RAPORT

O STANIE GMINY

JEŻÓW
ZA ROK 2018

Jeżów 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jeżów!

Raport o stanie gminy przygotowany został po raz
pierwszy, zgodnie z nowymi założeniami art. 28 aa
ustawy o samorządzie gminy. Przygotowuje go
organ wykonawczy, czyli Wójt Gminy Jeżów do 31
maja br. za rok poprzedni. Zebrane informacje od
pracowników merytorycznych Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych, instytucji są źródłem
informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację
gminy pod względem gospodarki, środowiska,
przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania
gminą. Co roku mieszkańcom Gminy Jeżów będą
przedstawiane
szczegółowe
dane
o funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Jeżowie.
Zmiany jakie zachodzą corocznie są efektem
wytężonej pracy. Mam nadzieję, że będą one
zauważane
i
docenione
przez
naszych
mieszkańców. To również zasługa pozyskanych
środków zewnętrznych, o które teraz tak trudno.
Pomimo wielu płatności za wykonane inwestycje
sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna.
Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby
wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne,
społeczne, oświatowe były realizowane w pełnym
zakresie. Osobiście dążę do tego aby w centrum
moich starań było dobro mieszkańca.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Z poważaniem
Mariusz Guzicki
Wójt Gminy Jeżów

1. Zarządzanie Gminą
Gmina Jeżów jest gminą wiejską, położoną w centralnej części województwa łódzkiego
w powiecie brzezińskim, przy drodze krajowej nr 72 (Łódź-Rawa Maz.) oraz trasie
wojewódzkiej nr 705 (Jeżów-Skierniewice).
Graniczy ona z pięcioma gminami: Rogów, Głuchów, Koluszki, Słupia, Żelechlinek.
Obszar Gminy wynosi 64,09 km2.
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie mieszkańcom i interesantom
profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez
administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny,
oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska.
Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową –dotyczą spraw obywatelskich,
stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy społecznej.

1.1.

Władze gminy

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lata. Wójt wykonuje uchwały
Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa.
Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.
Funkcję Wójta sprawuje obecnie Mariusz Guzicki.
Do 23 listopada 2018 roku funkcję tą sprawowała Anna Szeligowska.
Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami
administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze
zawartych porozumień.
W skład kierownictwa urzędu wchodzą:



Sekretarz Gminy – Andrzej Mazur



Skarbnik Gminy – Emilia Janowska



Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Strukturalnych – Halina
Swaczyna



Kierownik Referatu Ogólno-Organizacyjnego – Bartłomiej Lipski

1.2.

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję.
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.
Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady.
Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.
Radę Gminy Jeżów tworzy 15 radnych.
W 2018 roku, z uwagi na zmianę kadencji samorządu, funkcjonowały dwa składy Rady
Gminy.
Rada kadencji 2014-2018 w składzie:


Krzysztof Orłowski – Przewodniczący Rady Gminy



Michał Matysiak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Jarosław Płoszka



Bogumiła Kencler



Andrzej Tomasik



Henryk Dudek



Zbigniew Miazek



Jan Piechota



Zofia Schab (objęła mandat po wyborach uzupełniających przeprowadzonych po
rezygnacji z mandatu Kamila Borowskiego)



Grzegorz Szulc



Henryk Krupiński



Katarzyna Wijata



Szymon Adamczyk



Jerzy Wójcik



Paweł Wójcik

Rada kadencji 2018-2023 w składzie:


Michał Matysiak - Przewodniczący Rady Gminy



Katarzyna Wijata - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy



Szymon Adamczyk



Henryk Dudek



Kazimierz Gabryszewski



Danuta Karaszewska



Wojciech Krychniak



Bartłomiej Miazek



Anna Pawlik



Jan Piechota



Paweł Rokicki



Stanisław Sulgostawski



Grzegorz Szulc



Grzegorz Wieteska



Paweł Wójcik

1.3.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Jeżów w 2018 roku.

