  18.09.2020 – 18.03.2021 

 

AKTYWNA TABLICA - DOTACJA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SZKOŁY W CELESTYNOWIE 

W dniu 10 października 2021r. podpisana została z Wojewodą Łódzkim  

i Łódzkim Kuratorem Oświaty umowa na dofinansowanie projektu „Aktywna tablica”. 

W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie wyposażona 

została w sprzęt IT w celu prowadzenia dodatkowych zajęć z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych.    
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Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 35 000,00 zł. 

Wkład własny beneficjenta 20%.  

Okres realizacji projektu do 31.12.2021 r. 

 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W 8 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Gmina Sławno w 2021r. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.  

„Laboratoria przyszłości" w następujących placówkach oświatowych: 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie – 60 tys. zł. dotacji; 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu  

– 30 tys. zł. dotacji; 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach – 

60 tys. zł. dotacji; 

➢ Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli – 30 tys. zł. dotacji; 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie – 30 tys. zł. dotacji; 

➢ Publicznej Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 30 tys. zł. dotacji; 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach  

– 30 tys. zł. dotacji; 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie - 60 tys. dotacji. 

Łącznie pozyskano: 330 000,00 zł. 

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 

kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 

sztuka oraz matematyka).  

 
WYROŻNIENIA DLA GEOPARKU 

W 2021 roku Geopark Owadów-Brzezinki otrzymał dwa wyróżnienia w ramach 

następujących konkursów: 

➢ MIEJSCE CIEKAWE 

17 września 2021 r. podczas uroczystej konferencji w Jemielnicy GOPARK  

z Gminy Sławno został nagrodzony w ogłoszonym przez Stowarzyszenie PSORW 

konkursie pt. "Miejsce Ciekawe".  

Celem konkursu było poszerzenie formuły Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) o miejsca 

o wysokich walorach poznawczych. Powiązanie takich miejsc z SNW, oznaczenie ich 
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znakiem Sieci zawierającym określenie „Miejsce ciekawe” ma na celu podkreślenie ich 

rangi jako lokalnych lub regionalnych wyróżników obszarów wiejskich. 

Uzyskane wyróżnienie i CERTYFIKAT pozwoli wypromować GEOPARK na poziomie 

ponadlokalnym oraz przyczyni się do nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami 

zlokalizowanymi na terach wiejskich. 

 

➢ MARKA DOLINY PILICY 

11 września 2021 r. w Lubochni podpisano kontynuację umowy licencyjnej na 

używanie i posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Dolina Pilicy. Jest to prestiżowe 

wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy.  

Marka lokalna Dolina Pilicy jest narzędziem promocji produktów, usług i inicjatyw 

lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez usługodawców z obszaru 

objętego Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-

2020. 

Uzyskany certyfikat umożliwił wypromowanie GEOPARKU w wydanych „Paszportach 

Marki Lokalnej Dolina Pilicy – zwolnij bieg… „ oraz udział w organizowanych 

imprezach, konkursach i konferencjach. 

 

DROGI GMINNE 

Stan na dzień 31.12.2021 r.: 

➢ długość dróg gminnych ogółem: 237,695 km; 

➢ długość dróg o nawierzchni bitumicznej: 129,180 km; 

➢ długość dróg o nawierzchni tłuczniowej: 5,520 km; 

➢ długość dróg o nawierzchni gruntowej: 102,995 km; 

➢ długość ścieżek pieszo – rowerowych: 3,125 km. 

 

ZAKUP GRUNTÓW DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO: 

➢ działki nr 471/3, 471/5 w obrębie Sławno o łącznej powierzchni 1,3709 ha; 

➢ działka nr 527/1 w obrębie Kunice o powierzchni 0,0239 ha; 

➢ działki nr 1553, 1536/1 w obrębie Gawrony o łącznej powierzchni 0,86 ha. 
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VIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

Wg stanu na dzień 1.01.2021 roku mieszkaniowy zasób Gminy Sławno stanowi 

50 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.384,40 m2  i nie zmienił się 

co do wielkości do dnia  31.12.2021 roku. 

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY SŁAWNO 

1. Lokale mieszkalne usytuowane w trzech budynkach wielorodzinnych  
w miejscowości Grudzeń Las: 
➢ Blok nr I     - 15 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 702 m2 
➢ Blok nr II    - 15 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 702 m2 
➢ Blok nr III  - 15 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 702 m2 

2. Dwa lokale mieszkalne usytuowane w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej   
w Zachorzowie o powierzchni użytkowej  62 m2  każdy lokal. 

3. Dwa lokale mieszkalne w budynku wolnostojącym przy Publicznej Szkole 
Podstawowej  
w Celestynowie o powierzchni użytkowej 62,50 m2 jeden lokal i 34,50 m2 
powierzchni użytkowej lokal drugi.  

4. Lokal znajdujący się w części mieszkalnej budynku Urzędu Gminy w Sławnie  
o powierzchni użytkowej 59,40 m2. W 2021r. podjęte zostały działania w kierunku 
zmiany sposobu użytkowania tego lokalu. 

Struktura wiekowa budynków przedstawia się następująco: 

➢ trzy bloki wielorodzinne w miejscowości Grudzeń Las – rok budowy 1978  
co stanowi 88,32 % udziału do ogólnej powierzchni użytkowej zasobu; 

➢ lokal w części mieszkalnej budynku Urzędu Gminy przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 31 - rok budowy 1982 co stanowi 2,49 % udziału do ogólnej 
powierzchni użytkowej zasobu; 

➢ dwa lokale w części mieszkalnej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Zachorzowie Nr 62 – rok budowy 1988 co stanowi 5,12 % udziału do ogólnej 
powierzchni użytkowej zasobu;  

➢ dwa lokale w budynku wolnostojącym przy Publicznej Szkole Podstawowej  
w Celestynowie Nr 24 A – rok budowy 1966 co stanowi 4,07 % udziału do 
ogólnej powierzchni użytkowej zasobu. 

➢ lokal w części mieszkalnej budynku Urzędu Gminy przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 31 - rok budowy 1982 co stanowi 2,49 % udziału do ogólnej 
powierzchni użytkowej zasobu; 
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Stan wolnych lokali przeznaczonych pod wynajem.  
 

Kontrolę społeczną nad sposobem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

mieszkańców Gminy Sławno sprawuje Komisja Mieszkaniowa powołana przez Wójta 

Gminy Sławno, jako organ doradczy, opiniodawczy, oraz kontrolny. 

