
VII kadencja Rady Gminy Słupia

2014-2018



Skład Rady Gminy Słupia 2014-2018

• 1. Marek Pięcek - Przewodniczący Rady Gminy 

• 2. Małgorzata Kowara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

• 3. Fontański Wiesław

• 4. Kolis Tadeusz

• 5. Kotyna Marek

• 6. Kowara Andrzej

• 7. Kozłowski Kazimierz

• 8. Krawczyk Tomasz

• 9. Królikowski Piotr

• 10. Nowak Marianna 

• 11. Rosiński Roman

• 12. Salamon Jolanta

• 13. Szymczak Stanisław

• 14. Szymczewski Krzysztof

• 15. Ziółczyk Alina





Do pracy w Radzie Gminy powołano 3 stałe komisje:

• 1.Komisję Rewizyjną – kontrolującą działalność wójta, 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych gminy.

Skład Komisji:

1. Kowara Andrzej – Przewodniczący

2. Kolis Tadeusz  – członek  

3. Kozłowski Kazimierz – członek 

4. Rosiński Roman - członek



2.Komisję Rozwoju Gospodarczego – nadzorującą 
inwestycje, prace remontowe, oświatę, kulturę, 
planowanie przestrzenne, ochronę środowiska…

Skład Komisji:
1. Kotyna Marek - Przewodniczący 
2. Fontański Wiesław - członek
3. Kolis Tadeusz - członek 
4. Kowara Andrzej - członek
5. Kozłowski Kazimierz - członek 
6. Królikowski Piotr - członek
7. Nowak Marianna - członek               



3.Komisję Budżetu i Finansów– nadzorującą realizację 
budżetu gminy.

Skład Komisji:
1. Krawczyk Tomasz – Przewodniczący
2. Kowara Małgorzata - członek
3. Roman Rosiński - członek
4. Salamon Jolanta– członek 
5. Szymczak Stanisław – członek
6. Szymczewski Krzysztof
7. Ziółczyk Alina



W wyborach powszechnych w dniu 16 listopada 2014 r. 
Wójtem Gminy Słupia wybrany został  Mirosław Matulski, 
który po złożeniu ślubowania objął obowiązki Wójta Gminy 
Słupia.



2014-2018

INWESTYCJE, REMONTY, MODERNIZACJE

KADENCJA RADY GMINY SŁUPIA



Szanowni Państwo

Kadencja 2014-2018 przyniosła wiele osiągnięć, które na pewno wpłyną pozytywnie na 
standard życia mieszkańców. Pomimo tego, iż Gmina Słupia należy do gmin o niedużych 
dochodach, dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udało się 
zrealizować wiele kosztownych inwestycji. Działaliśmy zarówno w sferze inwestycyjnej, 
jak również w obszarach społecznych. Aby móc zrealizować więcej zadań 
postanowiliśmy sięgnąć po środki z Unii Europejskiej i wykorzystać je w maksymalny 
sposób. W stosunku do gmin powiatu Skierniewickiego w pozyskiwaniu funduszy 
zewnętrznych radziliśmy się nieporównanie dobrze.

Poniżej pragniemy przybliżyć najważniejsze zrealizowane przez nas projekty w latach 

2014-2018.



BUDŻET  ROK 2015

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Słupia - Modła.

W 2015 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia Modła współfinansowane 

ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach inwestycji została 

wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na drodze o 

długości 995 m. Całkowita wartość zadania 345 838 PLN, w tym wartość 

dofinansowania 134 730,00 PLN. 





2. „Wyposażenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje

rekreacyjno-sportowe w miejscowości Zagórze.”

W 2015 roku za pomocą Leadera - Lokalnej Grupy Działania „GNIAZDO” w

ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pozyskano środki europejskie na operację pn: „Wyposażenie pomieszczenia w

świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje rekreacyjno-sportowe w miejscowości

Zagórze”. W ramach operacji zakupiono telewizor oraz uchwyt, stół bilardowy, stół

do piłkarzyków, stół do tenisa, nagłośnienie, projektor multimedialny oraz uchwyt i

ekran, piecyk gazowy. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wyniosło 19

679,62 zł, a całkowity koszt projektu 44 606,60











3. Zakup i montaż wiat oraz trybuny na boisku sportowym w 

miejscowości Słupia. 