W 2018 roku Rada Gminy Jeżów obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 10
posiedzeniach podczas których podjęła 89 uchwał. 21 uchwał stanowiących akty prawa
miejscowego zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt, Sekretarz, Skarbnik oraz inne zaproszone osoby,
stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów, w tym kierownicy referatów,
kierownicy jednostek gminnych i innych instytucji działających na terenie Gminy Jeżów.
W 2018 roku odbyło się również 25 posiedzeń komisji Rady Gminy Jeżów.
Uchwały podjęte w 2018 roku wg. komórki wnoszącej projekt na sesje:
Komórka wnosząca

Kadencja

Kadencja

uchwałę

2014/18

2018/23

Wójt

1

16

17

Sekretarz

5

0

5

29

17

36

12

9

21

0

4

4

2

0

2

4

0

4

Skarbnik (Referat
Finansowy)

Suma

Referat Rozwoju
Gospodarczego
i Funduszy
Strukturalnych
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
Inne

Protokoły ze wszystkich posiedzeń sesji i komisji oraz podjęte uchwały udostępnione są
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędy Gminy w Jeżowie.

1.4.


Dokumenty Programowe Gminy Jeżów

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżów
W 2018 roku podjęto 2 uchwały dokonujące zmian w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Jeżów dla działki o nr ewid. 11/2 w obrębie Popień PGR oraz
fragmentu obrębu Jeżów oraz fragmentu obrębu Jasienin Mały.



Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Jeżów na lata 2014 – 2020, to długookresowy plan
działania, określający strategiczne cele rozwoju gminy i przyjmujący takie kierunki
oraz priorytety działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń
rozwojowych. Ustalenia zawarte w strategii rozwoju stanowią podstawę do
prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społecznogospodarczego. Wokół jej ustaleń koncentrują się działania władz samorządowych,
zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców gminy oraz
tworzenia sprzyjających podstaw dla dalszego rozwoju gospodarczego. Zgodnie
z zapisem obowiązującej strategii wizja Gminy Jeżów brzmi:
„Gmina Jeżów atrakcyjna i przyjazna dla mieszkańców i turystów dzięki
zrównoważonemu i proekologicznemu wykorzystaniu zasobów przyrodniczych oraz
kapitału ludzkiego, otwarta na ludzi przedsiębiorczych i wykształconych”
Urzeczywistnieniem wizji jest misja, która brzmi:
„Tworzenie

warunków

dla

zrównoważonego

rozwoju

gminy

Jeżów

z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, kapitału ludzkiego, turystyki,
przedsiębiorczości i rolnictwa, celem stworzenia mieszkańcom godziwych
warunków życia”
Posiadanie strategii sprzyja skuteczniejszemu aplikowaniu o środki zewnętrzne na
realizację inwestycji, w tym o fundusze z Unii Europejskiej.
W ramach Strategii Rozwoju Gminy Jeżów realizowano w 2018r. zadania obejmujące:

- usuwanie i neutralizowanie wyrobów zawierających azbest;
- częściowa gazyfikacja gminy Jeżów;
- nadzór nad emisją szkodliwych substancji do atmosfery;
-wspieranie zmiany źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne;
-remont hydroforni i SUW w Jeżowie;
-monitorowanie i uzupełnianie infrastruktury związanej z oznakowaniem dróg;
-remonty dróg dojazdowych do głównych dróg;
-bieżące utrzymanie sieci dróg gminnych i lokalnych;
-budowa zewnętrznych siłowni, urządzeń sportowych, miejsc do czynnego
wypoczynku i zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i dorosłych.



Program współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program obowiązujący w 2018 roku został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/208/2017 Rady
Gminy Jeżów z dnia 8 listopada 2017 roku. Na realizację ww. programu w 2018 roku
zabezpieczono w budżecie Gminy Jeżów środki w wysokości 45.000,00 zł.
W ogłoszonym na podstawie programu otwartym konkursie ofert wybrano do
realizacji ofertę złożoną przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA”.


Program przeciwdziałania Narkomani w 2018 roku.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii jest
zadaniem własnym gminy. Obowiązek ten wynika z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca
2005r o przeciwdziałaniu narkomanii.Ustawa ta szczegółowo określa zadania, których
realizacja powinna być prowadzona w postaci gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii.

Uchwałą Nr XXXV/228/2017 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 13 grudnia 2017 r. Rada
Gminy Jeżów uchwaliła program przeciwdziałania narkomanii dla naszej gminy na
2018 rok, przeznaczając na jego realizację w budżecie gminy kwotę 1.000,00 zł.
Głównym celem programu w 2018 r.

było zwiększenie dostępności pomocy

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej , a także prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
W roku 2018 r. wydatkowano kwotę 459,00 zł środków przeznaczonych na realizację
programu przeciwdziałania narkomanii. Dofinansowanie spektaklu profilaktycznego
dla dzieci „Magiczny Kapelusz”.



