WPROWADZENIE
Raport o stanie gminy Bełchatów opracowano w związku z artykułem 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą,
finansową i społeczną gminy Bełchatów. Zgromadzone zostały szczegółowe dane
o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:
▪ demografii,
▪ finansów gminy,
▪ inwestycji gminnych i innych zadań remontowych zrealizowanych w sołectwach,
▪ warunków życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi,
gospodarka odpadami),
▪ zagospodarowania przestrzennego,
▪ oświaty,
▪ działalność pomocy społecznej,
▪ działalności kulturalnej.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Bełchatów i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych.
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY:
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Gmina wiejska Bełchatów leży w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie
bełchatowskim w jego centralno-wschodniej części.
Gmina Bełchatów zajmuje powierzchnię 179,89 km2 (18.56% powierzchni powiatu). Gęstość
zaludnienia wynosi 55 osób/km2. Użytki rolne zajmują 53%, a leśne 35% powierzchni gminy.
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 roku w Gminie Bełchatów wyniosła 11 316 osób
zameldowanych na pobyt stały.

Przez teren gminy przepływa rzeka Rakówka, będąca prawym dopływem Widawki.
Na gminę składa się 55 miejscowości skupionych w 41 sołectwach: Adamów, Augustynów,
Bukowa, Dobiecin, Dobiecin Kolonia, Dobrzelów, Domiechowice, Helenów, Huta , Janów,
Janina, Józefów, Kałduny, Kielchinów, Korczew, Księży Młyn, Kurnos Pierwszy, Kurnos
Drugi, Ludwików, Ławy, Łękawa, Mazury, Mokracz, Myszaki, Niedyszyna, Oleśnik,
Podwody, Podwody Kolonia, Poręby, Postękalice, Rząsawa, Wielopole, Wola Kruszyńska,
Wola Mikorska, Wólka Łękawska, Zalesna, Zawadów, Zawady, Zdzieszulice Dolne,
Zdzieszulice Górne i Zwierzchów.
Gmina wiejska Bełchatów graniczy: od północy z gminami: wiejską Drużbice i miejskowiejską Zelów, od zachodu z gminą wiejską Kluki, od południowego zachodu i południa
z gminą Kleszczów, od południowego wschodu z gminą Kamieńsk (powiat radomszczański)
i od wschodu z gminą Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski ziemski). W centrum gminy
leży miasto Bełchatów, stanowiące odrębną gminę miejską.
Gmina Bełchatów jako odrębny byt powstała na mocy uchwały Nr VIII/51/85 Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 30 września 1985r. w sprawie utworzenia
odrębnych rad narodowych dla miasta Bełchatów i gminy Bełchatów. Uchwała ta weszła
w życie w styczniu 1986 r., dając początek istnieniu naszej gminy. Prace nad utworzeniem
odrębnej jednostki administracyjnej stworzonej na terenach otaczających miasto Bełchatów
trwały jednak już wcześniej. Funkcję pełnomocnika wojewody ds. organizacji gminy
Bełchatów pełnił Marek Pieczara, który wcześniej był m. in. naczelnikiem Gminy Szczerców,
od 1981r. kierownikiem wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Urzędzie
Miasta Bełchatów, a od 1984 r. - zastępcą Naczelnika Miasta i Gminy Bełchatów.
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Historyczna I sesja Gminnej Rady Narodowej w gminie Bełchatów odbyła się 2 stycznia
1986r. Prowadzenie obrad powierzono najstarszemu radnemu Feliksowi Larczyńskiemu.
Na Przewodniczącego GRN wybrano Józefa Szewczyka (rocznik 1917), który był członkiem
ZSL i długoletnim pracownikiem rolnictwa. Na Naczelnika Gminy Bełchatów
Wicewojewoda Piotrkowski rekomendował Marka Pieczarę, który przez następne
dwadzieścia lat stał na czele gminy Bełchatów, najpierw jako naczelnik, potem – jako wójt
(w 2002 roku wybrany w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców gminy). W kolejnej
kadencji w latach 2006 – 2010 na funkcję wójta wybrany został Grzegorz Kępa, długoletni
pracownik i działacz samorządowy. Od 2010 do 2018 roku funkcję wójta pełnił Kamil
Ładziak.
Obecnie stanowisko Wójta sprawuje Konrad Koc, który uzyskał mandat w wyborach
samorządowych w 2018 roku. Konrad Koc jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie
nauki polityczne (specjalizacja samorząd terytorialny) oraz prawnikiem i historykiem.

Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Rada Gminy Bełchatów liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:
▪ Komisja Rewizyjna – 5 osoby.
▪ Komisja Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych – 5 osoby.
▪ Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych – 5 osoby.
▪ Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług – 5 osoby.
▪ Komisja Budżetu i Programu Gospodarczego – 5 osoby.
▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osoby;
Rada Gminy Bełchatów w roku 2018 w dwóch kadencjach podczas 20 sesji, przyjęła łącznie
137 uchwał.
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Gminne jednostki organizacyjne:
1) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.
2) Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów.
3) Szkoły podstawowe:
•

Szkoła Podstawowa im. gen. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie

•

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie

•

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Domiechowicach

•

Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Janowie

•

Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim

•

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie

Gminne Przedszkole w Domiechowicach:
1) Oddział w Domiechowicach
2) Oddział w Kurnosie Drugim
3) Oddział w Łękawie
4) Oddział w Niedyszynie
5) Oddział w Janowie
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Sołectwa:
L.p.

Sołectwo

Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w
poszczególnych sołectwach

1.

ADAMÓW

205

2.

AUGUSTYNÓW

362

3.

BUKOWA

131

4.

DOBIECIN

257

5.

DOBIECIN-KOLONIA

52

6.

DOBRZELÓW

455

7.

DOMIECHOWICE

643

8.

HELENÓW

186

9.

HUTA

162

10.

JANINA

27

11.

JANÓW

173

12.

JÓZEFÓW

153

13.

KAŁDUNY

320

14.

KIELCHINÓW

220

15.

KORCZEW

182

16.

KSIĘŻY MŁYN

250

17.

KURNOS DRUGI

534

18.

KURNOS PIERWSZY

261

19.

LUDWIKÓW

348

20.

ŁAWY

284

21.

ŁĘKAWA

508

22.

MAZURY

263

23.

MOKRACZ

57

24.

MYSZAKI

285

25.

NIEDYSZYNA

245

26.

OLEŚNIK

427

27.

PODWODY

194

28.

PODWODY-KOLONIA

169

29.

PORĘBY

434

30.

POSTĘKALICE

505

31.

RZĄSAWA

98

32.

WIELOPOLE

155

33.

WOLA KRUSZYŃSKA

125

34.

WOLA MIKORSKA

273

35.

WÓLKA ŁĘKAWSKA

277

36.

ZALESNA

173

37.

ZAWADÓW

365

38.

ZAWADY

584

39.

ZDZIESZULICE DOLNE

276

40.

ZDZIESZULICE GÓRNE

493

41.

ZWIERZCHÓW

205
11 316
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W 2018 roku liczba urodzonych to 127 osób, natomiast liczba osób zmarłych wyniosła 120.
Liczba zameldowań na pobyt stały i czasowy w 2018 wyniosła 550 osób, natomiast
liczba wymeldowanych z pobytu stałego i czasowego wyniosła 506 osób. W 2018 roku wydano 1002 dowody osobiste. Natomiast liczba podmiotów działających na terenie Gminy Bełchatów wyniosła 512.

Na terenie gminy Bełchatów działa 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych są to:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie,
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Kurnosie Drugim,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwikowie,
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawie,
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Niedyszynie,
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśniku,
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Podwodach,
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Postękalicach,
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Rząsawie,
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Wielopolu,
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadowie,
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzieszulicach Górnych.

Dwie jednostki: OSP Dobrzelów i OSP Huta są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo
- Gaśniczego.
Ogólnie na dzień dzisiejszy jednostki OSP zrzeszają w swoich szeregach członków:
•

Zwyczajnych - 550 ( w tym 445 mężczyzn, 105 kobiet)
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W ramach struktury gminy, oprócz 13 jednostek OSP, działają też 4 Kobiece Drużyny Pożarnicze: OSP Dobrzelów, OSP Niedyszyna, OSP Postękalice i OSP Zawadów oraz 8 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
1. jednostka młodzieżowa dziewcząt OSP Dobrzelów,
2. jednostka młodzieżowa dziewcząt OSP Postękalice,
3. jednostka młodzieżowa chłopców OSP Niedyszyna,
4. jednostka młodzieżowa chłopców OSP Dobrzelów,
5. jednostka młodzieżowa chłopców OSP Postękalice,
6. jednostka młodzieżowa chłopców OSP Zawadów,
7. jednostka młodzieżowa chłopców OSP Łękawa,
8. jednostka młodzieżowa chłopców OSP Ludwików.

Jednostki OSP dysponują następującym taborem samochodowym:
OSP Dobrzelów:
1. Samochód ratowniczo- gaśniczy średni MAN (rok produkcji 2016)
2. Samochód ratowniczo- gaśniczy średni MAN (rok produkcji 2012)
OSP Huta:
1. Samochód ratowniczo-gaśniczy średni STAR (rok produkcji 1985)
2. Samochód ratowniczo-gaśniczy średni MAN (rok produkcji 2014)
OSP Niedyszyna:
1. Samochód ratowniczo-gaśniczy średni Renault Midliner (rok produkcji 1995)
2. Samochód ratowniczo-gaśniczy średni Star 244 (rok produkcji 1987)
OSP Ludwików:
1. Lekki samochód ratowniczo- gaśniczy IVECO DAILY (rok produkcji 2010)
2. Samochód ratowniczo-gaśniczy średni Magirus Deutz (rok produkcji 1972)
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OSP Łękawa:
1. Samochód ratowniczo-gaśniczy średni STAR MAN (rok produkcji 2006)
2. Samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki JELCZ (rok produkcji 1991)

OSP Postękalice:
1. Samochód ratowniczo- gaśniczy średni STAR 266 (rok produkcji 1987)

OSP Zawadów:
1. Lekki samochód pożarniczy Ford Transit (rok produkcji 2008)
OSP Podwody:
1. Lekki samochód pożarniczy IVECO DAILY (rok produkcji 2011)
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2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY:
Budżet Gminy Bełchatów na 2018 rok został przyjęty na sesji Uchwałą Rady Gminy
Nr XLIII/395/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i określał:
1.