Na dzień 1.01.2021r. Gmina Sławno posiadała na stanie jeden wolny lokal 

mieszkalny w blokach na osiedlu Grudzeń Las. W trakcie roku Gmina pozyskała kolejny 

lokal mieszkalny w blokach. Wolne lokale mieszkalne zostały przydzielone dla dwóch 

rodzin umieszczonych na liście osób oczekujących na najem.  

Wg stanu na dzień 31.12.2021r. na liście oczekujących na lokal znajduje się jedna 

rodzina.  

Gospodarka lokalowa wykazuje znikomy wtórny odzysk lokali mieszkalnych z zasobu  

dla zaspokajania  potrzeb  wnioskodawców ubiegających się o przydział lokalu pod 

względem wielkości i standardu. 
 

Stan zadłużenia lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie.  
 

Na dzień 1.01.2021r. stan zadłużenia lokali mieszkalnych z tytułu czynszu 
wynosił – 19.974,02 zł 
Na dzień 31.12.2021r. stan zadłużenia lokali mieszkalnych z tytułu czynszu wynosił  
– 20.679,35 zł 
Zadłużenia z tytułu czynszu za najem lokalu stanowią  w większości zaległości byłego 
najemcy, z którym umowa najmu została rozwiązana a lokal przejęty do zasobu. 
Zaległości czynszowe objęte zostały egzekucją komorniczą. 
Nadzór nad terminowością regulowania opłat czynszowych prowadzony był na 
bieżąco poprzez wystawianie najemcom wezwań do zapłaty a w przypadku braku 
skutecznej ściągalności sprawy kierowane były na drogę postępowania 
egzekucyjnego. 
 

Wydatki poniesione na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w 2021r. 
Stan techniczny budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy jest 

zróżnicowany z uwagi na ich wartość użytkową. W najlepszym stanie technicznym są 

dwa lokale przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie – przekazane w trwały 

zarząd oraz lokal usytuowany w budynku Urzędu Gminy. Lokale te posiadają 

najwyższą wartość użytkową z uwagi na wyposażenie w instalację gazu ziemnego.  

W 2021 roku dla trzech bloków mieszkalnych w miejscowości Grudzeń Las przy 

dofinansowaniu ze środków WFOŚ w Łodzi przeprowadzona została 

termomodernizacja.  
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W ramach termomodernizacji wymieniona została stolarka okienna i balkonowa,  

grzejniki c.o., docieplone zostały stropodachy oraz ściany zewnętrzne bloków. 

Przeprowadzona termomodernizacja przyczyniła się do poprawy stanu technicznego 

budynków oraz ich estetyki. 
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IX. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

1. Na koniec 2021 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objęte było około 2,36% powierzchni Gminy Sławno. 
 

2. W 2021 roku wszczęto 19 postępowań administracyjnych w sprawie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które zakończyły się 

wydaniem prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 

Przedmiotem poszczególnych inwestycji były: 

➢ budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia i średnicy ø63PE  

w miejscowości Gawrony, na części działki nr ewid.: 1689, obr. 7-Gawrony, 

Gmina Sławno; 

➢ zmiana sposobu użytkowania lokalu sali zebrań i spotkań dla członków KGW 

oraz pomieszczenia do nauki gry na instrumentach muzycznych 

zlokalizowanych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie na 

działkach nr ewid.: 838 i 858/4, obr. 25 Sławno, Gmina Sławno na 

pomieszczenia Gminnego Gabinetu Rehabilitacyjnego; 

➢ budowa oświetlenia centrum integracji w Olszowcu na działce nr ewid.: 280, 

obr. 18-Olszowiec, Gmina Sławno; 

➢ rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec, Gmina Sławno na 

działkach nr ewid.: 260 i 291, obr. 18-Olszowiec, gm. Sławno; 

➢ rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień, Gmina Sławno na 

działkach nr ewid.: 92/14, 92/17, 93/4, 94/7, 94/10, 95/4, 95/5, 96/4, 96/5, 

97/2, 98/4, 99/4, 99/7, 100/2, 101/2, 102/4, 102/7, 103/2, 104/2, 105/2, 106/2, 

107/6, 107/9, 108/4, 109/6, 110/2 i 111/2, obr. 12-Kamień, Gmina Sławno; 

➢ budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach  

nr ewid.: 61/1 i 61/2, obr. 22 – Prymusowa Wola położonych w miejscowości 

Prymusowa Wola, Gmina Sławno; 

➢ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm  

w miejscowości Prymusowa Wola, na części działki nr ewid.: 1165, obr. 22-

Prymusowa Wola, Gmina Sławno; 

➢ rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Tomaszówek, Gmina Sławno na działkach nr ewid.: 289, 288, 

287/1 i 237, obr. 28-Tomaszówek, Gmina Sławno; 
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➢ rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Owadów i Kozenin, Gmina 

Sławno na działkach nr ewid.: 20/1, 20/2, 21, 22, 23 i 24, obr. 20-Owadów oraz 

nr ewid.: 352/1, 352/3 i 352/4, obr. 14-Kozenin, Gmina Sławno; 

➢ budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 334, 335, 337, 427, 426, 

457/2, 457/1, 24, 266, 267, 268, 23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16, 

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4, obr. 27-Szadkowice, nr ewid.: 667, 911, 

666, 981, 574, 575 i 984, obr. 12-Kamień oraz nr ewid.: 201, obr. 1-Antoninów, 

Gmina Sławno; 

➢ budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 272, 273, 274, 275 i 347,  

obr. 20 - Owadów, Gmina Sławno; 

➢ zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym 

przy ul. Zielonej 2, 26-332 Sławno na pomieszczenia celem utworzenia placówki 

wsparcia dziennego prowadzonego w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica 

środowiskowa” na działce nr ewid.: 911, obr. 25 - Sławno, Gmina Sławno; 

➢ budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działce nr ewid.: 350/1, obr. 25 - Sławno, Gmina Sławno; 

➢ budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją 

światłowodową, złącz kablowych średniego napięcia 15kV, słupowych stacji 

transformatorowych 15/0,4kV, linii kablowych i napowietrznych niskiego 

napięcia 0,4kV, słupów niskiego napięcia 0,4kV oraz słupa średniego napięcia 

15kV na działkach nr ewid.: 230, 570/2, 330, 270, 569, 567, 174, 175, 176, 

177/1, 177/2, 178, 179, 568, 188, 161, 162/3, 162/2, 163/2, 164/2, 165/2, 

166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 170/2, 167/1, 168/1, 169/1, obr. 3 - Bratków, 

Gmina Sławno; 

➢ budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami wodociągowymi na działkach 

nr ewid.: 381, 1712, 1711/6, 1711/5, 1711/3, 1711/2, 1711/1, 1710 i 1709, obr. 