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów
na rok 2018.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych jest zadaniem własnym gminy. Obowiązek ten wynika z art. 41 ustawy
z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi. Ustawa ta określa zadania, których realizacja powinna być
prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Do głównych kierunków przyjętego programu należało ograniczanie dostępności
alkoholu poprzez kreowanie lokalnej polityki w tym zakresie, realizacja programów
profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży a także zwiększenie dostępności terapii dla
osób uzależnionych i współuzależnionych.
W

ramach

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2018 działa Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą "Świetlica
Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jeżowie".

Podstawowe zadania GKRPA:
• podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych na terenie Gminy Jeżów w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2018,
• rozwiązywanie bieżących, występujących w tym zakresie problemów mających
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny,
• podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu

wobec

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
Wydatki związane z działalnością GKRPA w 2018 r. wyniosły 6.272,53 zł.
Do Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Jeżowie w 2018
roku uczęszczało 25 dzieci. Działalność Świetlicy polega na współorganizowaniu form
spędzania wolnego czasu i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży oraz na
działalności opiekuńczej.
Ogólny koszt utrzymania Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego
w Jeżowie w 2018 roku wyniósł 50.362,03 zł.



Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jeżów w latach 2013 –
2018.
Ogółem Gmina Jeżów posiada 22 lokale mieszkalne, w tym 2 lokale socjalne i 20
pozostałe lokale mieszkalne. Budynki, w których znajdują się mieszkania gminne są
budynkami starymi. Zwłaszcza wiek budynku położonego przy ul. Łowickiej 30
w Jeżowie, w którym znajduje się najwięcej mieszkań gminnych, to ponad 90 lat.
W 2018 roku na prace dekarskie w budynku przy ul. Łowickiej 30 wydatkowano
kwotę 2.100,00 zł.



Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeżów
na lata 2014 – 2032.
Gmina Jeżów od 2015 roku organizuje zbiórki wyrobów zawierających azbest. Dzięki
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
udało się usunąć i unieszkodliwić w ostatnich czterech latach 370,82 ton wyrobów
azbestowych.
W 2018 roku Gmina Jeżów po raz czwarty przeprowadziła zbiórkę wyrobów
zawierających azbest. Z 28 posesji usunięto wyroby zawierające azbest o łącznej
masie 82,78 ton. Były to płyty eternitowe faliste i typu „karo”. Całkowity koszt
zadania to 31 648,45 zł brutto. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Jeżów dotację na realizację zadania
pn.: „USUNIECIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY JEŻÓW W 2018 ROKU” do wysokości 28 545,00 zł. czyli do 90 %
kosztu całkowitego zadania. Wkład własny Gminy Jeżów wynosił 3 165,45 zł brutto
(10%).



Program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami
bezdomnymi na terenie Gminy Jeżów na rok 2018.
W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Jeżów
współpracowała ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach, Wojtyszki
18, Gmina Brąszewice.
Przypadki bezdomności zwierząt zgłaszano do Urzędu Gminy w Jeżowie i Komendy
Powiatowej Policji w Brzezinach.
Informacja o zwierzętach oczekujących na adopcję propagowana była przez
schronisko i Gminę Jeżów na stronach internetowych.
W 2018 roku wydatkowano na realizację programu kwotę 112.062,00 zł. Wydatki
obejmowały odłapywanie i hotelowanie psów odłapanych w latach 2008-2017 oraz
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zaistnienia zdarzeń

drogowych na terenie gminy Jeżów z udziałem zwierząt. Wg. stanu na dzień
31.12.2018 r. liczba psów przebywających w Schronisku wynosiła 51 szt. W 2018 r.
odłapano i przekazano do schroniska 11 bezdomnych psów. W ubiegłym roku
adoptowano ze schroniska 7 zwierząt oraz miały miejsce 2 upadki i 1 eutanazja
hotelowanych psów.