Plan dochodów – 50.900.346,07 zł, z tego:

• dochody bieżące - 48.083.324,59 zł;
• dochody majątkowe - 2.817.021,48 zł.
2.

Plan wydatków – 51.901.330,57 zł, z tego:

• wydatki bieżące - 44.852.358,48 zł
• wydatki majątkowe - 7.048.972,09 zł.
W 2018 roku w ramach budżetu gminy Bełchatów realizowane były zadania własne, zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie
zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu
terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych.
Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku
przedstawiał się następująco:

Plan
Wykonanie na
31.12.2017 r.

Określenie

na dzień
01.01.2018 r.

na dzień
31.12.2018 r.

Wykonanie na
31.12.2018 r.

Dochody ogółem, w
tym:

49.156.215,15 50 900 346,07

52 952 930,60

52 373 693,33

- dochody bieżące

48.367.217,60 48 083 324,59

50 485 487,43

49 927 644,48

2 817 021,48

2 467 443,17

2 446 048,85

Wydatki ogółem, w
tym:

49.803.026,44 51 901 330,57

58 144 618,64

55 191 705,07

- wydatki bieżące

44.572.239,15 44 852 358,48

50 423 216,20

48 106 321,68

- dochody majątkowe

- wydatki majątkowe
Deficyt/nadwyżka

788.997,55

5.230.787,29

7 048 972,09

7 721 402,44

7 085 383,39

-646.811,29

-1 000 984,50

-5 191 688,04

-2 818 011,74

Dochody bieżące Gminy w 2018 roku stanowiły ponad 95% dochodów ogółem.
Znaczną część dochodów bieżących, bo aż 55%, stanowiły dochody własne. Dochody własne
Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018

10

to pieniądze, które gmina pozyskuje bezpośrednio oraz środki, które otrzymuje z budżetu
państwa na konkretne zadania. Podstawowymi źródłami dochodów własnych w 2018 r. były:
1. Udziały w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) - 13.528.280 zł;
2. Wpływy z podatków - 9.380.223 zł;
3. Wpływy z opłat - 1.970.056 zł;
4. Pozostałe dochody, tj. wpływy z usług, z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe –
2.751.187 zł;
Następną ważną grupę dochodów bieżących naszej Gminy stanowiły:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone Gminie 12.868.825zł;
2. Subwencje oświatowe - 9.429.073 zł;
Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody z tytułu podatków
oraz udziałów w podatkach PIT i CIT z roku na rok wzrastają. W roku 2018 w stosunku do
roku 2017 wzrost ten wyniósł 6,96%. Jest to dobra informacja dla finansów Gminy, ponieważ
te dwie grupy dochodów stanowią duży udział w dochodach własnych.
Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowiło kwotę 55.191.705,07 zł, tj. 94,92% planu. Na
wydatki bieżące, wydano – 48.106.321,68 zł, tj. 95,41% planu, z tego na:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.919.408,67 zł;
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.710.074,23 zł;
• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.332.260,03 zł;
• dotacje na zadania bieżące – 2.418.601,17 zł;
• obsługę długu – 470.555,05 zł;
• wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE – 255.422,53 zł;
Na wydatki majątkowe w 2018 r. wydano – 7.085.383,39 zł, tj. 91,76 % planu.
W analizowanym okresie największą grupą wydatków bieżących były wynagrodzenia
wraz z pochodnymi. Stanowiły one ponad 41% wszystkich wydatków bieżących faktycznie
wykonanych. Kolejną grupą były wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek
organizacyjnych Gminy. Wydatki te stanowiły ponad 26% wydatków bieżących faktycznie
wykonanych. Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących były świadczenia na rzecz
osób fizycznych, m.in. świadczenia rodzinne, wychowawcze, zasiłki z pomocy społecznej,
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które stanowiły ponad 25% wydatków bieżących faktycznie wykonanych.
Analizując wykonanie wydatków należy stwierdzić, że wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczone w stosunku do roku 2017 wzrosły o 1.910.709,35 zł. co stanowiło
ponad 10% wzrostu. Jest to bardzo duży wzrost wydatków w tej grupie na przestrzeni
ostatnich lat.
Z danych przedstawionych powyżej wynika, że w roku 2018 w stosunku do roku
2017 zarówno dochody bieżące jak i wydatki bieżące wzrosły, z tym że dynamika wzrostu
dochodów bieżących wyniosła 3,23% a dynamika wzrostu wydatków bieżących wyniosła
7,93%. Zasadą powinno być, że to wzrost dochodów bieżących wyznacza maksymalny pułap
wzrostu dla wydatków bieżących. Celem spełnienia zasady zrównoważonego budżetu
bieżącego jest odpowiednie dostosowanie wydatków bieżących do dochodów bieżących.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwana jest nadwyżką
operacyjną. W roku 2018 nadwyżka ta wyniosła 1.821.322,80 zł. Gmina powinna dążyć do
zwiększenia tej kwoty, aby w przyszłości pozwalała ona na swobodną spłatę długu oraz
ewentualne inwestycje.
Wynik

budżetu,

różnica

między

dochodami

a

wydatkami,

wyniósł

(-) 2.818.011,74zł i został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
W 2018 roku przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły
5.267.450,73 zł. Natomiast rozchody wyniosły 2.862.065,55 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31-12-2018 r. to 19.582.089,97 zł., z tego:
·

kredyty – 11.397.444,45 zł;

·

pożyczki – 1.696.076,56 zł;

·

obligacje – 6.000.000,00 zł;

·

kredyt w rachunku bieżącym – 336.898,73 zł;

·

wymagalne zobowiązania – 151.670,023 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami termin spłaty ostatniej raty zadłużenia przypada na 2030 rok.
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FUNDUSZ SOŁECKI:
Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz
Uchwałą Nr VI/57/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, wysokość środków stanowiących Fundusz Sołecki na rok 2018 wyniosła 761 313,73 zł .
Wydatki wykonane w 2018r. w ramach funduszu sołeckiego to kwota 699 185,73 zł, tj,
91,84% planu z tego:
-wydatki bieżące: 257 395,78 zł
-wydatki majątkowe: 441 789,95 zł
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Szczegółową realizację Funduszu Sołeckiego przedstawia poniższa tabela:
WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Lp.

1.

2.

Sołectwo

Adamów

Augustynów

Przedsięwzięcie w ramach funduszu
sołeckiego

Uregulowanie stanu prawnego drogi dz. nr 366
w miejscowości Adamów/roboty geodezyjne/

7 000,00

1 010,80

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Adamów

6 502,10

6 502,10

Organizacja wyjazdu integracyjnego dla
mieszkańców

1 480,00

1 407,00

19 771,72

19 771,72

Zagospodarowanie działki gminnej nr 290 obr.
Augustynów
Organizacja spotkania integracyjnego
mieszkańców

3.

Bukowa

4.

Dobiecin

5.

Dobiecin Kolonia

6.

7.

8.

Dobrzelów

Domiechowice

Helenów

10.

Huta

Janina
Józefów

21 945,57
2 173,85

13 030,23

13 030,23

50,00

50,00

18 591,78

18 590,71

18 590,71

Zagospodarowanie działki gminnej nr 217/16
Wykonanie odwodnienia na działkach gminnych
na terenie sołectwa

9 819,88

9 819,51

9 819,51

5 000,00

0,00

Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych

2 176,67

2 176,67

Przebudowa drogi wraz z oświetleniem dz. Nr
235- opracowanie

4 797,00

4 797,00

Budowa chodnika wraz z oświetleniem dz. Nr 247,
423,367- opracowanie

7 000,00

7 000,00

Uzupełnienie oznakowania

2 000,00

2 000,00

Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców

2 500,00

2 478,54

Zakup tablicy informacyjnej

1 600,00

1 599,00

28 904,89

28 904,89

Zakup działki
Rożne opłaty i składki
Utwardzenie dróg wewnętrznych o nr 11/7, 11/12,
11/30, 134, 455

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji- świetlica
w Emilinie

3 000,00

2 998,85

Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej nr
92/4 w miejscowości Helenów

14 575,00

14 563,57

639,98

0,00

0,00

0,00

Zagospodarowanie działki gminnej nr 78/2 obr. 51
Huta
Zagospodarowanie działki gminnej nr 51 obr. 8
Huta
Utwardzenie drogi wewnętrznej nr 70 obr. JaninaMichałów

13 080,23

20 051,21

31 903,74

Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców

Uzupełnienie oznakowania
11.

8 919,90

2 196,85

Organizacja dnia dziecka
9.

Plan na
2018 r.
(w zł.)

Podsumowanie
Wykonanie wykonanych wyzadań na
datków w po31.12.2018 r. dziale na sołectwa
(w zł.)
31.12.2018 r.
(w zł.)

14 563,57

14 283,45
14 283,45

14 283,45

8 000,00

7 999,18

927,16

0,00

0,00

0,00

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikorzyce
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Termomodernizacja budynku świetlicy w Mikorzycach

12.

13.

Janów

Kałduny

10 273,79

10 273,79

Organizacja spotkania integracyjnego
mieszkańców

1 290,00

1 272,95

Uzupełnienie oznakowania

1 400,00

1 322,36

Rozbudowa oświetlenia ulicznego - wykonanie
projektu i zakup lamp

3 167,69

0,00

Organizacja wyjazdu integracyjnego mieszkańców

1 300,00

1 300,00

Budowa siłowni plenerowej na działce 4/2 obr.
Janów

9 350,00

9 313,62

19 096,36

17 706,36

0,00

0,00

Zakup i montaż lamp

2 817,00

2 800,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kielchinów

7 000,00

7 000,00

Organizacja spotkania integracyjnego
mieszkańców

1 640,00

1 640,00

Zakup namiotu

5 000,00

4 230,00

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Księży Młyn

8 722,30

8 722,14

Zakup tablicy informacyjnej

1 200,00

1 199,25

Organizacja spotkania integracyjnego
mieszkańców

1 762,14

1 755,00

Zakup wyposażenia dla sołectwa

5 937,00

5 744,99

Zagospodarowanie działki gminnej nr 182 obr. 4

5 136,00

5 136,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego- zakup i montaż
opraw oświetleniowych