7-Gawrony, Gmina Sławno; 

➢ budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą odcinającą i hydrantem 

przeciwpożarowym na działkach nr ewid.: 475/1, 475/2, 475/3, 476/1, 859  

i 543, obr. 25-Sławno, Gmina Sławno; 

➢ budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na działkach nr ewid.: 

92/16, 92/7, 93/2, 92/3 i 92/5, obr. 12 – Kamień położonych w miejscowości 

Kamień, Gmina Sławno; 

➢ budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia 

w miejscowości Gawrony, gm. Sławno polegającej na budowie linii 
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elektroenergetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia, budowie 

słupowej stacji transformatorowej, przebudowie słupa średniego napięcia  

i słupów niskiego napięcia oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego; 

➢ budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid.: 171, obr. 21 - Popławy,  

Gmina Sławno. 

3. W 2021 roku wydano 91 decyzji o warunkach zabudowy, w tym jedna decyzja 

dotycząca Gminy Opoczno (przekazana przez SKO w Piotrkowie Tryb.). Wydanych 

zostało 53 decyzji dotyczących zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Poniżej  

w tabeli przedstawiona została liczba decyzji o warunkach zabudowy wydanych  

w poszczególnych miejscowościach na przestrzeni lat 2020 i 2021 (dane dotyczą 

tylko terenu Gminy Sławno).  
Rys. Decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach 2020-2021 
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Na przestrzeni lat 2020-2021 dla nieruchomości położonych w miejscowościach 

Gawrony, Kozenin, Sławno, Kunice, Antoniówka wydano najwięcej decyzji  

o warunkach zabudowy. Nowa zabudowa na terenie całej gminy ma zróżnicowany 

charakter, stanowi zarówno uzupełnienie dotychczasowej zabudowy jak i tworzone 

są zupełnie nowe ciągi budynków wzdłuż dróg wiejskich. Silnym trendem, który 

obserwuje się w ostatnich latach są podziały działek pod zabudowę mieszkalną 

jednorodzinną i tworzenie nowych osiedli mieszkalnych o bardziej lub mniej 

ujednoliconej zabudowie.  
 

PRZEDSIĘBIORCY 

W 2021 roku zarejestrowano w Gminie Sławno, w rejestrze Centralnej 

Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej 21 nowych przedsiębiorców, co 

stanowi o 11 mniej w stosunku do roku ubiegłego. Pod względem rodzaju działalności 

gospodarczej najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw był: 

handel, transport i działalność z działu działalności profesjonalnej i technicznej.  

Rys. Liczba przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2020r. i 2021r. według klasyfikacji kodów PKD 
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W 2021 roku swoją działalność zakończyło 14 przedsiębiorców, co daje taki sam 

wynik jak w 2020 roku. Najczęściej przedmiotem wyrejestrowanych podmiotów były: 

handel i usługi. 

W 2021 roku zostało złożonych i prawidłowo przetworzonych przez 

pracowników gminy 75 wniosków w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, to jest o 29 mniej niż w 2020 roku.  
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X. STOWARZYSZENIA 

Na terenie  Gminy Sławno działają:  

 Stowarzyszenia ochrony przeciwpożarowej:  
 
➢ Ochotnicza  Straż Pożarna w Kamieniu 

➢ Ochotnicza  Straż Pożarna w Prymusowej Woli 

➢ Ochotnicza  Straż Pożarna w Sławnie 

➢ Ochotnicza  Straż Pożarna w Szadkowicach 

➢ Ochotnicza  Straż Pożarna w Kunicach 

➢ Ochotnicza  Straż Pożarna w  Olszowcu 

➢ Ochotnicza  Straż Pożarna w Unewlu 

➢ Ochotnicza  Straż Pożarna w  Zachorzowie Kolonii 

➢ Ochotnicza  Straż Pożarna w Kozeninie 

 
Kluby Sportowe:  
➢ Ludowy Klub Kolarski  „LUKS Sławno”; 

➢ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ OLIMPIJCZYK”; 

➢ Uczniowski Klub Sportowy „ PRYMUSOWA WOLA” przy Zespole Szkół 

Samorządowych w Prymusowej Woli; 

➢ Uczniowski  Klub  Sportowy „ KAZIUK” przy Publicznej Szkole Podstawowej  

im. Kazimierza  Wielkiego w  Szadkowicach 

 
Pozostałe stowarzyszenia: 
 
➢ Stowarzyszenie Centrum  Wspierania Inicjatyw  w Olszowcu 

➢ Stowarzyszenie Gminy Sławno  - ”TRADYCJA I ROZWÓJ” 

➢ Gminny Związek  Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  w Sławnie, zrzeszający 

21  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy. 
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XI. KULTURA 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWNIE  

I ŚWIETLIC WIEJSKICH W ROKU 2021 
 

W Gminie Sławno działalność kulturalna prowadzona jest przez Gminny  

Ośrodek Kultury w Sławnie. Funkcjonują Świetlice Wiejskie w: Antoninowie,  

Antoniówce, Bratkowie, Dąbrówce, Grążowicach, Ostrożnej, Tomaszówku, 

Wygnanowie i Wincentynowie. Wymienione obiekty posiadają podjazdy do osób 

niepełnosprawnych.  

Działalność  Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie oparta jest głównie na bazie 

zespołów folklorystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy działa  

5 zespołów folklorystycznych: „ Słowiki” ze Sławna, „Róża” z Gawron, „Kamienianka” 

z Kamienia, „ Kozenianka” z Kozenina i „ Niebowianki” z Wincentynowa oraz 21 Kół 

Gospodyń Wiejskich: Antoninów, Antoniówka, Bratków, Gawrony, Grudzeń Las, 

Grążowice, Kozenin, Kamień, Psary, Prymusowa Wola, Unewel, Sławno, Zachorzów, 

Dąbrówka -Trojanów, Ostrożna, Szadkowice, Kunice, Wincentynów, Wygnanów, 

Tomaszówek, Olszowiec. GOK opiekuje się merytorycznie zespołami ludowymi i w tym 

celu zatrudnia muzyków, którzy przygrywają zespołom podczas prób i występów. 