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jeżów na lata 20162020
Celem Strategii jest stworzenie spójnego systemu wsparcia zapewniającego godne
warunki do życia i rozwoju mieszkańców Gminy Jeżów w różnych sferach życia
społecznego poprzez zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Cel ten jest realizowany poprzez:
o Skuteczne wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej.
o Działania

zmierzające

do

wzrostu

poczucia

bezpieczeństwa

oraz

minimalizowania występowania zjawiska przemocy domowej i jej skutków na
rzecz mieszkańców Gminy Jeżów.
o Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin w integracji
i funkcjonowaniu w środowisku lokalnym.
o Działania profilaktyczno – edukacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowia
mieszkańców Gminy Jeżów oraz systemu przeciwdziałania uzależnieniom, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożonych tym zjawiskiem dzieci i młodzieży.
o Wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy.
Z realizacji Strategii sporządzany jest corocznie raport, który jest przedkładany
Wójtowi, a następnie Radzie Gminy Jeżów w terminie do końca maja za rok
poprzedni.



Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 dla Gminy Jeżów.
Zadaniem programu wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez
tworzenie systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób, aby
była w stanie samodzielnie zmierzyć się z własnymi problemami.
Cele Programu:
o Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji
oraz rozwiązywanie już istniejących,
o Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka,
o Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jeżów na lata 2014-2018.
Główną intencją Programu jest określenie działań, jakie gmina podejmuje w celu
realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.
Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz tworzenie
jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych
bądź uwikłanych w przemoc oraz ochrona ofiar przemocy.



Program Gminna Karta Dużej Rodziny
Celem Programu jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin
wielodzietnych, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz
zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się
w tych rodzinach.
Program przewiduje wsparcie dla rodzin wielodzietnych w następujących formach:
ULGA W WYSOKOŚCI 50% w:

o opłacie za czynsz mieszkaniowy w lokalach mieszkaniowych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeżów (warunek: terminowe i bieżące
regulowanie opłat za czynsz mieszkaniowy)
o opłatach za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi
pobieranymi przez Urząd Gminy Jeżów (warunek: terminowe i bieżące
regulowanie opłat za odbiór odpadów komunalnych)
o opłacie za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Jeżowie w zakresie
przekraczającym podstawę programową (warunek: terminowe i bieżące
regulowanie opłat za przedszkole w zakresie przekraczającym podstawę
programową)
o cenie biletu wstępu (należnej opłaty) na imprezy lub zajęcia organizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie finansowane lub
współfinansowane z budżetu tej jednostki.

1.5.

Sprawy podjęte przez Urząd Gminy w Jeżowie

W 2018 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 3900 pism. Wójt Gminy Jeżów wydał 138 zarządzeń
i podpisał 119 umów z podmiotami zewnętrznymi.
Pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzieli na 33 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej.

1.6.


Jednostki organizacyjne Gminy Jeżów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie
Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
o Przyznawania i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
o Praca socjalna.
o Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
o Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej.
o Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

o Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

W ramach GOPS w Jeżowie działa Placówka Wsparcia Dziennego o nazwie: Świetlica
Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jeżowie.
Świetlicę Opiekuńczo – Wychowawczą Wsparcia Dziennego nadzoruje bezpośrednio
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie, a szczegółowe zadania
oraz organizację Świetlicy określa regulamin organizacyjny placówki.

Instytucją kieruje Pani Kierownik Iwona Kazimierczak


Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji organizuje liczne imprezy kulturalne,
wystawy, koncerty, imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
W GOKSiR prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży m.in. nauka gry na
instrumentach, zajęcia sportowe i plastyczne.
Przy GOKSiR funkcjonuje biblioteka wyposażona w 6 osobową czytelnię.
Księgozbiór liczy ponad 15.500 woluminów. Składa się na niego głównie:
o literatura piękna dla dzieci i młodzieży,
o literatura piękna dla dorosłych,
o literatura popularno-naukowa,
o lektury szkolne,
Instytucją kieruje Pani Dyrektor Joanna Beata Kierner

2. Demografia
Gmina Jeżów ma 3 392 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5%
mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 9%. Średni wiek
mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców
województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej
Polski.
W Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy Jeżów zanotowano w 2018 roku 13 małżeństw
i 3 rozwody. 27,3% mieszkańców gminy Jeżów jest stanu wolnego, 57,0% żyje
w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.
W 2018 roku na terenie gminy zanotowano 30 urodzeń i 56 zgonów w związku z czym
Gmina Jeżów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26.
W 2016 roku 42,7% zgonów w gminie Jeżów spowodowanych było chorobami układu
krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w gminie Jeżów były nowotwory, a 6,8% zgonów
spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy
Jeżów przypada 13.6 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla
województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju. 61,0%
mieszkańców gminy Jeżów jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku
przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