6 660,10

6 660,10

Organizacja spotkania integracyjnego
mieszkańców

1 498,00

1 498,00

Zakup strojów sportowych

1 688,00

1 688,00

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 448/1,
678

5 000,00

5 000,00

Remont budynku na terenie GCK w Kurnosie Drugim działka nr 63/2

2 000,00

1 690,98

Organizacja spotkania integracyjnego
mieszkańców

1 800,00

1 100,00

Zagospodarowanie placu zabaw na działce gminnej nr 219

9 209,57

9 200,31

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 448/1,
678

5 000,00

5 000,00

Zakup wyposażenia dla sołectwa

1 740,00

1 739,99

Remont budynku na terenie GCK w Kurnosie
Drugim działka nr 63/2

2 000,00

2 000,00

Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców

2 865,00

1 543,11

Zagospodarowanie placu zabaw na działce gminnej nr 219 w miejscowości Kurnos Drugi

17 000,00

17 000,00

Zagospodarowanie działki nr 41/100 obr.
Ludwików

17 848,37

17 845,80

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kałduny
Utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. Nr 310
w miejscowości Kielchinów

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kielchinów

Księży Młyn

Korczew

Kurnos Pierwszy

Kurnos Drugi

Ludwików

10 613,62

17 706,36

15 670,00

17 421,38

14 982,10

16 991,29
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Zakup wyposażenia dla sołectwa

1 400,00

1 310,46

2 138,00

2 092,84

16 383,28

16 292,24

Organizacja wyjazdu z okazji dnia dziecka

1 820,36

1 811,70

Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Łękawa

4 080,65

4 040,40

26 000,00

25 953,00

0,00

0,00

14 097,71

14 097,01

Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców

1 800,00

1 749,43

Zakup strojów sportowych

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

10 285,64

9 500,00

16 741,78

16 658,47

650,00

544,87

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

3 750,00

3 750,00

11 869,74

11 869,73

Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców

1 730,00

1 729,97

Utwardzenie dróg wewnętrznych w miejscowości
Oleśnik

15 217,54

9 853,82

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Oleśnik

5 000,00

5 000,00

Zakup tablicy informacyjnej

2 000,00

1 998,75

Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców

2 468,00

2 466,93

Zagospodarowanie działki gminnej nr 207 obw.
Podwody Kolonia

15 253,80

15 235,38

15 235,38

Podwody Kolonia Zagospodarowanie działki gminnej nr 207 obw.
Podwody Kolonia

14 050,57

14 050,57

14 050,57

Utwardzenie drogi wewnętrznej gminnej, dz nr
110 obr. Postękalice

7 774,11

7 502,21

Zakup wyposażenia dla OSP Postękalice

4 500,00

1 800,00

10 000,00

10 000,00

Zakup szafy chłodniczej

4 600,00

4 600,00

Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa

2 685,00

2 685,00

Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców

1 000,00

1 000,00

Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 obr.
Poręby

21 819,77

21 819,61

Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców
20.

21.

Ławy

Łękawa

Zagospodarowanie działki gminnej nr 182/2 w
miejscowości Ławy

Zakup wiaty garażowej dla OSP
Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie sołectwa Mazury
22.

23.

Mazury

Mokracz

Zakup wyposażenia dla sołectwa

Utwardzenie drogi wewnętrznej nr 196 w miejscowości Mokracz
Zagospodarowanie działki gminnej nr 167/1

24.

Myszaki

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Myszaki
Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców
Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców
Zakup wyposażenia dla OSP w Niedyszynie

25.

26.

27.
28.

29.

30.

Niedyszyna

Oleśnik

Podwody

Postękalice

Poręby

Ułożenie glazury w OSP Niedyszyna
Zakup wyposażenia dla sołectwa

Remont prezbiterium i zakrystii w zabytkowym
kościele pw. Św. Rocha

18 103,94

29 993,40

18 346,44

9 500,00

18 403,34

17 349,70

19 319,50

26 587,21

24 219,61
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Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców
31.

32.

33.

Rząsawa

Wielopole
Wola Kruszyńska

2 400,00

2 400,00

10 488,87

10 224,02

1 000,00

981,24

14 089,39

14 082,66

Utwardzenie dróg wewnętrznych w miejscowości
Wola Kruszyńska

3 498,02

3 497,14

Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych w
miejscowości Wola Kruszyńska

9 000,00

8 883,79

16 763,48

16 456,29

Organizacja stoiska promującego na dożynkach
gminnych

2 100,00

2 098,27

Zakup i montaż wiaty przystankowej

7 000,00

6 022,48

Zakup i montaż lamp

1 712,74

0,00

Zakup wyposażenia dla sołectwa

7 950,00

6 899,00

Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców

1 851,41

1 851,41

10 915,92

204,76

Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa

1 412,28

1 002,01

Zakup tablicy informacyjnej

1 800,00

0,00

16 851,00

16 851,00

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

9 035,97

8 596,53

Zakup wyposażenia dla sołectwa

1 500,00

1 467,31

Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa

3 043,00

2 920,61

18 813,00

18 812,15

3 000,32

128,55

12 447,03

12 423,00

1 800,00

1 800,00

4 500,00

4 500,00

21 000,00

20 922,30

Budowa oświetlenia ulicznego- opracowanie dokumentacji

3 566,06

3 500,00

Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa

2 720,00

2 720,00

Zagospodarowanie działki gminnej nr 95/4 w miejscowości Zwierzchów

15 991,26

5 289,00

Zagospodarowanie działki gminnej nr 594 w miejscowości Rząsawa
Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców
Zakup wyposażenia dla sołectwa

Zakup wyposażenia dla sołectwa
34.

35.

Wólka Łękawska

Wola Mikorska

Zakup wyposażenia dla sołectwa
36.

Zalesna

Zagospodarowanie działki gminnej nr 70 w miejscowości Zawady
37.

Zawady

Zakup wyposażenia dla sołectwa
38.

Zawadów

Organizacja stoiska promującego na dożynkach
gminnych
Zagospodarowanie działki gminnej nr 240

39. Zdzieszulice Dolne Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa
Zakup i montaż wiaty przystankowej
Utwardzenie drogi dz. nr 297 w miejscowości
Zdzieszulice Górne
40.

41.

Zdzieszulice
Górne

Zwierzchów

11 205,26

14 082,66

12 380,93
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3. ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE
W 2018 ROKU:
1. Wodociągi
W 2018 r. na terenie Gminy Bełchatów zostało wybudowanych łącznie 651m
wodociągów, w miejscowościach: Korczew, Bukowa i Oleśnik. Były to rozbudowy
istniejących wodociągów.
Łączne nakłady wyniosły: 102.001,63 zł.
Na realizację zadań wodociągowych Gmina przeznaczyła środki finansowe, pochodzące z
umorzeń pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w WFOŚiGW w Łodzi w
wysokości – 31.855,88 zł oraz zaciągnęła pożyczkę w wysokości 30.552,00 zł (spłata do
marca 2021r.).

2. Kanalizacja
1) W 2018r. zakończona została budowa III etapu kanalizacji Ludwików – Nowy Świat.

Wybudowano 1301,55 mb kanalizacji sanitarnej i 405,25 mb. kanalizacji deszczowej.
Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 oraz z WFOŚiGW w Łodzi. (Odbiór i rozliczenie zadania nastąpi
w 2019r.)

2) Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. W 2018 r. Gmina

przystąpiła do Programu Priorytetowego „Wykonanie podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego – II edycja” realizowanego przez WFOŚiGW
w Łodzi. Do Programu przystąpiło 47 beneficjentów końcowych. Realizacja
podłączeń nastąpi w 2019 r. (styczeń – czerwiec). Dotacja z WFOSiGW w Łodzi
wynosi 90.193,00 zł.
3) Skanalizowanie rowu w Zawadach – w ramach zadania wykonano rów kryty, na
Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018
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odcinku 74,80 mb, przebiegający w pobliżu zabudowań mieszkalnych, którym
odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni Polaris. Koszt – 118.019,57 zł
(netto).
4) Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady – w ramach zadania

została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę oczyszczalni ścieków
położonych w Zawadach (I i II rata Nebraska, I rata Polaris). Łączny koszt 51.625,40zł.
3. Drogi
1) Dotacje dla Powiatu:

W 2018 r. Rada Gminy Bełchatów udzieliła pomocy finansowej powiatowi
bełchatowskiemu na realizację dokumentacji projektowych na przebudowę dróg
położonych na terenie Gminy Bełchatów:
• budowa ciągu pieszo - rowerowego i odtworzenie nawierzchni jezdni na odcinku
785 m w Zdzieszulicach Górnych,
• przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i chodnikami, na odc. 500m w Łękawie,
• budowa ciągu pieszo – rowerowego w Augustynowie,
• budowa ciągu pieszo – jezdnego w Myszakach.
Ponadto Gmina udzieliła wsparcia finansowego na odtworzenie stanu pierwotnego
jezdni drogi powiatowej Nr 1905 (Adamów – Ławy).
Łączna kwota dla Powiatu – 205.506,81 zł.
2) Drogi gminne i wewnętrzne:

W 2018 r. zostało przebudowanych 2.060 m dróg gminnych i wewnętrznych
o nawierzchni asfaltowej oraz poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami:
• nawierzchnia asfaltowa z podbudową z tłucznia dolomitowego -

1.178 m

w miejscowości Zalesna i Niedyszyna,
• nawierzchnia o potrójnym powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją na
podbudowie z klińca dolomitowego – 882 m w miejscowości Zawady oraz
2 odcinki w Kałdunach.

Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018
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Lp.