Kapele i zespoły uświetniają swoimi występami lokalne uroczystości i wydarzenia oraz 

uczestniczą w lokalnych imprezach kulturalno-integracyjnych.  

Ze względu na pandemię COVID-19  działalność Gminnego Ośrodka Kultury  

w Sławnie w  roku 2021 była ograniczona. Wprowadzono ograniczenia możliwości 

zakażenia i zapewniono maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie i osób przebywających w naszej instytucji.  

Do 31 maja zawieszone były zajęcia: 

➢ nauki gry na instrumentach muzycznych; 

➢ taneczne ; 

➢ z zespołami folklorystycznymi. 

W okresie obowiązujących obostrzeń część działań była prowadzona online.  
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1. XXI GMINNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK -ONLINE 

Z powodu trwającej pandemii uczniowie ze szkół Gminy Sławno nie mogli 

zaprezentować swoich umiejętności artystycznych w kościele pw. Przemienienia 

Pańskiego w Kamieniu, jak to miało miejsce w poprzednich latach. W tegorocznej 

edycji wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy. Otrzymaliśmy nagrania 

występów wokalno-muzycznych, w których uczestnicy prezentowali kolędy  

i pastorałki wykonywane w domowym zaciszu bądź szkoły. 

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związany ze Świętami 

Bożego Narodzenia. Celem organizowanego Festiwalu jest pielęgnowanie pięknej 

polskiej tradycji związanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek, bowiem 

kolędy stanowią cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym. 

2. GMINNY KONKURS NA RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 
 

W Niedzielę Palmową, już po raz XI w naszej gminie odbył się Gminny Konkurs 

na Rodzinną Palmę Wielkanocną, którego organizatorem był Wójt Gminy Sławno  

i Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie. 

Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi, 

pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sławno. 

Na konkurs wpłynęło 85 palm. Wszystkie były wyjątkowo piękne, kolorowe i radosne. 

Ich stworzenie wymagało dużo pracy i inwencji twórczej oraz zaangażowania całej 

rodziny. Komisja dokonała oceny prac wg następujących kryteriów: nawiązanie do 

tradycji regionalnej, walory artystyczne i estetyczne oraz rodzaj wykorzystanych 

materiałów. Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: 

kategoria klas I – IV, kategoria klas V- VIII. 

3. WIECZÓR SOBÓTKOWY W WINCENTYNOWIE 

W dniu 26 czerwca 2021r. w Wincentynowie odbył się Wieczór Sobótkowy, 

zorganizowany już po raz trzynasty. Spotkanie rozpoczęło się od występów 

artystycznych w wykonaniu zespołu folklorystycznego „ Niebowianki”. Następnie 

zgodnie z coroczną tradycją odbył się konkurs na najładniejszy wianek upleciony  

z tegorocznych ziół i kwiatów. Szesnaście kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy 
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Sławno przystąpiło do konkursu na najładniejszy wianek sobótkowy. Wszystkie wianki 

były tak kolorowe i piękne, że zasłużyły na pierwsze miejsce. 

Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, Zastępca 

Wójta Beata Szlęzak, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Zdulski, Skarbnik Gminy 

Mirosława Śmigiel, Sekretarz Gminy Andrzej Mazur, Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Mariusz Śmigiel, Przewodniczący Komisji 

Finansów i Rolnictwa Józef Kędziora oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 

Zuzanna Broszczyk. 

Po konkursie przyszedł czas na najważniejszą część imprezy. Barwny korowód 

przeszedł nad wodę, gdzie odbył się obrzęd związany z pleceniem i puszczaniem 

wianków, który poprowadził zespół „Niebowianki” z Wincentynowa. Po zakończeniu 

obrzędu nocy świętojańskiej wszyscy obecni w akompaniamencie ludowej muzyki  

i przyśpiewek wrócili do dalszej zabawy. 

4. XIV FESTIWAL  PIEŚNI  MARYJNEJ  

8 sierpnia 2021r. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kunicach odbył się  

XIV Festiwal Pieśni Maryjnej zorganizowany przez Wójta Gminy Sławno i Gminny 

Ośrodek Kultury w Sławnie oraz proboszcza parafii Kunice. Celem organizowanego 

wydarzenia jest prezentacja znanych i nowych pieśni religijnych poświęconych Matce 

Bożej. 

Festiwal Pieśni Maryjnej jest niezwykłym przeżyciem nie tylko artystycznym, ale 

również duchowym i religijnym dla mieszkańców z terenu Gminy Sławno oraz gości. 

Wydarzenie rozpoczęło się popołudniową Eucharystią w kościele pw. św. Wawrzyńca 

w Kunicach, skąd uczestnicy udali się na plac procesyjny, gdzie odbył się koncert 

najpiękniejszych pieśni ku czci Matce Bożej. 

W XIV edycji festiwalu wystąpiły panie z KGW z: Kunic, Unewla, Prymusowej Woli, 
Szadkowic, Grążowic i Trojanowa, zespoły folklorystyczne: „Niebowianki”  
z Wincentynowa, „ Kamienianka” z Kamienia, „Kozenianka” z Kozenina, „Słowiki” ze 
Sławna  i „Róża” z Gawron oraz  zespół „ Białe Łabędzie” z ŚDS w Olszowcu.   
 

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców nastąpiło wręczenie nagród, którego 

dokonali: Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski,  Zastępca Wójta  Beata Szlęzak,  

Przewodniczący Rady Gminy Sławno  Stanisław Zdulski, Wiceprzewodnicząca Rady 
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Gminy Sławno Marta Nowak –Jędrzejewska, Skarbnik Gminy Mirosława Śmigiel, 

Sekretarz Gminy Andrzej Mazur, Proboszcz Parafii Kunice ks. kanonik Ryszard Stylski, 

Proboszcz Parafii Sławno ks. kanonik Grzegorz Tęcza, Proboszcz Parafii Kamień  

ks. Andrzej Wróblewski, Proboszcz Parafii w Smardzewicach Ojciec Mariusz 

Kapczyński, Kapelan Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Psarach ks. kanonik Jan Medaj, 

Wikariusz parafii Kunice ks. Cezary Jagiełło. Tradycyjnie na zakończenie festiwalu 

wszyscy uczestnicy odśpiewali „Apel Jasnogórski”. 

5. KINA NA LEŻAKACH 

W dniach 10, 17, 24 lipca 2021 r. mieszkańcy gminy uczestniczyli w seansach 

filmowych pod gwiazdami. 