3. Infrastruktura Drogowa
Przez teren Gminy Jeżów przebiegają drogi gminne i drogi dojazdowe o łącznej
długości 73,951 km, które zajmują łącznie powierzchnię 322.933,30 m².
Ponadto przez teren Gminy Jeżów przebiega w kierunku wschód – zachód droga
krajowa Nr 72 relacji: Łódź – Brzeziny - Rawa Mazowiecka – Warszawa. W kierunku
północ – południe droga wojewódzka Nr 705 relacji Jeżów – Słupia – Skierniewice,
a dalej droga powiatowa Jeżów –Ujazd – Tomaszów Mazowiecki.
Przebiegają także, drogi powiatowe wg poniższego zestawienia:
o 5103E relacji Niesułków- Kołacin- Jeżów- Byczki- Maków-Mokra Lewa
o 2920E relacji Jeżów-Wola Łokotowa- Budziszewice

o 2918E relacji Koluszki (ul. 11 Listopada)-Wierzchy -Popień- Jeżów
Ogółem przez obszar Gminy Jeżów przebiegają:
o droga krajowa – 6,4 km,
o droga wojewódzka – 5,6 km,
o drogi powiatowe – 30,5 km,
o drogi gminne – 35,322 km,
o drogi dojazdowe – 38,629 km.
W 2018 r. realizowane były następujące zadania w ramach bieżącego utrzymania
dróg:
1. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej56.395,50zł (w całości z budżetu gminy)
2. Zakup wraz z transportem i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego
w ilości 1900 ton- 127.366,50zł (w tym 375,85 ton wbudowano w drogi w m. Popień
Parcela, Przybyszyce, Rewica Szlachecka, Wola Łokotowa, za kwotę

25.195,12zł

- fundusz sołecki ) nadzór inwestorski nad w/w zadaniem- 5 731,50zł (budżet gminy)
3. Naprawy dróg z destruktu asfaltowego przez wieś Mikulin poprzez nawiezienie
i rozłożenie destruktu asfaltowego wraz z uwałowaniem w ilości 67,5 ton- 8.664,49zł
(w całości fundusz sołecki)
4. Równanie dróg o długości 38 km- 11.019,89zł
5. Uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego- 3.269,73zł ( w tym 1 059,73
budżet gminy, 2 210,00zł fundusz sołecki)
5. Naprawa drogi wiejskiej w m. Jasienin Mały- 5 385,92zł (w całości fundusz sołecki)
- nadzór inwestorski nad w/w zadaniem- 242,37zł (budżet gminy)
6. Koszenie poboczy, wycinanie zakrzaczeń- 3 412,00zł (w całości z budżetu gminy)
7. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018- 52 106,76zł

W 2018 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
zrealizowano zadania za kwotę 221 487,90zł + zimowe utrzymanie dróg 52 106,76zł =
273 594,66zł.
Pomimo ponoszonych kosztów zdajemy sobie sprawę, że nadal wiele dróg na terenie
Gminy Jeżów wymaga napraw bieżących, remontów przebudowy, a nawet budowy.
W najbliższych latach w miarę posiadanych środków w budżecie gmina będzie
realizowała inwestycje na drogach.

3.1.

Oświetlenie dróg

Problem oświetlenia dróg reguluje wiele przepisów. Kluczowa jest tu jednak ustawa
Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r., która w art. 18 określa zadania gmin w tym
zakresie. W myśl przepisów do zadań gminy należy planowanie oświetlenia miejsc
publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie oraz finansowanie oświetlenia tych
obiektów znajdujących się na terenie gminy. Finansowanie obejmuje zarówno koszty
energii pobranej przez latarnie jak i ich utrzymania i budowy.
Na terenie Gminy Jeżów zainstalowanych jest 648 opraw oświetleniowych. Roczny
koszt który ponosi gmina w związku z wykonaniem tego zadania to 142.398,73 zł.