Gmina Słupia realizowała to zadanie w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-20013. Koszty 

całkowite zadania wyniosły 30 795,36 zł a dofinansowanie – środki z Unii 

Europejskiej to kwota 21 948,28 zł. 



4. „Transport, odbiór i składowanie wyrobów zawierających azbest od 

mieszkańców Gminy Słupia”.

Gmina Słupia otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Odbiór, transport i składowanie 

wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Słupia” w wysokości 46 483,00 

zł, co stanowi 99% kosztów zadania. Zbiórka wyrobów azbestowych miała 

miejsce w pierwszych dniach października. Odebrano łącznie 142,27 ton 

odpadów z 51 posesji. 



5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Słupia

- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej we wsi Słupia – 56 800,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej we wsi Nowa Krosnowa i 
Krosnowa – 57 000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi 
Wólka-Nazdroje i Podłęcze – 9 966,00 zł



BUDŻET  ROK 2016

1. „Przebudowa drogi powiatowej 1320E relacji: Borysław-Słupia-

Krosnowa w miejscowości Winna Góra

Inwestycję tę realizowano w ramach porozumienia z Powiatem Skierniewickim.

Inwestorem był Powiat Skierniewicki, natomiast Gmina Słupia partycypowała w

kosztach. Koszt przebudowy drogi wyniósł 811 967,05 zł, z czego nasza gmina

pokryła 166 453,46 zł. W ramach inwestycji została wykonana nowa

poszerzona nawierzchnia, chodnik i ścieżka rowerowa.









2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115402E w miejscowości

Nowa Krosnowa

W 2016 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa

drogi gminnej Nr 115402E w miejscowości Nowa Krosnowa. W ramach

zadania wykonano podbudowę, nakładkę asfaltową, pobocza, przydrożne

rowy oraz zjazdy na działki (przepusty). Zadanie współfinansowane ze

środków budżetu Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość zadania 224

006 PLN, w tym wartość dofinansowania 101 440 PLN.







3. „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Słupia”.

Gmina Słupia złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o udzielenie

pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok z

przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi

należącej do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wniosek otrzymał

pozytywną opinię komisji oceniającej. Naszej gminie zostało przyznane

dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł.





4. Odnowiono groby poległych żołnierzy

Gmina Słupia otrzymała w 2016 roku dofinansowanie w wysokości 10 000 PLN

z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na remont dwóch mogił indywidualnych

żołnierzy Wojska Polskiego, usytuowanych na cmentarzu rzymsko-katolickim w Słupi.

W ramach zadania wykonano nagrobki na miejscu spoczynku żołnierzy poległych w

czasie II wojny światowej – Stefana Kotyny Żołnierza AK zamordowanego 5 VIII 1944 r.

oraz Żołnierza Polskiego poległego w 1939 roku Porucznika Pora. Prace remontowe

wykonała firma Pana Henryka Staronia, a ich koszt wyniósł 10 000,00 zł.



5. "Jestem częścią Eko-Świata"-utworzenie ekopracowni w Szkole 

Podstawowej w Winnej

W 2016 roku Szkoła Podstawowa w Winnej Górze realizowała projekt pt. „Jestem 

częścią Eko-Świata” w ramach konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia"  

na którą Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań z dziedziny 

edukacji ekologicznej. Wartość ogólna zadania: 23 393,00 PLN, z czego 

wysokość dofinansowania  to 19 393,00 PLN. 







6. Remont drogi we wsi Zagórze

Koszt całkowity zadania – 53 418,90 PLN



BUDŻET  ROK 2017

1. Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem dla jedn. OSP Słupia

Gmina Słupia złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o 

udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi 

należącej do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wniosek otrzymał 

pozytywną opinię komisji oceniającej. Naszej gminie zostało przyznane 

dofinansowanie w kwocie 14 000,00 zł. 

W wyniku realizacji zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu 

terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu 

sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem” oraz dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Słupia w wysokości 5 016,78 PLN został 

zakupiony sprzęt dla jednostki OSP w Słupi w postaci: miernika gazowego, 

zestawu poduszek wysokociśnieniowych Vetter, oraz prądownicy 

wysokociśnieniowej wodno – pianowej POHORJE + nakładka do piany, baterii 

do radiotelefonu, hydronetek oraz schodków z klinem za kwotę 19 016,78 zł. 