Realizatorem projektu była  Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 

w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 

 i Rozwoju Wsi. Grant pn. „ Kino Na Leżakach” współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020. 

6. TANECZNE WAKACJE  
 

W dniach 9-26 sierpnia 2021 r. dla dzieci i młodzież prowadzone były  zajęcia 

taneczne, które odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Tomaszówku, na Orliku  

w Gawronach i w Gminnym Ośrodku Kultury Sławnie.  W zajęciach uczestniczyło 66 

dzieci.  

 

7. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE SŁAWNO 
 

 

W dniu 28 sierpnia 2021r. na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury  

w Sławnie odbyła się  impreza lokalna pn." Podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa 

kulturowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sławno" w ramach projektu 

grantowego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozeninie. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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8. SPOTKANIE  WIGILIJNE  

 

W dniu 19 grudnia 2021r. w strażnicy OSP w Sławnie odbyło się spotkanie 

wigilijne, którego organizatorem byli: Wójt Gminy Sławno i Gminny Ośrodek Kultury 

w Sławnie. Wzięły w nim udział osoby, które na co dzień współtworzą gminę oraz 

zaproszeni goście. Podczas spotkania w Sławnie nie mogło zabraknąć tradycyjnych 

potraw wigilijnych jak co roku przygotowanych przez gospodynie wiejskie –  smażone 

ryby, śledzie, kapusta z grochem, barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, zupa 

grzybowa, kompot z suszu, ciasta i pierniki. Ważnym punktem spotkania w Sławnie 

były życzenia składane mieszkańcom. Dominowały te dotyczące zdrowia oraz końca 

pandemii. Życzenia składali : poseł Grzegorz Wojciechowski, radni wojewódzcy Ewa 

Wendrowska i Artur Bagieński, Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski, 

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz w imieniu duchownych 

Dziekan Opoczyński ks. Jan Serszyński. Spotkanie w Sławnie z uwagi na pandemię 

odbyło się z udziałem mniejszej liczby osób niż w poprzednich latach. Dopełnieniem 

wigilii były kolędy w wykonaniu zespołu folklorystycznego Róża z Gawron. 

9. DOFINANSOWANIE  Z  NARODOWEGO  CENTRUM KULTURY  ETNOPOLSKA 2021  
 

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie otrzymał dofinansowanie w kwocie  

16 000 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 

programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. na realizację projektu pn. 

„Zakup strojów ludowych dla zespołu „Słowiki” ze Sławna". 

„EtnoPolska” to program Narodowego Centrum Kultury. Jego celem jest tworzenie 

warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, 

szczególnie w małych ośrodkach.  

10.  SŁAWNA HISTORIA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI - 800 LECIE 

 

Stowarzyszenie Gminy Sławno „Tradycja i Rozwój” otrzymało wsparcie 

finansowe na projekt pn."Sławna historia naszej miejscowości – 800 lecie" w ramach 

programu „Mikrogranty w Łódzkiem 2021. Realizatorem zadania była grupa 

nieformalna.  

Celem Programu było zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, 

szczególnie w obszarze samoorganizacji oraz pozytywny wpływ na możliwości 

obywateli w realizacji inicjatyw oddolnych.  
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Dokładnie 800 lat temu pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości 

Sławno, chociaż trzeba przyznać, że wieś ta z pewnością istniała jeszcze wcześniej.  

Z tej okazji, w dniu 10 listopada 2021r. w strażnicy OSP w Sławnie odbyła się 

uroczystość obchodów Jubileuszu 800-lecia Sławna. Uroczystość rozpoczęła się od 

występu Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Sławna.   

Po oficjalnej części   kustosz z Muzeum Regionalnego w Opocznie Pan Wiktor Pietrzyk 

przedstawił uczestnikom wydarzenia bogatą i wspaniałą historię miejscowości 

Sławno. Następnie odbył się koncert patriotyczny podczas którego wystąpili 

uczniowie z Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie- Julia Szlęzak 

i Jakub Galicki, zespoły folklorystyczne „ Róża” z Gawron i „ „Słowiki” ze Sławna oraz 

absolwent SP w Kunicach, Jakub Jędrzejewski. Uroczystość poprowadzili harcerze  

z 11 Zielonego Szczepu Harcerskiego IMPARES im. majora Hubala - Amelia Pogorzała 

i Jakub Jędrzejewski.   

Również z okazji jubileuszu  w centrum Sławna prezentowana była plenerowa 

wystawa starych fotografii i dokumentów archiwalnych oraz fotografii z wydarzeń 

ostatnich lat. Ekspozycja młodym mieszkańcom Sławna  przybliżyła  historię, starszym 

dała okazję do wspomnień. Rdzenni mieszkańcy szukali zdjęć swojej rodziny, nowi z 

zaciekawieniem poznawali dawne dzieje Sławna. Na twarzach zwiedzających 

pojawiały się łzy wzruszenia przeplatane uśmiechami. Miło było posłuchać 

wspomnień osób odwiedzających naszą wystawę. 

Uroczystość 800 lat Sławna zorganizowano w ramach projektu pod nazwą 

„SŁAWNA HISTORIA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI - 800 LECIE” realizowanego przez 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i sfinansowanego przez 

Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

na lata 2021-2030. 
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XII. BIBLIOTEKA 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W SŁAWNIE W ROKU 2021 

Na terenie gminy znajdują się dwie biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna  

w Sławnie i  Filia w Gawronach. Od marca 2020 r.  Filia  w Gawronach jest nieczynna. 

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowany jest budynek, znajdujący się 

przy ulicy Zielonej 2 w której mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie / 

podjazd do osób niepełnosprawnych/.  

Księgozbiór ogółem  na koniec roku 2021 wynosił 19305 woluminy / literatura piękna 

dla dzieci i młodzieży - 7450 książek, literatura piękna dla dorosłych - 8287, literatura 

popularno-naukowa - 3568 książek/. 

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń  zbiorów audiowizualnych.  

W ciągu roku zarejestrowano 322 czytelniczek i czytelników, którzy  wypożyczyli 

łącznie 5535 książek.  

W ciągu roku  bibliotekę odwiedziło 5454 osób / wypożyczenia, imprezy, usługi 

biblioteczne/. 

W roku sprawozdawczym zakupiono nowości wydawnicze w ilości 558 vol. /zakup  

z dotacji MKiDN – 180 książek, zakup z dotacji organizatora – 378 książek/. 