Nazwa zadania

Kwota brutto

1

Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Zalesna

402.252,00

2

Przebudowa drogi gminnej Nr
101253E w miejscowości
Niedyszyna

333.003,90
(w tym dotacja
119.470zł)

3

Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Zawady

277.427,21

4

Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Kałduny

223.918,35

5

Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Kałduny
(ul. Królowej Bony)

112.142,94

Ponadto w 2018 roku zostały opracowane dokumentacje projektowe na przebudowę
odcinków dróg w miejscowościach: Zdzieszulice Dolne - Kielchinów, w Dobiecinie
(k. szkoły), w Dobrzelowie, w Łękawie oraz na przebudowę drogi Ludwików – Nowy
Świat.
4. Oświetlenie uliczne
W 2018 r. na terenie Gminy rozbudowano oświetlenie uliczne, poprzez budowę linii
kablowej lub podwieszenie linii na istniejących słupach. Łącznie wybudowano 40 nowych
punktów świetlnych w miejscowościach Bukowa i Janów oraz w ramach środków
z funduszu sołeckiego w następujących miejscowościach: Adamów, Kałduny, Księży
Młyn, Kielchinów, Oleśnik, Myszaki.
Ponadto w 2018 roku została opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę
oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kalisko – Kąsie (k. szkoły), Łękawa, Emilin,
ul. Kazimierza Wielkiego w Kałdunach oraz w ramach funduszu sołeckiego przy drodze
Kałduny – Dobrzelów oraz Zdzieszulice Górne. Ze środków z funduszu sołeckiego
Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018
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wykonane zostały również dokumentacje projektowe na budowę wewnętrznej linii
zasilającej do działek gminnych w sołectwie Korczew i Rząsawa.
5. Świetlice
1. Budynek OSP w Niedyszynie – w 2018 r. dobudowana została kotłownia do

istniejącego budynku Sali OSP, ocieplono ściany zewnętrzne i dach, wykonano
nowe pokrycie dachowe i elewację wraz z attyką. Wykonane zostały instalacje
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacje elektryczne wraz
z wymianą przyłącza napowietrznego na przyłącze kablowe ziemne. W sali
spotkań została wymieniona podłoga oraz wykonano malowanie ścian. W kotłowni
zamontowany został piec na pellet, działka została ogrodzona i wyposażona
w nową bramę wjazdową, a plac utwardzony kostką brukową. Koszt –
612.998,36 zł.
2. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji – świetlica w Emilinie – w 2018 r.

rozpoczęta została budowa obiektu, poprzez wykonanie fundamentów. Koszt
budowy – 68.880,00 zł. Koszt częściowo został pokryty ze środków funduszu
sołeckiego.
3. Dom Ludowy w Łękawie -

W 2018r. wykonany został I etap inwestycji,

obejmujący rozbudowę budynku o pomieszczenie przeznaczone na kotłownię.
Koszt budowy 108.800,00 zł.

6. Zagospodarowanie działek gminnych
Zadania związane z zagospodarowaniem działek, jako wydatki inwestycyjne
obejmowały

przygotowanie

dokumentacji

projektowych.

Koszty

dokumentacji

poniesione zostały ze środków funduszu sołeckiego. W 2018 r. opracowane zostały
następujące dokumentacje:
Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018
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1) Budowa Otwartej Strefy Aktywności: Zwierzchów, Korczew, Rząsawa (plac

zabaw i siłownia),
2) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Poręby (plac zabaw

i siłownia),
3) Budowa

Otwartej

Strefy Aktywności

-

obiekty małej

architektury

w Augustynowie (siłownia),
4) Zagospodarowanie działki gminnej w Zawadach (boisko do piłki nożnej).

Fundusze zewnętrzne:
W 2018 r. Gmina realizowała zadania, na które zostało pozyskane dofinasowanie ze
środków zewnętrznych:

1. Projekty inwestycyjne
1) „Wymiana Źródeł Ciepła Na Obszarze Gminy Bełchatów realizowanych

w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II”.

Dotacja

z WFOŚiGW w Łodzi - 1.011.888,00 zł.
Okres realizacji: 10.2018-08.2019.
W ramach projektu zostanie zlikwidowanych 131 źródeł niskiej emisji przez 131
beneficjentów końcowych na rzecz następujących rodzajów ogrzewania:
- kotły gazowe (gaz ciekły i gaz ziemny),
- kotły węglowe 5 klasy z certyfikatem ekoprojektu,
- kotły na biomasę 5 klasy z certyfikatem ekoprojektu,
- pompy ciepła powietrzne oraz gruntowe,
- elektryczne.
W 2018 r. zostało wymienionych 36 pieców CO.
2) „Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzący z pokryć

dachowych budynków położonych na terenie Gminy Bełchatów.” Dotacja
z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 11.277,00 zł. W ramach projektu odebrano
i poddano utylizacji 36 MG, z 15 posesji.
Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018

22

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 101255E w Niedyszynie”. Dotacja w wysokości

119 470,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
4) „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach”. Gmina

pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego
Łuku Warty”. Kwota dotacji wyniosła 44.351,44 zł (100% refundacji).
W ramach projektu zamontowano 5 urządzeń:
•

biegacz i orbitrek,

•

prasa i wioślarz,

•

huśtawka bocianie,

•

huśtawka wahadłowa podwójna,

•

zestaw zabawowy.

Rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r.
2. Projekty realizowane w szkołach
1) Raz, dwa, trzy dziś za wodę odpowiedzialny jesteś ty!” realizowany w Szkole

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie na kwotę 27.184,00 zł. (tj.
90% kosztów całkowitych). Koszt całkowity projektu brutto wyniesie 30.205,00 zł.
Realizacja programu została rozpoczęta we wrześniu 2018 r., natomiast jego
zakończenie nastąpi 30.06.2019 r.
2) „Oczyść atmosferę – weź oddech” realizowany w Szkole Podstawowej im.

Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim na kwotę 24.299,00 zł. (tj. 90% kosztów
całkowitych). Koszt całkowity projektu brutto wyniesie 27.000,00 zł. Realizacja
programu została rozpoczęta we wrześniu 2018 r., natomiast jego zakończenie
nastąpi 30.06.2019 r.
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3) „Czyste powietrze mamy – zdrowie posiadamy” realizowany w Szkole

Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie na kwotę
26.169,00 zł. (tj. 90% kosztów całkowitych). Koszt całkowity projektu brutto
wyniesie 29.077,00 zł. Realizacja programu została rozpoczęta we wrześniu
2018 r., natomiast jego zakończenie nastąpi 30.06.2019 r.
4) „Edukacja przyszłości”. Projektem zostali objęci uczniowie ze szkół

podstawowych w Kurnosie Drugim i Domiechowicach. Łącznie przewidziano 323
uczniów i 3 nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych.
Realizacja programu została rozpoczęta w październiku 2018 r., natomiast jego
zakończenie nastąpi 30.06.2020 r.
Wartość projektu to 887.245,90 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 825.138,68 zł.
5) „Gimnazjum nowych horyzontów”. Projekt kontynuowany był do czerwca

2018 r. (od 01.08.2017 r.). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W ramach ww. projektu realizowane były zadania:
• realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
z kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego, niemieckiego,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych na rynku pracy
i edukacyjnym oraz właściwych postaw/umiejętności dla uczniów byłego
Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie, dla łącznie 76 uczniów;
• wyposażenie byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie w sprzęt TIK
do prowadzenia zajęć edukacyjnych wraz z realizacją dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów;
• doposażenie byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie w pomoce
dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb i wspomagania rozwoju uczniów ze
specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi

wraz

z realizacją

terapii

pedagogicznej oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego
Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018

24

w ramach wsparcia uczniów młodszych i indywidualizacji pracy z uczniami
niepełnosprawnymi;
• studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki dla 1 nauczyciela
pracującego w byłym Gimnazjum Publicznym w Dobrzelowie.
Wartość projektu - 440.963,13 zł.
Dofinansowanie projektu – 410.095,71 zł.

6) „Przedszkolak najlepsza inwestycja w przyszłość” – Projekt realizowany był od

01.11.2016 r. do 31.01.2018 r., współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W ramach ww. projektu realizowane były zadania:
• wygenerowanie

i

funkcjonowanie

w

Gminnym

Przedszkolu

w Domiechowicach/oddział w Janowie nowych miejsc przedszkolnych dla
18 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gm. Bełchatów;
• realizacja zajęć dodatkowych dla 30 dzieci uczęszczających do Gminnego
Przedszkola w Domiechowicach z zakresu terapii z elementami integracji
sensorycznej oraz terapii behawioralnej.
Wartość projektu to 486.298,93 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 413.354,09 zł.
3. Inne:
Dotacje dla gmin - Projekty w sołectwach
1) "Remont budynku przy Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów filia

w Kurnosie Drugim” - grant w wysokości 5000 zł.
2) "Pożegnanie lata – Spotkanie integracyjne mieszkańców połączone ze Świę-

tem pieczonego ziemniaka" - grant w wysokości 5000 zł.
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4. ZADANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO:
4.1 Na terenie Gminy Bełchatów w 2018 roku zostały wykonane remonty dróg polegające
na:
1) udrożnieniu i pogłębieniu rowu odwadniającego łąki oraz odprowadzającego wodę
z oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych, działka nr ewid. 243, obr. Gałkowice
Stare, gmina Gałkowice Stare oraz rowu przydrożnego działki o nr ewid. 86/187, 205,
206 i 2017/3, obr. Kalisko – Kąsie, gmina Bełchatów za łączną kwotę 29 998,11 zł
brutto;
2) punktowej naprawie działki drogowej nr ewid. 368/184, obr. Kałduny na łączna kwotę
14 156,32 zł brutto;
3) naprawie działki drogowej nr ewid. 258, obr. Zawadów Kolonia na łączna kwotę
7 573,21 zł brutto;
4) naprawie działki drogowej nr ewid. działki 362, obr. Wólka Łękawska na łączną
kwotę 4 645,34 zł brutto;
5) naprawie działki drogowej nr ewid. 378/1, obr. Mazury na łączna kwotę 4 913,97 zł
brutto;
6) naprawie działek drogowych nr ewid. 375, obr. Kałduny i 324, obr. Józefów na łączną
kwotę 3 830,22 zł brutto;
7) naprawie działki drogowej nr ewid. 746/2, obr. Łękawa na łączną kwotę 6 616,98 zł;
8) naprawie działek drogowych nr ewid. 812, 815/1 i 815/2 w miejscowości Łękawa na
łączną kwotę 18 721,58 zł brutto;
9) naprawie działki drogowej nr ewid. 237, obr. Bukowa na łączna kwotę 9 831,45 zł
brutto;
10) naprawie działek drogowych nr ewid. 40 i 256, obr. Mokracz na łączną kwotę
19 992,42 zł brutto;
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11) naprawie działki drogowej nr ewid. 869, obr. Domiechowice na łączną kwotę
10 931,63 zł brutto;
12) naprawie działek drogowych nr ewid. 244, obr. Józefów oraz nr ewid. 359, obr. Adamów na łączna kwotę 2 090,83 zł brutto;
13) naprawie działki drogowej nr ewid. 264, obr. Józefów na łączną kwotę 1 391,66 zł
brutto;
14) naprawie działki drogowej nr ewid. 378/1, obr. Mazury na łączną kwotę 14 876,58 zł
brutto;
15) naprawie działki drogowej nr ewid. 122/2, obr. Zawady na łączna kwotę 7 059,39 zł
brutto;
16) naprawie działki drogowej nr ewid. 152, obr. Korczew na łączna kwotę 7 994,48 zł
brutto;
17) naprawie działki drogowej nr ewid. 366, obr. Adamów na łączna kwotę 30 802,94 zł
brutto;
18) naprawie działki drogowej