Sprzęt został oficjalnie przekazany jednostce w dniu 23 października 2017r.





2. Budowa zbiornika wyrównawczego na hydroforni w Słupi

W 2017 roku W ramach operacji został zainstalowany zbiornik o 

pojemności 100 m3 wraz z połączeniami na stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Słupia.

Wartość inwestycji wynosi 269 005,42 zł, z czego ok. 140 000,00 PLN 

pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji 

miała na celu zakończenie problemów z niedoborami wody na sieci 

wodociągowej Słupia-Zagórze.





3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Podłęcze oraz Wólka-Nazdroje

W ramach zadania w miejscowości Podłęcze oraz Wólka-Nazdroje

wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków typu ZEUS 3000. 
Oczyszczalnie tego typu gwarantują użytkownikom unieszkodliwienie ścieków 
bytowych w ilości 7,50 m3/dobę.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana była w ramach 
operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz zbiornika wyrównawczego na terenie Gminy Słupia”. W ramach 
zadania wykonano 19 sztuk przydomowych oczyszczalni. Całkowity koszt 
realizacji wyniósł 230 010,00 zł, na które gmina pozyskała dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w wysokości ponad 140 000,00 zł. Pozostała kwota pochodzi z wpłat 
mieszkańców oraz budżetu Gminy Słupia.







4. „Transport, odbiór i składowanie wyrobów zawierających azbest

od mieszkańców Gminy Słupia”.

W roku 2017 Gmina Słupia 2 razy otrzymała dotację z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.

„Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest” .

Pierwsza w kwocie 13 646,00 PLN. W ramach zadania odebrano 78,24 ton

eternitu z 31 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 20 733,60 PLN.

Drugi raz w kwocie 7 317,56 PLN. W ramach zadania odebrano 31,96 ton

eternitu z 14 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 9 146,00 PLN.







5. Program „Aktywna tablica” realizowany w Gminie Słupia

W ramach programu ,,Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, wszystkie szkoły

podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Słupia, zostały

zaopatrzone w interaktywne pomoce dydaktyczne. Celem programu jest rozwijanie

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Gmina Słupia złożyła wniosek do Wojewody Łódzkiego w ramach przedmiotowego

programu. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację i została pomiędzy Gminą

Słupia a Wojewodą Łódzkim podpisana umowa o dofinansowanie. Łączna kwota

pozyskanych środków dla wszystkich szkół z Gminy Słupia to 28 000,00 zł, przy

czym każda szkoła musiała wnieść 20% wkładu własnego czyli po 3 500,00 zł.

Z powyższych środków zostały zakupione następujące pomoce dydaktyczne:

1) 4 szt. projektorów ultraogniskowych Epson EB-670 z uchwytem

2) 4 szt. tablic interaktywnych

3) 4 zestawy głośników do tablic

4) 4 szt. Notebook





6. Nowe oblicze zespołu Ziemia Słupiecka. 

W 2017 roku został zrealizowany projekt pt. „Nowe oblicze zespołu Ziemia 

Słupiecka”. Na ten cel uzyskano dotację z budżetu województwa jako pomoc 

finansową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie 

realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. W 

ramach projektu zostały uszyte bluzki i spódnice dla zespołu. Zostały również 

zorganizowane warsztaty haftu łowickiego. Operacja, miała na celu zachowanie 

dziedzictwa kulturowego naszego obszaru poprzez integrację i aktywizację 

społeczności lokalnej dzięki uczestnictwu we wspólnym przedsięwzięciu 

zakładanemu w ramach projektu jakim są warsztaty z haftu łowickiego. 

Podsumowaniem projektu, był występ zespołu Ziemia Słupiecka, który 

zaprezentował się w nowych strojach. Całkowita wartość wniosku wyniosła 7 500,00 

PLN, w tym otrzymana kwota dofinansowania – 5 000,00 PLN.





BUDŻET  ROK 2018

1. Termomodernizacja i budowa kotłowni w Szkole Podstawowej oraz

termomodernizacja Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra

Na przełomie 2017/2018 roku przeprowadzono inwestycję pt.