4. Oświata
Na terenie Gminy funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w którym kształci się
uczniów, w tym:
o 110 – w przedszkolu,
o 264 – w szkole podstawowej,
o 26 - trzeciej klasie gimnazjum.
Wszystkich oddziałów (klas) w zespole jest 21.
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Ilość nauczyciel zatrudnionych w placówce oświatowej ogółem: 40,96 etatu, w tym: 3,33
- stażyści, 8,26 – kontraktowi, 13,27 – mianowani oraz 16,10 – dyplomowani.
W 2018 r Gmina Jeżów otrzymała subwencję oświatową w wysokości 2.910.034,00zł ,
dotacje na zadania oświatowe w kwocie 161.259,00zł oraz 152.765,45zł z tytułu wpłat za
posiłki wydawane przez stołówkę szkolną. Łączny dochód w dziale oświaty wyniósł
3.224.058,45złzł.
Wydatki ogółem poniesione przez Gminę Jeżów na zadania oświatowe w 2018 r.
wyniosły łącznie 4.212.871,21zł, w tym: na działalność Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
poniesiono 3.639.004,47zł, na zadania przypisane gminie ustawami 573.866,74zł (w tych
wydatkach znajdują się m. inn. koszty związane z dowozem uczniów do zespołu (dzienna
ilość km 216), zwrot za dojazdy uczniów niepełnosprawnych oraz opiekunów do szkól
specjalnych, zwrot kosztów dla placówek publicznych tj. przedszkoli oraz oddziałów
zerówkowych z gmin sąsiednich do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie
naszej gminy.

5. Fundusz Sołecki
W 2018 roku na realizację zadań z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę
249.259,77zł. W ramach funduszu zrealizowano 23 zadania z czego:
o 16 na drogach gminnych, które dotyczyły m.in. poprawy nawierzchni,
wykonaniu odwodnienia czy zakupu lamp oświetleniowych. Łączna kwota
przeznaczona na realizację tych zadań to 130.753,7zł.
o 2 zadania dotyczyły prac w stacjach uzdatniania wody w Jeżowie i Kosiskach
na ich realizację przeznaczono 88.027,47 zł.
o 5 pozostałych zadań to m.in. budowa siłowni, placu zabaw, prace geodezyjne
i zakup krzeseł do jednej ze świetlic. Na te zadania wydano 30.478,62 zł

6. Inwestycje
W 2018 r. zakończono realizację zadania pn. „WYKONANIE KOMPLETNEJ STUDNI
GŁĘBINOWEJ NA TERENIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW,
GM. JEŻÓW”, które polegało na wykonaniu otworu studziennego wraz z obudową na
terenie S.U.W. w Jeżowie oraz wykonaniu badań wody i opracowaniu dokumentacji
hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji geodezyjnej.
Inwestycję realizowała na podstawie umowy nr 54/2017 z dnia 28.09.2017 r. firma
Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski, ul. Hortensji 28, 91-480 Łódź. Całkowity
koszt zadania to 147 221,20 zł. Inwestycja realizowana była w całości ze środków
własnych Gminy Jeżów.

Wykonano też II etap przebudowy drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej
nr 2920E przez Wolę Łokotową – Lubiska do drogi gminnej nr 121107E. W ramach
zadania przebudowano 550m drogi gminnej. Całkowity koszt przebudowy
to 364.228,09 zł.

Na terenie Jeżowa powstała Otwarta Strefa Aktywności na budowę której Gmina
Jeżów otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 49.900,00 zł.
W ramach inwestycji powstał m.in. sprawnościowy plac zabaw, siłownia plenerowa
i elementy małej infrastruktury. Całkowity koszt realizacji zadania to 114.937,00 zł.

7. Budżet
Rada Gminy Jeżów uchwaliła budżet na 2018 roku w którym przyjęto dochody
w wysokości 13.760.262,00 zł i wydatki w wysokości 13.470.016,64 zł. Jednak w
trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Radę
Gminy.
Ostatecznie dochody na koniec roku 2018 wyniosły 14.827.320,38 zł natomiast
wydatki wyniosły 14.357.942,34 zł.
Zadłużenie Gminy na koniec roku wyniosło 4.613.187,64 zł
Szczegółowe omówienie realizacji budżetu odbędzie się na sesji absolutoryjnej.

8. Nagrody i wyróżnienia

W 2018r. Gmina Jeżów zajęła III miejsce w konkursie organizowanym przez Marszałka
Województwa Łódzkiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie” za inicjatywę „Jeżów –
dla rodziny” propagującą działającą w strukturze GOPS Świetlicę Opiekuńczo –
Wychowawczą Wsparcia Dziennego w Jeżowie.