nr ewid. 404/24, obr. Oleśnik na łączna kwotę

18 305,35 zł brutto;
19) naprawie działki drogowej nr ewid. 137, obr. Dobiecin na łączna kwotę 3 440,56 zł
brutto;
20) naprawie działki drogowej nr ewid. 235, obr. Dobrzelów na łączna kwotę 6 092,08 zł
brutto;
21) naprawie działek drogowych nr ewid. 10, obr. Janina – Michałów oraz działki
nr ewid. 1, obr. Postękalice na łączna kwotę 5 104,19 zł brutto;
22) utwardzeniu działki nr ewid. 273, obr. Poręby na łączną kwotę 7 604,04 zł brutto;
23) utwardzeniu działki drogowej nr ewid. 4/2, obr. Janów na łączna kwotę 14 739,34 zł
brutto;
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24) przebudowie drogi z kruszywa łamanego na działkach nr ewid. 362/1 i 584/2, obr.
Oleśnik na łączna kwotę 7 083,24 zł brutto;
25) naprawie działki drogowej nr ewid. 360, obr. Poręby na łączną kwotę 13 109,09 zł
brutto;
26) naprawie działki drogowej nr ewid. 328/1, obr. Postękalice Kolonia na łączną kwotę
7 502,21 zł brutto;
27) naprawie działki drogowej nr ewid. 24/13, obr. Zawady na łączną kwotę 6 695,73 zł
brutto.
4.2 W 2018 r. przystąpiono do realizacji zadania pn. ,, Remont dróg wewnętrznych na terenie
gminy Bełchatów”. Zakres inwestycji obejmował:
1) Remont drogi wewnętrznej w Łękawie – dz. nr 521/2, obr. Łękawa – 56 580, 00 zł
brutto (szer. jezdni 3,5 mb, dł. odcinka 343 mb);
2) Remont drogi wewnętrznej w Rząsawie – dz. nr 99/4, obr. Rząsawa – 37 638, 00 zł
brutto (szer. jezdni 4 mb, dł. odcinka 205 mb);
3) Remont drogi wewnętrznej w Hucie – dz. nr 52, obręb Huta – 83 886,00 zł brutto
(szer. jezdni 4 mb, dł. odcinka 485 mb);
4) Remont drogi wewnętrznej w Wielopolu – dz. nr 19 i 83/4, obręb Wielopole
– 118 080,00 zł brutto (szer. jezdni 3,5 mb, dł. odcinka 800 mb);
5) Remont drogi wewnętrznej w Łękawie – dz. nr 746/2, obręb Łękawa - 28 425,30 zł
brutto (szer. jezdni 3,5 mb, dł. odcinka 182 mb);
6) Remont drogi wewnętrznej w Łękawie – dz. nr 826/1, obręb Łękawa - 54 120,00 zł
brutto (szer. jezdni 4 mb, dł. odcinka 300 mb);
7) Remont drogi wewnętrznej w Kielchinowie – dz. nr 256, obręb Kielchinów
- 89 667,00 zł brutto (szer. jezdni 3,5 mb, dł. odcinka 580 mb);
8) Remont drogi wewnętrznej w Łękawie – dz. nr 2012/2, obręb Łękawa - 42 447,30 zł
brutto (szer. jezdni 3,5 mb, dł. odcinka 262 mb).
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Wymienione wyżej zadania zostały zrealizowane w roku 2018.
Łączna kwota za ww. zadanie inwestycyjne wyniosła 510 843,60 zł brutto.
4.3 Zakup i montaż oznakowania drogowego:
1) poziomego (2 szt.);
2) pionowego (118 szt.);
3) progów zwalniających w miejscowości Poręby (2 szt.).
4.4. Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych w miejscowościach Zdzieszulice
Dolne i Wola Mikorska (koszt 9 894,01 zł brutto).

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE:
Na istniejących słupach oświetlenia ulicznego znajduje się 460 szt. opraw oświetleniowych stanowiących własność gminy. W roku 2018 został wykonany montaż 59 szt. opraw
LED oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków bieżących gminy.
W 2018 roku rozpoczęto budowę gazociągu do części miejscowości Dobrzelów.
W najbliższych latach planowana jest również budowa gazociągu do miejscowości Zawady.
Inwestorem gazyfikacji na terenie gminy Bełchatów jest Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Odział w Łodzi.

STAN MIENIA KOMULANEGO:
1) Obiekty wodociągowe:
a) Sieć wodociągowa o łącznej długości 271,4 km, liczba przyłączy 3 966, główne ujęcia
wody zasilające w wodę obszar gminy Bełchatów: Parzniewice, Ławy, Huta,
WOD – KAN,
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- W roku 2018 została zawarta 1 umowa na wykup sieci wodociągowej wybudowanej ze
środków własnych osób fizycznych w miejscowościach: Kielchinów (153,58 m Ø110)
– kwota 32 000 zł brutto,
- W roku 2018 w planie budżetu zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości
137 000,00 zł na wykup sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych, które wybudowały te urządzenia z własnych środków finansowych w latach ubiegłych.
W związku z realizacją tego zadania wykorzystano 129 187,77 zł,
- Komory wodomierzowe w miejscowościach Kalisko (1 szt.), Ludwików (4 szt.), Zawady
(2 szt.), Zdzieszulice Górne (1 szt.), Domiechowice (1 szt.).
b) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 28,8 km, liczba przyłączy 573.
- Na terenie gminy Bełchatów znajdują się niżej wymienione przepompownie ścieków:
Domiechowice (3 szt.), Zawady (2 szt.), Ludwików (1 szt.), Łękawa (1 szt.), Dobrzelów
(2 szt.).
- Na terenie gminy Bełchatów znajdują się niżej wymienione oczyszczalnie ścieków: Zawady
,,Polaris”; Zawady ,,Nebraska”; Łękawa.
2) Na terenie gminy Bełchatów zlokalizowane są następujące obiekty sportowe:
a) siłownie zewnętrzne: Kurnos Drugi, Dobrzelów, Podwody, Zdzieszulice Dolne, Janów, Ławy;
b) boisko sportowe w miejscowości Postękalice;
c) wielofunkcyjne boiska sportowe w miejscowościach: Zdzieszulice Górne, Augustynów i Kałduny.
3) Na

terenie

gminy

Bełchatów

zlokalizowane

są

następujące

place

zabaw

w miejscowościach: Ławy, Podwody, Wola Kruszyńska, Ludwików, Zdzieszulice Dolne,
Zawadów, Postękalice, Kałduny, Oleśnik, Zawady, Kurnos Drugi, Augustynów, Łękawa,
Huta, Helenów i Zdzieszulice Górne.
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5. GOSPODARKA ODPADAMI
Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701) o odpadach
określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia
ludzi oraz ochronę środowiska z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady
zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące
utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom
świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.
Wprowadza natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.) nowy system gospodarowania odpadami od 1 lipca
2017 roku. Określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony.
Prezentowany raport obejmuje 2018 rok, w którym odbiór odpadów komunalnych na terenie
gminy Bełchatów funkcjonował na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz w oparciu o przyjęte rozwiązania organizacyjne i techniczne
zawarte w następujących uchwałach rady Gminy Bełchatów:
• Uchwała Nr XXX/297/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Bełchatów;
• Uchwała NRLII/456/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Bełchatów;
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• Uchwała Nr XXXV/307/2013 Rady Gminy Bełchatów z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
• Uchwała Nr L/425/2014 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• Uchwała Nr LII/457/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• Uchwała Nr L/426/2014 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
za te usługi;
• Uchwała Nr X/98/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniająca
uchwałę Nr L/426/2014 Rady Gminy Bełchatów w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
• Uchwała Nr XIII/132/2015 Rada Gminy Bełchatów z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy;
• Uchwała Nr XIV/144/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bełchatów.
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Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Bełchatów
W 2018 roku odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Bełchatów świadczył podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym, tj.
Spółka „Eko – Region” z s. przy ul. Bawełnianej 18, 97-400 Bełchatów.
System odbioru odpadów komunalnych oparty jest na odbiorze odpadów komunalnych
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W ramach systemu właściciele
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy uzyskali możliwość selektywnego zbierania
odpadów „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości). Odbiorem odpadów „u źródła”
zostały objęte cztery podstawowe frakcje odpadów: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier
i makulatura, odpady ulegające biodegradacji a jako pozostałości z sortowania zmieszane
odpady komunalne.
Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. przedsiębiorstwa,
firmy, placówki użyteczności publicznej, itp.) odbiór odpadów odbywa się na takich samych
zasadach jak przed nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.
podpisywane są indywidualne umowy pomiędzy firmą a podmiotem świadczącym usługi
polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy
Bełchatów.
W dniu 19.06.2018 r. Urząd Gminy Bełchatów wystąpił z postępowaniem
przetargowym

na odbiór

odpadów

komunalnych

pochodzących

z

nieruchomości

zamieszkałych na terenie gminy Bełchatów wraz z ich transportem i zagospodarowaniem. W
wyniku zakończonego postępowania przetargowego podmiotem odbierającym odpady
komunalne od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. została ponownie Spółka „Eko –Region”
Według deklaracji złożonych do 31.12.2018 r. nowym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi objęto 480 nieruchomości na terenie gminy Bełchatów (nowe deklaracje
i rozdzielenie gospodarstw w 2018 roku).
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Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów stanowi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Zawadach (PSZOK). Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane
odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bełchatów.
Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik, który sprawdza zgodność
dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. Odpady
przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. Punkt jest czynny w następujące dni i godziny:
•

w każdy wtorek i czwartek od 1100 do 1900 (w okresie od kwietnia do października),

•

w każdy wtorek i czwartek od 900 do 1700 (w okresie od listopada do marca),

•

w każdą sobotę od 900 do 1300.

Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bełchatów, legitymujących się dowodem
osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i ostatnim dowodem
wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do PSZOK mieszkańcy mogą
bezpłatnie oddawać wymienione poniżej selektywnie zebrane odpady komunalne:
opakowania ze szkła; opakowania z tworzyw sztucznych; opakowania z papieru i tektury;
przeterminowane leki; chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); zużyte baterie
i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady wielkogabarytowe, w tym
stolarka okienna; odzież; odpady budowlano – rozbiórkowe; zużyte opony z samochodów
osobowych; odpady zielone; odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
(popiół, żużel).
Odpady wymienione powyżej gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu
przeznaczonych oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób
bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
W gospodarstwach domowych powstają jednak odpady, które ze względu na duże rozmiary
lub wagę nie mieszczą się w przydomowych pojemnikach na odpady np. stoły, krzesła, fotele,
sofy, dywany, materace itp. Gmina Bełchatów dbając o porządek i czystość na swoim terenie
zapewnia mieszkańcom odbiór odpadów wielkogabarytowych poprzez organizowanie dwa
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razy do roku zbiórki tego typu odpadów za pośrednictwem mobilnego punktu. Mobilny punkt
dokonuje objazdu przez wszystkie miejscowości Gminy Bełchatów i odbiera sprzęt z posesji
według wcześniej ustalonego i udostępnionego mieszkańcom harmonogramu. Podczas
zbiórki można oddać zarówno odpady wielkogabarytowe jak również elektroodpady, czyli
zepsuty, zużyty lub zwyczajnie przestarzały i niepotrzebny sprzęt elektryczny lub
elektroniczny np. komputery, drukarki, telewizory itp. Dzięki takim akcjom mieszkańcy
mogą legalnie, bez dodatkowych kosztów, pozbyć się starego, zużytego sprzętu, który zwykle
zalega w garażach, na strychach czy zajmuje miejsce w piwnicach. Z każdym rokiem
wielkogabarytowe zbiórki odpadów za pośrednictwem mobilnego punktu cieszą się coraz
większym zainteresowaniem.
Pomimo dobrze funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami do Urzędu Gminy
Bełchatów wpływają zgłaszane przez mieszkańców reklamacje dotyczące świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów. Zgłoszenia dotyczą głównie braku odbioru odpadów
w terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem bądź uszkodzenia pojemników.
Według stanu na 31.12.2018 r. do Urzędu wpłynęło ok. 50 zgłoszeń reklamacyjnych.
Wszystkie reklamacje są na bieżąco przekazywane Wykonawcy - Spółce „Eko-Region”.
Pracownik Urzędu Gminy Bełchatów weryfikuje stan realizacji zgłoszonych reklamacji przez
spółkę.
Do Urzędu Gminy Bełchatów wpływają również zgłoszenia dotyczące nie
dostosowania ilości oraz pojemności pojemników do występujących potrzeb mieszkańców.
W związku z powyższym wprowadzono bezpłatny dostęp do worków na zmieszane odpady
komunalne.
Na każdą złożoną deklarację przysługiwał miesięczny limit jednego (na jedna deklarację)
specjalnie oznakowanego worka o pojemności 120 l, który pobierano w siedzibie Urzędu
Gminy Bełchatów. Podmiot odbierający odpady komunalne jest zobligowany do odbioru
wszystkich odpadów deponowanych w ww. workach. Na dzień 31.12.2018 r. Urząd Gminy
Bełchatów wydał ok.1550 szt. worków.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz biorąc pod uwagę sugestie lokalnej
społeczności Rada Gminy Bełchatów podjęła następujące uchwały:
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• Uchwała Nr L/425/2014 z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Uchwała Nr LII/457/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przedmiotowe uchwały określają zakres usług objętych opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wprowadzając nowe zapisy dotyczące dostosowania ilości i wielkości
pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych do liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość. Wprowadzone zmiany (dostosowanie wielkości
i pojemności

pojemników),

w ramach

uiszczanej

przez

mieszkańców

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyczyniły się do poprawy jakości usług
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.
•

Uchwała Nr L/426/2014 z dnia 27.05.2014 r. w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi oraz
Uchwała Nr X/98/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniająca
uchwałę Nr L/426/2014 Rady Gminy Bełchatów w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Przedmiotowe uchwały określają rodzaje dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania i cen tych usług.
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Za dodatkowe usługi uznano:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, wytworzonych ponad
ilości przewidziane w obowiązującej uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia

usług

w zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym:
a) dodatkowy cykliczny wywóz zmieszanych odpadów komunalnych w pojemniku 120 L
– 21,00 zł/m-c;
b) dodatkowy cykliczny wywóz zmieszanych odpadów komunalnych w pojemniku 240 L
– 38,00 zł/m-c;
c) dodatkowy cykliczny wywóz zmieszanych odpadów komunalnych w pojemniku 1,1 m3
– 95,00 zł;
d) dodatkowy jednorazowy wywóz zmieszanych odpadów komunalnych w kontenerze 5 m3
–

7,5 m3 – 530,00 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie wytworzonych
ponad ilości przewidziane w obowiązującej uchwale w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym:
a) dodatkowy cykliczny wywóz szkła w formie zmieszanej zgromadzonego w pojemniku 120
L – 7,00 zł/m-c;
b) dodatkowy cykliczny wywóz odpadów suchych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metal) zgromadzonych w pojemniku 240 L – 24,00 zł/m-c.
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlano – rozbiórkowych powstałych podczas
remontów prowadzonych samodzielnie, wytworzonych ponad ilości przewidziane
w obowiązującej uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
a) dodatkowy jednorazowy wywóz odpadów (nie zawierających frakcji materiałów
izolacyjnych) zgromadzonych w kontenerze 5 m3 – 7,5 m3 – 486,00 zł;
b) dodatkowy jednorazowy wywóz odpadów (zawierających frakcję materiałów
izolacyjnych) zgromadzonych w kontenerze 5 m3 – 7,5 m3 – 1530,00 zł.
Dodatkowa usługa dotyczy mieszkańców, którzy okresowo wytwarzają większe ilości
odpadów komunalnych. Wymienione dodatkowe usługi nie będą realizowane dla wszystkich
mieszkańców gminy Bełchatów, stąd nie powinny wchodzić w zakres usług objętych opłatą
za gospodarowanie odpadami.
Analiza

potrzeb

inwestycyjnych

związanych

z

gospodarowaniem

odpadami

komunalnymi
Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
przejawiają się głównie na poprawie stanu dróg dojazdowych do posesji, z których są
odbierane odpady, a także budowanie nowych nawierzchni asfaltowych. W związku
z pojawieniem się trudności z odbiorem odpadów z miejsc o trudnym dojeździe sporządzono
wykaz nieruchomości trudnodostępnych. Posesje o utrudnionym dojeździe znajdują się
między innymi w Zdzieszulicach Górnych, Porębach i Dobrzelowie. Pracownik Urzędu
Gminy Bełchatów wraz z pracownikami Spółki „Eko - Region” dokonali weryfikacji
możliwości dojazdu do ww. nieruchomości. Trudności w odbiorze odpadów z punktów
trudno dostępnych wynikają z problematycznego położenia nieruchomości oraz braku
możliwości wykonania manewrów zwrotnych pojazdami służącymi do odbioru odpadów
komunalnych. W sytuacjach nadzwyczajnych ustalono z mieszkańcami, aby odbiór odpadów
odbywał się z pojemników wystawionych do najbliższej drogi dojazdowej. W przypadku
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otrzymania zgłoszenia o braku odbioru odpadów komunalnych w miejscach trudno
dojazdowych, pracownik Urzędu Gminy Bełchatów wraz z pracownikiem firmy świadczącej
usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych systematycznie przeprowadzają wizję
w terenie w celu sprawdzenia możliwości dojazdowych do nieruchomości.
Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu dzień 31 grudnia 2018 r.)
W ramach wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Rada Gminy
Bełchatów podjęła szereg uchwał. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bełchatów
Nr XIII/132/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości,
na których mieszkańcy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów opłata wynosi
6,50 zł/osobę/miesiąc, a dla nieruchomości, na których mieszkańcy deklarują nieselektywną
zbiórkę odpadów opłata wynosi 11 zł/osobę/miesiąc. Wysokość opłaty niewątpliwie ma
wpływ na ilość osób, które zadeklarowały segregację odpadów. W gminie Bełchatów niemal
99% nieruchomości zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów.
Koszty

poniesione

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych na terenie Gminy Bełchatów w 2018 roku
wyniosły 1 112 883,46 zł. Wyżej wskazane koszty zawierają odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie gminy Bełchatów, zorganizowanie dwa razy w ciągu roku kalendarzowym
wielkogabarytowej zbiórki odpadów, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych oraz usługi dodatkowe świadczone na wniosek mieszkańców Gminy
Bełchatów.
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2018 r.
- 31 grudnia 2018 r.
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2018 r.
– 31 grudnia 2018 r. kształtują się na następującym poziomie:

Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018

39

•

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 831 769,13 zł

•

Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 935 399,61 zł

•

Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi: 103 630,48 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. Upomnienia z tytułu nie
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2018 otrzymało 1415
właścicieli nieruchomości.
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Bełchatów w 2018 r.
Zapisy art. 3b oraz 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w
sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2018 wynosił 40%.
Gmina Bełchatów osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 37,55 %. Jeżeli osiągnięty
w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy niż poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku
rozliczeniowym został osiągnięty.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
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niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2018 roku wynosił 30%. Osiągnięty
przez Gminę Bełchatów poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww.
frakcji odpadów wynosi 31,49 %. Natomiast w stosunku do odpadów innych niż
niebezpieczne

odpady

budowlane

i rozbiórkowe

wymagany

poziom

recyklingu,

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla 2018 roku został
określony na poziomie 50%. Osiągnięty przez Gminę Bełchatów poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. frakcji odpadów
wynosi 100 % .
Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.
Zadania z zakresu ochrony środowiska
Dla Gminy Bełchatów kluczowe znaczenie mają działania edukacyjne w zakresie ochrony
środowiska. Jednym z wymogów przy okazji postepowania przetargowego na odbiór
odpadów dla wykonawcy jest przeprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki
odpadami służącej kształtowaniu właściwych zachowań dotyczących segregacji.
Ponadto w miarę możliwości Gmina dokonuje odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych od
mieszkańców korzystając ze wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedmiotowe działania realizowane są
na podstawie Uchwały Rady Gminy Bełchatów Nr VI/60/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwana azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów”.