Zatrudnienie w bibliotekach wynosiło 0,50 etatu. 

W bibliotekach użytkowano 5 komputerów, w tym 5 komputerów z dostępem do 

szerokopasmowego internetu. Obecnie w GBP trwają prace polegające na 

komputerowym opracowaniu zbiorów w programie bibliotecznym SOWA 2. Dlatego 

też, biblioteka nie prowadzi katalogów on-line. 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA 

W trosce o edukację czytelniczą dzieci i młodzieży Biblioteka wychodzi ze 

swoimi działaniami na zewnątrz, współdziałając z innymi instytucjami o charakterze 

oświatowo-kulturalnym. Biblioteka we współpracy ze szkołami organizuje  spotkania, 

lekcje biblioteczne,  konkursy. Uczniowie często odwiedzają Bibliotekę, uczestnicząc 

w cyklicznych spotkaniach, podczas których zwiedzają bibliotekę i poznają ofertę, 

słuchają czytanych książek oraz uczestniczą w różnorodnych imprezach czytelniczych. 
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W ramach promocji Biblioteki oraz popularyzacji książek i czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży Biblioteka w 2021 roku zorganizowała: 

 

1. KONKURS PLASTYCZNY- ONLINE „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA-PROJEKT OKŁADKI” 
 

Celem konkursu było: popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie 

wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci, rozwijanie 

kreatywności i wrażliwości artystycznej.   

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VI szkół podstawowych i polegał na 

zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej książki. Uczestnik konkursu nie 

mógł naśladować istniejącej publikacji, miał stworzyć własną wizję okładki. 

Na konkurs napłynęło 49 ciekawych, pomysłowych i twórczych prac w dwóch 

kategoriach wiekowych: kategoria klas I-III i kategoria klas IV-VI. Wszystkim 

uczestnikom konkursu wręczono nagrody rzeczowe.  

2. TYDZIEŃ  BIBLIOTEK 2021 
 

W dniu 13 maja 2021r. w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodniu Bibliotek 

odwiedziły nas dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Sławnie wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą Lenarcik. W ramach 

wydarzeń promujących czytelnictwo dzieci wysłuchały krótkich informacji na temat 

biblioteki, a następnie wyruszyły „pociągiem” w magiczną podróż w celu odkrycia 

wszystkich tajemnic, jakie skrywają biblioteczne zakamarki. Kolejno na tarasie 

biblioteki, na świeżym powietrzu odbyło się głośne czytanie bajek z serii „Tupcio 

Chrupcio”. Na zakończenie pobytu dzieci otrzymały książeczki w ramach projektu 

„Mała książka - wielki człowiek” . W książkach tych znajduje się zestaw utworów 

wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych. 

3. PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA 
 

W dniu 16 czerwca 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławnie odbyła 

się uroczystość „Pasowana na czytelnika” uczniów klasy pierwszej z Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie. Po wysłuchaniu zalet płynących z czytania 

książek wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania 

dokonały Bibliotekarka, która dotykając książką ramienia każdego dziecka 

wypowiadała słowa: „Pasuje cię na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej  
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w Sławnie”. Po tej ceremonii każdy uczeń z rąk Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Sławnie Marzenny Skowrońskiej i nauczycielki Mileny Podpora otrzymał  

w prezencie książkę i zakładkę do książki oraz pamiątkowy dyplom. Natomiast 

Kierownik Gminnej Biblioteki Zuzanna Broszczyk wręczyła słodkie upominki. Kolejno 

uczniowie zwiedzili bibliotekę, zostali zapoznani z jej księgozbiorem i przyszedł czas 

na pierwsze wypożyczenie książki. Radość nowych czytelników była ogromna. 

 

4. NARODOWE CZYTANIE 2021 
 

 Kolejny raz Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie włączyła się w Ogólnopolską 

akcję Narodowego Czytania. Jej głównym celem jest przede wszystkim popularyzacja 

czytelnictwa, jak również promowanie literatury polskiej i wzmocnienie poczucia 

narodowej tożsamości. W tym roku wspólną lekturą była "Moralność Pani Dulskiej" 

Gabrieli Zapolskiej. 

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie przybyli uczniowie klasy VII i VIII  

z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sławnie by wspólnie czytać 

fragmenty  „Moralności Pani Dulskiej”. W czytaniu fragmentów utworu udział wzięli, 

uczniowie, nauczycielka  Beata Błaszczyk, Renata Jakubczyk Inspektor ds. Oświaty  

w Urzędzie Gminy w Sławnie oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie  

Zuzanna Broszczyk. 

5. NOC BIBLIOTEK W SŁAWNIE 

W sobotę 9 października 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławnie 

odbyła się VII Ogólnopolska Noc Bibliotek. W tym roku towarzyszyło jej hasło 

“Czytanie wzmacnia”. Noc Bibliotek to wydarzenie, które w niekonwencjonalny 

sposób zachęca do korzystania z bibliotek jako najbardziej otwartych instytucji kultury 

dla osób w każdym wieku. 

Na nocną przygodę do biblioteki przybyli młodzi czytelnicy z okolicznych 

miejscowości, którzy uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych. Była tajemnicza 

skrzynia skarbów w której znajdowały się różne rekwizyty i poprzez wylosowanie 

danego przedmiotu każdy odgadywał tytuł lektury. Kolejną zabawą były "biblioteczne 

podchody" na placu przy bibliotece gdzie zadaniem uczestników było odnalezienie  

i rozwiązanie wszystkich ukrytych na trasie zadań. Zadania były przeróżne, które dały 

dzieciom dużo śmiechu i radości, a oto nam chodziło! 
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Ostatnim punktem spotkania było oglądanie świetnego filmu familijnego „Operacja 

Człowiek w czerni” będącego adaptacją znanej i lubianej książki z serii „Biuro 

Detektywistyczne nr 2” Jørna Liera Horsta. Podczas seansu wszystkie dzieci otrzymały 

słodki poczęstunek. Miłą niespodzianką dla każdego uczestnika wieczoru były drobne 

upominki, które zostały wręczone przez zaproszonych gości - Zastępcę Wójta Gminy 

Sławno Beatę Szlęzak i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 

Spraw Społecznych Marka Antosika oraz Kierownika Gminnej Biblioteki w Sławnie 

Zuzannę Broszczyk. 