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu

Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”. W ramach inwestycji ocieplono

budynek szkoły oraz Domu Nauczyciela. Wymieniono centralne ogrzewanie

oraz kotłownię z węglowej na gazową. Z tyłu szkoły zamontowano dwa

zbiorniki na gaz płynny. Budynek zyskał częściowo nowe okna oraz nową

elewację. Ponadto na dachu budynku szkoły zostały zamontowane panele

fotowoltaiczne o mocy 20,16 kW. Wartość zadania to 720 000,00 zł. Na

realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi w

wysokości 210 752,00 PLN – dotacja i 316 128,00 PLN – pożyczka.









2. Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym

zagrożeniem dla OSP Słupia

Oprócz realizacji wielu inwestycji zależy nam również na zwiększaniu bezpieczeństwa

naszych mieszkańców. Spośród wielu czynników, które mają na to wpływ, istotną rolę

odgrywa rosnąca skuteczność służb ratowniczych. Bardzo istotną rolę w tym względzie

odgrywają ochotnicze straże pożarne, odpowiedzialne za prowadzenie akcji tzw.

ratownictwa technicznego, w tym także drogowego, które często jako pierwsze

docierają na miejsce zdarzenia. Dlatego też, co roku przeznaczamy środki nie tylko na

bieżące utrzymanie jednostek i szkolenia strażaków, ale staramy się doposażyć je w

nowoczesny sprzęt, w szczególności te należące do Krajowego Systemu Ratowniczo –

Gaśniczego. Z tego powodu kładziemy duży nacisk na wspieranie ochotniczych straży

pożarnych korzystając ze środków zewnętrznych jak i przeznaczając własne środki z

budżetu gminy. Gmina Słupia wystąpiła do Marszałka Województwa Łódzkiego z

wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Słupi. Gmina Słupia otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 PLN.

W ramach dofinansowania zakupiono: węże ssawne 110 – 2 szt., węże tłoczne W-52 - 4

odcinki, jeden agregat oddymiający (wentylator osiowy) oraz jedną najaśnicę –

przenośny zestaw oświetleniowy. Sprzęt przyczyni się do sprawniejszego prowadzenia

działań gaśniczych i ratowniczych na terenie naszej gminy ale również powiatu.









3. Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Słupia

W 2018r. Gmina Słupia złożyła wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości w 

ramach VIII Naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze Środków 

Funduszu Sprawiedliwości w  „zakresie nabycia sprzętu ratowniczego dla 

jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy 

Słupia”. Została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania na 

kwotę 23 351,13 zł brutto. W ramach otrzymanego dofinansowania Gmina 

zakupiła: 

-OSP Słupia - 2 pilarki do drewna, torba medyczna PSP-R1, zestaw do 

zabezpieczenia terenu działania oraz 1 latarka

- OSP Gzów – pilarka do drewna, torba ratownicza PSP-R1, latarka;

OSP Modła – pilarka do drewna, latarka;

OSP Zagórze – pilarka do drewna, latarka;

OSP Krosnowa – pilarka do drewna, latarka













4. Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Słupi

Szkoła Podstawowa w Słupi w 2018 roku realizowała projekt pt. „Doposażenie

stołówki szkolnej” w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu

terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej

na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych

projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Szkoła otrzymała

dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 PLN na zakup

lodówki i kuchni na potrzeby stołówki szkolnej. Całkowita wartość projektu

wynosi 7 500,00 PLN. Inicjatorem wniosku było sołectwo Słupia Pokora.





5. Remont i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Słupia

Gmina Słupia złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w łodzi o 

dofinansowanie zadania pn: „Remont i wyposażenie boiska sportowego w 

miejscowości Słupia”. Otrzymaliśmy informację o przyznaniu 

dofinansowania w kwocie 80 000,00 zł. Wniosek dotyczy stadionu 

gminnego, z którego głównie korzysta nasz Klub Sportowy LUKS Olympic, 

ale także wykorzystywany jest do prowadzenia ćwiczeń przed zawodami 

sportowo-pożarniczymi jak również imprez gminnych. W ramach operacji 

wykonane zostanie profesjonalne nawodnienie, nowa nawierzchnia z 

trawy naturalnej oraz zostaną zamontowane bramki do piłki nożnej. 

Wartość inwestycji 159 193,08 zł.





6. Przebudowa drogi Słupia – Drzewce

Inwestycja została zrealizowana w ramach środków z budżetu Województwa 

Łódzkiego. Droga zyskała nową nawierzchnię asfaltową na długości 1223 mb

oraz szerokości 5,0 – 5,5 m. Na realizację zadania nasza gmina pozyskała 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 295 510,00 zł. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 611 046,15 zł.





7. Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących 

odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii na terenie

Gminy Słupia, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w

wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach projektu na terenie wszystkich miejscowości naszej gminy

zostało zamontowanych 42 paneli fotowoltaicznych, w tym 38 instalacji

fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych oraz 4 sztuki instalacji

fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej, tj. terenie:

kościoła parafialnego w Słupi, budynku Urzędu Gminy w Słupi oraz

Szkołach Podstawowych w Słupi i Winnej Górze. Wykonano również

jedną gruntową pompę ciepła przy świetlicy wiejskiej w miejscowości

Winna Góra.

Koszt inwestycji wyniósł 1 341 266,26 zł brutto. Dofinansowanie projektu

z UE: 1 052 232,81 PLN.









8. Centralne ogrzewanie w budynku Świetlicy Sołeckiej w Winnej Górze

Wykonano centralne ogrzewanie w budynku Świetlicy Sołeckiej w miejscowości

Winna Góra. Wartość inwestycji wyniosła 35 000,00 zł. Z racji tego, iż w ramach

projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne

źródła energii w Gminie Słupia” w budynku wykonano gruntową pompę ciepła,

świetlica w Winnej Górze zyskała ekologiczne ogrzewanie.



9. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Zadanie związane z termomodernizacją i rozbudową budynku Urzędu Gminy.

Niewygodne schody, stare wejście to już przeszłość. Została dobudowana

klatka schodowa oraz szyb windowy, a także zamontowane zostały

przeciwpożarowe ściany kurtynowe. W dobudowanej części wykonano

również schody oraz powstało pomieszczenie socjalne. Obok windy

wygospodarowano pomieszczenie przeznaczone na łazienkę dla

niepełnosprawnych. Cały budynek został docieplony i zyskał nowoczesną

elewację. Od strony frontowej powstał również podjazd przystosowany do

potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto na dachu budynku zamontowano

panele fotowoltaiczne o mocy 14,56kW.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskaliśmy środki zewnętrzne z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

na termomodernizację w następującej wysokości: 92 852,00 zł – dotacja, 139

278,00 zł – pożyczka – oraz dofinansowanie na panele fotowoltaiczne w

kwocie 56 726,93 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego..















10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

- w miejscowości Słupia 

Zakres prac obejmuje powstanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słupia 

(Słupia Gaj, Słupia Księże i Słupia Borki do skrzyżowania z drogą powiatową) na 

odcinku ok. 6,30 km oraz 7 przepompowni ścieków dn. 1500 mm i 1200 mm oraz 

studnie żelbetowe dn. 1200 mm i PE dn. 400 mm. Wartość robót budowlanych 

wynosi 4 032 985,56 zł.

- w miejscowości Nowa Krosnowa i Krosnowa 

Zakres prac obejmuje powstanie sieci kanalizacyjnej na odcinku 6 km. Wartość 

robót budowlanych wynosi 4 104 325,50 zł. 

Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 700 000,00 zł









FUNDUSZ SOŁECKI

W latach 2015-2018 w budżecie Gminy Słupia wyodrębnialiśmy fundusz 

sołecki. W ciągu tych 4 lat mieszkańcy poprzez udział w zebraniach wiejskich 

zadecydowali o przeznaczeniu blisko 500 000,00 zł na potrzeby swych sołectw.

Wiele ciekawych inicjatyw udało się zrealizować. Głównie były to remonty dróg, 

świetlic, montaż oświetlenia ulicznego. 



















Pozyskane środki zewnętrzne na zadania które będą realizowane 

w 2019 r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupia
W dniu 27 czerwca 2018 roku Gmina Słupia złożyła wniosek do LGD Gniazdo na 
zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Słupia poprzez 
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słupia”. W ramach operacji zostanie 
przebudowana droga gminna biegnąca obok Spółdzielni Kółek Rolniczych w Słupi. 
Realizacja zadania będzie polegała na poszerzeniu konstrukcji jezdni, wyrównaniu 
istniejącej konstrukcji bitumicznej, wykonaniu poszczególnych warstw bitumicznych 
oraz wykonaniu poboczy. Suma kosztów kwalifikowanych operacji wynosi 
133 999,89 zł, natomiast gmina wnioskowała o przyznanie pomocy finansowej w 
wysokości 85 264,00 zł. W dniu 26 lipca Rada Decyzyjna LGD oceniła pozytywnie 
nasz projekt, który zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej



Turniej Sołectw

W dniu 29 marca 2018 roku został złożony wniosek do Lokalnej Grupy 

Działania „Gniazdo” na operację pn: „Rozwój aktywnych form rekreacji w 

Gminie Słupia poprzez organizację turnieju sołectw” w ramach poddziałania 

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR objętego PROW na lata 

2014-2020  Rozwój aktywnych form rekreacji. 

W dniu 20.04.2018 r. nasz wniosek znalazł się na liście operacji wybranych do 

dofinansowania przez Radę Decyzyjną. Impreza miała odbyć się w dniu 

19.08.2018 roku, jednak ze względu na przedłużającą się procedurę oceny 

wniosku termin ten trzeba było zmienić. Umowa o dofinansowanie została 

podpisana dopiero w dniu 1 października 2018 roku. W związku z tym impreza 

odbędzie się w przyszłym roku, na której odbędą się konkursy z nagrodami, 

liczne atrakcje dla dzieci oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników.



PODSUMOWANIE

Dochody bieżące Gminy Słupia kształtowały się na poziomie 8 – 10 mln PLN

rocznie

Wydatki majątkowe:

2015 rok – 585 378,00 zł

2016 rok – 565 078,00 zł

2017 rok – 1 472 667,00 zł

2018 rok (planowane) – 9 026 512 zł

Razem na inwestycje w latach 2015-2018 wydamy 11 649 635,00 zł z czego

kwota ok 4 500 000,00 zł to środki pozyskane z zewnątrz.



Wydarzenia  społeczne, kulturalne

50-lecie pożycia małżeńskiego. 
W latach 2014-2018 Jubileusz obchodziły 34 pary z terenu naszej gminy. 
W obchody  którego aktywnie włączyły się dzieci z zespołu „Słupieckie Iskierki„ i 
„Niezapominajki”.











8 Marca Dzień Kobiet

Impreza na którą od 2007 roku zapraszamy wszystkie Kobiety z terenu 

Gminy Słupia. W imprezie uczestniczy rok rocznie 200 – 250 kobiet







Jubileusze OSP

11 czerwca 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowie obchodziła setną
rocznicę swojego istnienia. OSP Krosnowa jest najstarszą jednostką w naszej
gminie. Powstała w 1916 roku.
OSP Krosnowa obecnie liczy 34 członków. Posiada młodzieżowe drużyny
pożarnicze chłopców i dziewcząt oraz drużynę kobiecą.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowie została uroczyście odznaczona Złotym
Znakiem Związku OSP RP









W dniu 01 lipca 2018r. odbył się jubileusz istnienia Ochotniczej Straż Pożarnej w Słupi.
OSP Słupia liczy obecnie 102  członków. Posiada młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców 
i dziewcząt oraz drużynę kobiecą.
Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi została uroczyście odznaczona Złotym Znakiem Związku 
OSP RP











PROMOCJA GMINY
Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych przez różne instytucje. 













Gmina  Słupia

Gmina Słupia czerpiąca ze środków unijnych pragnie pochwalić się światu swoimi
osiągnięciami. Jest czym, ponieważ nasza gmina zmienia się bardzo, a
innowacyjne projekty, realizowane przy wsparciu unijnych środków polepszają
infrastrukturę, otoczenie i jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki
licznym konkurs organizowanym przez różne instytucje znaczne grono odbiorców
może zobaczyć, jak wiele się w Gminie Słupia zmienia, jak bardzo pięknieją nasze
rodzime obszary wiejskie.



Wyróżnienie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Za projekt „ Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka otrzymaliśmy z rąk Ministra Administracji i

Cyfryzacji wyróżnienie.











Konkurs POLSKA NAGRODA INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2018

W miesiącu wrzesień spośród 1548 gmin wiejskich zostaliśmy nominowani do 
POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU w kategorii Samorząd przyjazny 
mieszkańcowi za Inwestycje infrastrukturalne związane z rozwojem potencjału 
społeczno-gospodarczego w gminie. 
W listopadzie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród 
100 nominowanych samorządów.