Kolejną formą wsparcia dla mieszkańców, która została uruchomiona w 2018 r. było
udzielenie wsparcia finansowego na realizację budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. Uchwala Rady Gminy Bełchatów Nr XLIX/433/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Bełchatów w 2018 r. Z ww.
programu udzielono dotacji do 37 obiektów na łączną kwotę 122 450,00 zł.
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Uchwała Rady Gminy Bełchatów Nr XLVIII/425/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bełchatów”. Celem programu jest realizacja zadań własnych
gminy polegających na prowadzeniu działań służących zapewnieniu opieki zwierzętom
bezdomnym

oraz

zapobieganiu

bezdomności

zwierząt

poprzez

ograniczenie

niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności
psów i kotów. Gmina Bełchatów w roku 2018 wydała na zwalczanie bezdomności zwierząt
kwotę 144 576,05 zł.
Zagospodarowanie przestrzenne
Narzędziem umożliwiającym kreację przestrzeni i tworzenie zharmonizowanego otoczenia
w skali gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bełchatów zostało przyjęte uchwałą nr XII/99/2011 Rady Gminy Bełchatów z dnia
2 września 2011 r. i zmienione uchwałą nr XXXVIII/366/2017 Rady Gminy Bełchatów
z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bełchatów.
Na terenie gminy Bełchatów stwierdza się aktualność obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętych uchwałami:
• nr XXVIII/208/2001 Rady Gminy w Bełchatowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Bełchatów
• nr XXX/218/2002 Rady Gminy w Bełchatowie z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Bełchatów na terenie sołectw: Ławy, Kałduny, Zawady, Dobrzelów i Helenów,
• nr XXXIII/234/2002 Rady Gminy w Bełchatowie z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie
zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Bełchatów
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• nr XIII/125/2003 Rady Gminy w Bełchatowie z dnia z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Bełchatów
• nr XII/101/2011 Rady Gminy Bełchatów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
Ludwików w gminie Bełchatów,
• nr XXIX/258/2012 Rady Gminy Bełchatów z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych w miejscowości Ludwików,
W roku 2018 gmina Bełchatów opracowała trzy miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego przyjęte uchwałami:
1. nr XLVI/416/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Dobrzelów,
2. nr LVII/486/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

w

Kałdunach

i Dobrzelowie,
3. nr LVIII/498/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Teren Słok, obręb
Łękawa.
Dbając o interes mieszkańców oraz przedsiębiorców Gminy Bełchatów, prowadzone są prace
nad sporządzeniem kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 roku zostało wydanych 271 decyzji ustalających warunki zabudowy na terenie
Gminy Bełchatów Wśród powstawania nowej zabudowy dominowała zabudowa
mieszkaniowa oraz 79 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.
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W strukturze decyzji ustalających lokalizację inwestycje celu publicznego dominują
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej tj. urządzeń elektroenergetycznych, sieci
wodociągowej i oświetlenia.
Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków znajdujące się na terenie gminy Bełchatów są
zlokalizowane na gruntach prywatnych. Gmina nie posiada Programu Ochrony Zabytków.
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Grunty ogółem – 249,63 ha.
Podział gruntów stanowiących własność Gminy Bełchatów ze względu na kategorię użytków
gruntowych, przedstawia się następująco:
orne – 35,24 ha;
łąki trwałe – 1,75 ha;
pastwiska trwałe – 9,05 ha;
cieki wodne i rowy – 0,25 ha;
lasy – 12,04 ha;
zadrzewione i zakrzewione – 1,68 ha;
sady – 0,39 ha;
kopalne – 0,37 ha;
drogi – 175,69 ha;
inne tereny komunikacyjne – 0,12 ha;
tereny mieszkaniowe – 0,67 ha;
rolne zabudowane – 0,89 ha;
inne tereny zabudowane – 7,93 ha;
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 2,01 ha;
tereny przemysłowe – 0,47 ha;
tereny różne – 0,44 ha;
nieużytki – 0,63 ha.
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a. Lokale mieszalne:
Mieszkaniowy zasób Gminy Bełchatów obejmuje 25 lokali mieszkalnych, położonych
w poszczególnych lokalizacjach:
1) lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w całości własność gminy
w miejscowościach:
a) Łękawa 3 (4 lokale);
b) Postękalice 43 (3 lokale);
c) Zdzieszulice Górne 47 (4 lokale);
d) Zawadów 108 (1 lokal);
e) Wola Mikorska 1 (1 lokal);
f) Wola Mikorska 1A (3 lokale).
2) lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach szkół:
a) SP Łękawa (3 lokale);
b) SP Dobrzelów (1 lokal).
3) 5 lokali mieszkalny położony w budynku w Dobiecinie, w którym Gmina Bełchatów
posiada udział we własności wynoszący 5584/10000
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b. Obiekty oświatowe:
Na terenie gminy Bełchatów funkcjonują następujące szkoły i przedszkole:
• Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Domiechowicach, ul. Grabowa 80,
97-400 Bełchatów;
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie, ul. Górna 7, 97-400 Bełchatów;
• Szkoła Podstawowa im. Gen. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie, Korczew 37,
97-400 Bełchatów;
• Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim, Kurnos Drugi 175,
97-400 Bełchatów;
• Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Janowie, Janów 1, 97-400 Bełchatów;
• Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie, Łękawa 4,
97-400 Bełchatów;
• Gminne Przedszkole w Domiechowicach, ul. Grabowa 80, 97-400 Bełchatów.

c. Obiekty kulturalne:
Gmina Bełchatów posiada obiekty pełniące funkcje kulturalne. Są to nieruchomości wydzierżawione na rzecz Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów, w ich skład wchodzą:
•

Filia w Augustynowie (Augustynów 26);

•

Filia w Zdzieszulicach Dolnych (Zdzieszulice Dolne 20a);

•

Filia w Zawadach (Zawady 45a);

•

Filia w Kurnosie Drugim (Kurnos Drugi 16);

•

Świetlica w Zdzieszulicach Górnych (Zdzieszulice Górne 47);

•

Świetlica w Myszakach (Myszaki 24A);

•

Kawiarenki internetowe (Wola Mikorska 1A oraz Zawadów 108);

•

Zaplecze sportowe oraz boisko w Zawadowie (Zawadów 74);

•

Plac zabaw oraz boisko w Zdzieszulicach Górnych (działka o nr ewid. 377/1, obręb
Zdzieszulice Górne);

•

Zaplecze sportowe, boisko oraz plac zabaw Kałduny 27A;
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Ponadto Gmina Bełchatów użycza klubowi LZS Zjednoczeni- boisko i zaplecze sportowe,
zlokalizowane w Emilinie 21.
d. Lokale użytkowe:
Gmina Bełchatów dysponuje następującymi lokalami użytkowymi:
•

Dzierżawa nieruchomości pod adresem - Zawady 41, działka o nr ewid. 167/2, obręb
39 Zawady - (MILO s.c.)

•

Użytkowanie wieczyste nieruchomości pod adresem Zawady 40, działka o nr ewid.
167/18, obręb 39 Zawady - (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku)

•

Najem lokalu pod adresem Zawadów 108 - (Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jolanta
Dolata)

•

Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności biurowej
– ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów (Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb.

e. Obiekty OSP:
W skład nieruchomości gminnych wchodzą również obiekty wydzierżawiane na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, są to:
• Zawadów 106 - działki o nr ewid. 304/2 oraz 306, obręb 37 Zawadów - dzierżawa OSP
Zawadów;
• Łękawa 4a - działka o nr ewid. 105/3, obręb 12 Kalisko-Kąsie - dzierżawa OSP Łękawa;
• Wielopole 30 - działka o nr ewid. 22/2, obręb 22 Wielopole - dzierżawa OSP Wielopole;
• Ludwików 25 - działka o nr ewid. 41/100, obręb 19 Ludwików - dzierżawa OSP Ludwików;
• Podwody 30 - działki o nr ewid. 12/1 oraz 13/5, obręb 27 Podwody - dzierżawa OSP
Podwody;
• Huta 14 - działka o o nr ewid. 45/2, obręb 8 Huta, dzierżawa - OSP Huta;
• Niedyszyna 50 - działka o nr ewid. 269/3, obręb 25 Niedyszyna - dzierżawa OSP Niedyszyna;
• Kurnos Drugi 149 - działka o nr ewid. 272, obręb 18 Kurnos II - dzierżawa OSP Kurnos Drugi.
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Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2018 roku:
1. Nabycie mienia w drodze cywilno-prawnej:
a. Działki o nr ewid. 178/17, 177/5, 178/5, 178/26, obręb geodezyjny 39 Zawady
– działki przeznaczone pod drogę – nieodpłatne;
b. Działki o nr ewid. 371/20 i 372/17, obręb 13 Kałduny - działki przeznaczone pod drogę
– nieodpłatne;
c. Działki o nr ewid. 242/1 oraz 243/1, obręb 18 Kurnos II – działki z przeznaczeniem
pod boisko szkolne - 42 405,00 zł;
d. Działka o nr ewid. 183, obręb 3 Bukowa – działka zakupiona na potrzeby sołectwa
Bukowa – 80 000, 00 zł;
e. Działki o nr ewid. 41/85 oraz 41/84, obręb 19 Ludwików – udziały – działki z przeznaczeniem pod drogę – nieodpłatnie;
f. Działka o nr ewid. 109, obręb 16 Księży Młyn – działka z przeznaczeniem pod lokalizację przystanku – 1650,00 zł;
g. Działka o nr ewid. 272, obręb 18 Kurnos II – nabycie udziału ½ - działka zabudowana
budynkiem OSP Kurnos Drugi – nieodpłatnie;
2. Komunalizacja mienia:
a. Działka o nr ewid. 167/1, obręb 23 Mokracz;
b. Działki o nr ewid. 198, 220/1, 220/5, obręb 15 Korczew;
c. Działki o nr ewid. 41/1 i 42, obręb 9 Janina-Michałów.
3. Sprzedaż działek:
a. Działka o nr ewid. 209/1, obręb 28 Podwody Kolonia – w drodze przetargu –
7070,00 zł
b. Działka o nr ewid. 2012/5, obręb 21 Łękawa – bezprzetargowo w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 1102,50 zł.
4. Dzierżawa:
Dzierżawa pod budowę elektrowni fotowoltaicznej na okres 25 lat - działki o nr ewid.
107/3 oraz 108/1, obręb 35 Wola Mikorska-Zalesna.
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6. OŚWIATA
1. SIEĆ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNA W GMINIE BEŁCHATÓW
Gmina Bełchatów w 2018 roku prowadziła 7 placówek oświatowych.