 

6. LEKCJE BIBLIOTECZNE 
 
W dniu 30 listopada 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna gościła uczniów z klasy 

IV i VI ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu, którzy przybyli 

wraz z nauczycielkami Panią Agnieszką Bernacką i Panią Emilią Daroch- Kuletą. Odbyła 

się lekcja biblioteczna podczas której uczniowie zostali zapoznani z zasadami 

korzystania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych oraz z nowoczesnym sposobem 

katalogowania księgozbioru, który jest wprowadzany w bibliotece. 

 

7. MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA W BIBLIOTECE 
 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Sławnie odwiedzili uczniowie klasy II ze Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie wraz z nauczycielkami Panią Mileną Podporą 

i Panią Anną Gajewską. Dzieci wysłuchały fragmentów opowiadań o tematyce 

mikołajkowej i świątecznej oraz prowadzone były rozmowy na temat tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia. Następnie odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci 

wykonały kolorowy łańcuch. Potem ubierały książkową choinkę. Na zakończenie 

spotkania św. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodkimi podarunkami. Celem 

spotkania było rozpowszechnianie czytelnictwa i wprowadzenie uczniów w atmosferę 

Świąt Bożego Narodzenia. 
 

8. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SŁAWNIE OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE 
NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie realizowała zadanie pod nazwą 

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz 

usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub 

synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.  



60 
 

W ramach zadania Biblioteka Publiczna w Sławnie otrzymała kwotę 4 300,00 zł. 

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025.  

9. MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK 

W roku 2021 Biblioteka brała udział w kampanii społecznej „Mała Książka – 

Wielki Człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki w ramach promocji czytelnictwa. 

Mali Czytelnicy w wieku od 3 do 6 lat otrzymali Wyprawki Czytelnicze, a w nich  

wyjątkową książkę w prezencie oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania 

bibliotecznych naklejek. 

10.  NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SYSTEM BIBLIOTECZNY ALMA W GMINNEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ W SŁAWNIE. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie została pozytywnie oceniona przez 

Bibliotekę Narodową do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania zasobami 

bibliotek w systemie Alma.  Jest to nowoczesny system biblioteczny w pełni działający 

w chmurze, który zostanie bezpłatnie wdrożony w 2022 roku.  
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XIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD KOMUNALNY W SŁAWNIE 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  

W SŁAWNIE 

Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie 

jest wykonywanie zadań własnych gminy oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców Gminy Sławno w zakresie zaopatrywania ludzi w wodę i odprowadzania 

ścieków.  

Długość czynnej zbiorczej sieci wodociągowej na dzień 31.12.2021 roku 

wynosiła 128,27 km. Na terenie Gminy Sławno w 2021 roku zostało usuniętych  9 

awarii wodociągowych.  

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 

98,86 km. W 2021 roku została usunięta jedna awaria na sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na terenie Gminy Sławno funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: 

Trojanów i Zachorzów-Kolonia.  

W 2021 roku przepływ ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Trojanowie wynosił  

136 225 m3, natomiast na Oczyszczalni Ścieków w Zachorzowie-Kolonii wynosił  52 

789 m3. 

 

Liczba odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych w 2021r.: 

 

ODBIORCY INDYWIDUALNI  I  POZOSTALI   
KORZYSTAJĄCY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 

 

 
 

DATA 

 

KORZYSTAJĄCY Z SIECI  
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 

  
(W+K) 

 

KORZYSTAJĄCY TYLKO 
Z SIECI 

WODOCIĄGOWEJ 
(W) 

 

 

KORZYSTAJĄCY 
TYLKO Z SIECI 

KANALIZACYJNEJ 
(K) 

 
Na dzień 

1.01.2021 r. 
 

 
1173 

 
1199 

 
13 

 
Na dzień 

31.12.2021 r. 
 

 
1250 

 
1251 

 
19 
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Zestawienie miejscowości z siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej 
położonych na terenie Gminy Sławno: 

LP. 
MIEJSCOWOŚCI 

Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ 

MIEJSCOWOŚCI  
Z SIECIĄ KANALIZACJI 

SANITARNEJ 

MIEJSCOWOŚCI  
CZĘŚCIOWO  

Z SIECIĄ 
KANALIZACJI 
SANITARNEJ  

MIEJSCOWOŚCI  
BEZ SIECI 

KANALIZACJI 
SANITARNEJ  

1.  Antoninów Antoninów Antoniówka  Dąbrowa 

2.  Antoniówka Bratków Kunice  Gawrony 

3.  Bratków Dąbrówka Psary Grążowice 

4.  Celestynów Grudzeń-Las Prymusowa Wola Józefów 

5.  Dąbrowa Kamień Grudzeń Kolonia Ludwinów 

6.  Dąbrówka Kamilówka  Olszowiec 

7.  Gawrony Kozenin  Sepno-Radonia 

8.  Grążowice Ostrożna  Popławy 

9.  Grudzeń-Las Owadów   

10.  Grudzeń-Kolonia Sławno   

11.  Józefów Sławno Kolonia   

12.  Kamień Szadkowice   

13.  Kamilówka Trojanów   

14.  Kozenin Tomaszówek   

15.  Kunice Unewel-Olszewice   

16.  Ludwinów Wincentynów    

17.  Olszowiec Wygnanów   

18.  Ostrożna Zachorzów   

19.  Owadów Zachorzów Kolonia   

20.  Popławy Celestynów   

21.  Psary    

22.  Prymusowa Wola    

23.  Sepno-Radonia    

24.  Sławno    

25.  Sławno-Kolonia    

26.  Szadkowice    

27.  Trojanów    

28.  Tomaszówek    

29.  Unewel-Olszewice    

30.  Wincentynów    

31.  Wygnanów    

32.  Zachorzów    

33.  Zachorzów-Kolonia    
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XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2021 roku z terenu Gminy Sławno od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych zostały odebrane następujące ilości odpadów komunalnych: 

 

LP. RODZAJ ODPADU ILOŚĆ MG W 2021 ROKU 

1. Zmieszane odpady komunalne 592,80 
2. Opakowania z papieru i tektury 70,34 

3. Opakowania ze szkła 161,22 
4. Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
138,64 

5. Odpady ulegające biodegradacji 7,70 

6. Odpady wielkogabarytowe 97,38 

7. Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne 

5,02 

8. Zużyte opony 19,30 
9. Leki 0,023 

Razem 1101,57 

 

Na dzień 1 stycznia 2021 roku na 1 mieszkańca gminy przypadało 78,17 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 92,99 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku na 1 mieszkańca przypadało 

76,67 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych i 89,33 kg zmieszanych 

odpadów komunalnych. 

W 2021 roku stawka za odpady komunalne od 1 osoby wynosiła 14,80 zł. w przypadku 

osób deklarujących nie posiadanie kompostownika oraz 13,80 zł. w przypadku osób 

kompostujących bioodpady.  

 

W ramach zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2021 roku” odebrano azbest  

z 66 posesji w ilości 169,64 Mg.  

Wartość całkowita zadania: 64490,34 zł.  

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi: 58041,00 zł. 
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XV. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 

POMOC OSOBOM I RODZINOM W PRZEZWYCIĘŻANIU TRUDNYCH 

SYTUACJI ŻYCIOWYCH 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie realizuje szereg zadań mających 

na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. 

Pomoc udzielana jest w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej, zgodnie z którą 

realizowano następujące zadania:  

➢ Udzielono pomocy w formie umieszczania i współfinansowania pobytu  

5 podopiecznych z Gminy Sławno w Domach Pomocy Społecznej - kwota 

udzielonej pomocy: 179 205,12zł. 

➢ W ramach realizacji usług opiekuńczych wydano 14 decyzji obejmując 

systematyczną pomocą 8 osób, kwota wykonania wyniosła:  60 913,93zł. 

➢ Wypłacono zasiłek stały na kwotę: 104 394,24zł  wydano 21 decyzji, objęto 

pomocą 21 osób  wypłacając 194 świadczenia osobom w trudnej sytuacji 

życiowej. Jest to zadanie własne gminy finansowane w 100%  ze środków  

z budżetu państwa.  

➢ Wydatki bieżące w kwocie 28.775,60zł były przeznaczone na świadczenia: 

➢ zasiłki okresowe – wydano 13 decyzji obejmując pomocą 6 rodzin, 

przyznając 20 świadczeń na łączną  kwotę 7.168,00 zł ; 

➢ zasiłki celowe - wydano 5 decyzji na łączną kwotę 1.450,00 zł; 

➢ zasiłki celowe specjalne - wydano 35 decyzji, obejmując pomocą 22 rodzin, 

wypłacając 35 świadczeń na łączną kwotę 11.070,00 zł; 

➢  pomoc rzeczowa – wydano 3 decyzje dla 2 rodziny wypłacając  

3 świadczenia na kwotę 4.887,60zł; 

➢ zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – wydano 1 decyzję, obejmując pomocą 

1 rodzinę, wypłacając świadczenie w wysokości 1.000,00zł.; 

➢ pochówek  -3.200,00zł . 

Zadania własne finansowane w 100% ze środków budżetu gminy za wyjątkiem 

zasiłków okresowych, które w 2021r. w 99,29% zostały sfinansowane ze 

środków budżetu państwa w 0,71% sfinansowane ze środków budżetu gminy . 

➢ Realizowana była również pomoc z Programu ,, Posiłek w szkole i w domu ‘’-   

w zakresie dożywiania dzieci objęto pomocą łącznie 194 dzieci (w tym 

decyzyjnie 172 oraz z tzw. listy dyrektorskiej 22),  jak  również  wypłacono zasiłki 
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celowe ,,posiłek’’ dla 47 osób ( 54 świadczenia). Jest to zadanie własne 

finansowane w 80 % ze środków budżetu państwa a w 20 % ze środków budżetu 

gminy.  Wydatkowano łącznie  57 747,15 zł.  

➢ Wypłacono stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów  

o charakterze socjalnym: kwota udzielonej pomocy wyniosła 31 122,99 zł 

środki wypłacono dla 48 uczniów. Jest to zadanie własne finansowane  w 80% 

ze środków budżetu państwa, w 20% finansowane ze środków własnych gminy.  

➢ W ramach rozdziału dodatki mieszkaniowe udzielono pomocy na kwotę  

1 849,50, w tym dodatek mieszkaniowy – zadanie własne finansowane ze 

środków gminy - kwota 1753,56z. oraz dodatek energetyczny świadczenie 

wypłacane ze środków budżetu państwa – kwota: 95,94zł. Pomocą objęto  

1 rodzinę.  

➢ W 2021r . wypłacono 14 979 świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego  obejmując pomocą   483 rodzin,  kwota wypłaconych zasiłków 

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła: 3 172 633,91zł. 

Zadanie zlecone finansowane w 100 % ze środków budżetu państwa 

➢ Wypłacono 19 178 świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) dla 930 rodzin na 

kwotę 9 594 920,81 obejmując pomocą 1703 dzieci. Zadanie zlecone 

finansowane w 100 % ze środków budżetu państwa. 

➢ W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 20 nowych rodzin 

wielodzietnych . 

➢ wypłacono w kwocie 10 668,00 zł. dofinansowania kosztów kształcenia 

dzieci , które przebywały w placówce opiekuńczo wychowawczej typu 

rodzinnego.  

PRACA SOCJALNA 

W zakresie funkcjonowania Ośrodka prowadzono szeroko zakrojoną pracę 

socjalną mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu bądź 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi. 

Działania prowadzone były poprzez realizację poszczególnych ustaw i programów,  

a także dodatkowych zadań wynikających z potrzeb społeczności lokalnej w tym:  

➢ Prowadzono działania z zakresu rehabilitacji  43 osoby z terenu gminy  skorzystały 

ze wsparcia fizjoterapeuty i masażysty zatrudnionych w GOPS w Sławnie. Należy 
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podkreślić, ze zabiegi były świadczone  w warunkach domowych, w większości  to 

pacjenci objęci zleceniem stałej rehabilitacji.  

➢ Prowadzono również  działania z zakresu logopedii obejmując pomocą 211 dzieci . 

GMINNE PROGRAMY 

Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dodatkowo realizowane 

były Gminne Programy m.in.:  

➢ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

➢ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

➢ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy. 

W 2021r. przeznaczono kwotę 190 395,86zł na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki wydano min. na: 

wykonanie i montaż małej architektury, zakupiono  paczki dla uczniów, zakupiono  

ulotki, środki ochrony osobistej , sfinansowano szkolenia nowych członków  komisji 

oraz realizację pozostałych działań profilaktycznych w tym prowadzenie 

indywidualnych przypadków w zakresie leczenia odwykowego . 

Zadania własne finansowane w 100% ze środków budżetu gminy. 

 

 

WÓJT GMINY 

 

TADEUSZ WOJCIECHOWSKI 

 

 