I.1 Szkoły podstawowe:
1) Szkoła Podstawowa im. gen. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie
3) Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Domiechowicach
4) Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Janowie
5) Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim
6) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie

I.2 Gminne Przedszkole w Domiechowicach:
1) Oddział w Kurnosie Drugim
2) Oddział w Łękawie
3) Oddział w Niedyszynie
4) Oddział w Janowie

Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018

49

Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach i szkołach.
Tabela nr 1. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach według stanu na 31 marca 2018r.
Placówki oświatowe

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
uczniów niepełno-sprawnych

Szkoła Podstawowa
w Dobiecinie

8

86

Szkoła Podstawowa
w Dobrzelowie

10

Szkoła Podstawowa
w Domiechowicach

w tym
0

I

II

III

IV

V

VI

VII

0

20

3

9

18

7

13

8

8

173

2

18

16

11

33

31

18

23

23

12

189

2

27

28

16

27

34

19

17

21

Szkoła Podstawowa w Janowie

8

100

0

10

11

10

17

11

11

13

17

Szkoła Podstawowa
w Kurnosie Drugim

12

174

1

15

25

11

32

37

14

11

29

Szkoła Podstawowa
w Łękawie

8

99

0

16

10

8

13

11

14

13

14

Szkoła Podstawowa
w Dobrzelowie
(klasy gimnazjalne)

3

46

1

17

29

2

36

0

17

19

2

32

0

15

17

2

43

0

23

20

67

978

6

137

225

131

89

85

112

Szkoła Podstawowa
w Domiechowicach
(klasy gimnazjalne)
Szkoła Podstawowa
w Kurnosie Drugim
(klasy gimnazjalne)
Szkoła Podstawowa
w Łękawie
(klasy gimnazjalne)
Razem

106

93

Tabela nr 2. Stan organizacji oddziałów Gminnego Przedszkola w Domiechowicach (stan na 31 marca 2018)
Wyszczególnienie

Liczba miejsc
w oddziale

Liczba grup

Liczba wychowanków

Oddział w Domiechowicach

25

1

26

Oddział w Kurnosie Drugim

50

2

44

Oddział w Łękawie

25

1

23

22 + 18

2

40

Oddział w Janowie

21

1

21

Razem

161

7

154

Oddział w Niedyszynie

W 2018 roku uczęszczało również średnio 170 dzieci mieszkających na terenie Gminy
Bełchatów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gmin
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ościennych tj. Miasto Bełchatów, Wola Krzysztoporska, Zelów, Piotrków Trybunalski i Łódź,
w tym średnio uczęszczało 55 dzieci do przedszkoli publicznych i 115 do przedszkoli niepublicznych. Gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa zobowiązana jest do refundacji kosztów poniesionych przez inne samorządy z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli
dzieci będących mieszkańcami Gminy Bełchatów. Wydatki poniesione na ten cel w roku
2018 wyniosły: 808.089,59 zł.
2. REALIZOWANE ZADANIA OŚWIATOWE
W 2018 roku w Gminie Bełchatów realizowano zadania wynikające z ustawowych
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zadaniem było zabezpieczenie
placówkom środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia
pracowników oraz eksploatację budynków szkolnych. Gmina Bełchatów zapewnia również
dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów
niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.
2.1.

Dowóz uczniów do szkół

W 2018 roku gmina Bełchatów zapewniła dowóz do szkół podstawowych 567 uczniom.
Ponadto w okresie sprawozdawczym zrefundowano rodzicom wydatki związane z dowozem
do szkół 6 uczniów niepełnosprawnych, tj. kwotę 20.504,65 zł. W 2018 roku zapewniony był
również transport dla średnio 11 dzieci niepełnosprawnych, co w skali roku dało kwotę
189.584,10 zł.
Realizując obowiązki wynikające z art. 32 ustawy Prawo oświatowe poniesiono nakłady
finansowe na dowożenie uczniów do szkół, które w roku 2018 wyniosły łącznie
632.718,65 zł.

2.2.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów
w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy w tych formach nie mogło przekroczyć do 30.09.2018 r. 514,00 zł, zaś od
1.10.2018 r. 528,00 zł na 1 członka rodziny. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół
podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie Gminy Bełchatów. Stypendia szkolne przyznawane są dwukrotnie w roku szkolnym: w październiku za
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okres czterech miesięcy (IX – XII) w kwocie od 396,80 zł do 992,00 zł na ucznia oraz w
kwietniu za okres sześciu miesięcy (I – VI) w kwocie od 595,20 zł do 1.488,00 zł na ucznia.
Wypłata stypendiów polegała na refundacji rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletniemu uczniowi wcześniej zakupionych pomocy dydaktycznych. Łączna wydatkowana
kwota przeznaczona na stypendia socjalne dla uczniów w 2018 roku wyniosła: 91.626,08 zł,
z czego 67.519,74 zł stanowiła dotacja na ten cel i 16.879,94 zł to wkład własny gminy.
Powyższa kwota zawiera również 5 zasiłków szkolnych, które wypłacane były jednorazowo
w kwocie każdy po 620,00 czyli razem 3.100,00 zł.
2.3.

Stypendia motywacyjne
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/41/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w Gminie Bełchatów, Wójt Gminy Bełchatów może przyznać stypendium za
wyniki w nauce, które jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.
W 2018 roku stypendia za wyniki w nauce otrzymało 72 uczniów szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych na łączną kwotę 23.250,00 zł.

2.4.

Rządowy program „Aktywna tablica”

Kolejnym zrealizowanym w 2018 r. zadaniem był Rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W 2018 r. program ten był realizowany w Szkole
Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie, rok wcześniej we wszystkich pozostałych
szkołach. W ramach programu w 2018 r. zostało wydane 17.400,02 zł, z czego 13.900,02 zł
pochodziło z dotacji celowej i 3.500 zł to wkład własny. Celem tego programu było wsparcie
i pomoc przy realizowaniu nowych podstaw programowych pobudzając tym samym kreatywne i logiczne myślenie młodych ludzi.

2.5.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to zadanie, które w 2018 r. było zrealizowane w Szkole Podstawowej w Kurnosie Drugim, Domiechowicach i Łękawie. Wartość tego
projektu wyniosła 35.000 zł, z czego 28.000 zł pochodziło z dotacji celowej i 7.000 zł
z wkładu własnego. Jest to program wieloletni, który ma na celu rozwijanie zainteresowań
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uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych, tj. książek nie będących podręcznikami, które wzbogaciły zasoby bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów
i jednocześnie służyły do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.6.

Dotacja celowa na „Darmowe podręczniki”

Zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty została przyznana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych służących do realizacji
programów nauczania oraz materiałów ćwiczeniowych.
W roku 2018 dotacją celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe

objęte były klasy II, V

i VIII

szkoły podstawowej.

Z dotacji na ten cel w kwocie 95.226,39 zł zostały zakupione podręczniki dla 360 uczniów
i zeszyty ćwiczeń dla 872 uczniów.

2.7.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Bełchatów rozpatrywano zgodnie z dyspozycją
art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz.
996 z późn. zm.) wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów,
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na podstawie wniosków złożonych przez pracodawcę Wójt Gminy przyznawał dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel
w 2018r. gmina otrzymała środki finansowe ze środków Funduszu Pracy w kwocie
54.225,01 zł, które zostały wypłacone 7 pracodawcom, zatrudniającym u siebie 8 młodocianych pracowników.

2.7.

Stołówki szkolne
W 2018 roku ze stołówek szkolnych korzystało 657 uczniów szkół podstawowych.

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
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„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz na podstawie Uchwały
XLV/379/2013 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad
wydatków poniesionych na pomoc w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 93 uczniów
szkół podstawowych i 10 dzieci wychowania przedszkolnego otrzymywało dofinansowanie.
Tabela nr 3. Stołówki szkolne w placówkach oświatowych
Liczba uczniów
Stołówki

1.

2.

Nazwa placówki

Rodzaj i cena posiłków

Liczba uczniów objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

ogółem

korzystających

Szkoła Podstawowa
w Dobiecinie

86

60

Obiad jednodaniowy
cena - 2,00 zł

7

Szkoła Podstawowa
w Dobrzelowie

220

126

Obiad jednodaniowy
cena - 2,00 zł

13

Szkoła Podstawowa
w Domiechowicach

225

89

Obiad jednodaniowy
cena - 2,00zł

18

Oddział Przedszkolny
w Domiechowicach

26

23
26
20

śniadanie - 2,00 zł
obiad - 3,50 zł
podwieczorek - 2,00 zł

1

Szkoła Podstawowa
w Janowie

100

90

Obiad jednodaniowy
cena - 2,00zł

13

Oddział Przedszkolny
w Janowie

21

21
21
11

śniadanie - 2,00 zł
obiad - 3,50 zł
podwieczorek - 2,00 zł

2

206

176

Obiad jednodaniowy
- 2,00zł

18

Szkoła Podstawowa
w Łękawie

143

90

Obiad jednodaniowy 1,80zł

24

Oddział Przedszkolny
w Łękawie

20

20
20
14

śniadanie - 2,00 zł
obiad - 3,50 zł
podwieczorek - 2,00 zł

3.

4.

Szkoła Podstawowa

5.

w Kurnosie Drugim

6.
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7,

Oddział Przedszkolny
w Niedyszynie

36

36
36
31

śniadanie – 2,00 zł
obiad – 3,50 zł
podwieczorek – 2,00 zł

1

8.

Oddział Przedszkolny
w Kurnosie Drugim

44

44
44
36

śniadanie - 2,00 zł
obiad - 3,50 zł
podwieczorek - 2,00 zł

4

2.9.

Świetlice szkolne
We wszystkich szkołach prowadzone są świetlice szkolne, w których zajęcia odbywają

się pod opieką nauczycieli. Świetlica jest integralnie związana ze szkołą, pełni ona ważną rolę
w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w różnych obszarach, m.in. zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą i socjalną, zagospodarowuje
uczniom wolny czas i zapewnia rekreację, zapewnia warunki do nauki, uczy prawidłowych
kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym oraz rozwija zainteresowania. Na zajęcia świetlicowe w 2018 roku uczęszczało ok. 558 uczniów.
Tabela nr 4. Świetlice szkolne.

Godziny funkcjonowania

Liczba uczniów
korzystających

Szkoła Podstawowa
w Dobiecinie

6:20 – 7:50
11:30-16:30

67

Szkoła Podstawowa
w Dobrzelowie

6:00- 16:00

145

Szkoła Podstawowa
w Domiechowicach

6.30-16.00

ok. 60

Szkoła Podstawowa w Janowie

6:30 – 14:30

65

Szkoła Podstawowa
w Kurnosie Drugim

6:30 – 15:30

145

Szkoła Podstawowa w Łękawie

6:30 – 8:00
11.30- 15.30

76

Nazwa placówki
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2.10. Opieka medyczna
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiskowa lub higienistka szkolna. Każda ze szkół posiada gabinet profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
Stan opieki medycznej w placówkach oświatowych Gminy Bełchatów obrazuje tabela nr 5.

Tabela nr 5. Opieka medyczna.

Gabinet pielęgniarski

Gabinet stomatologiczny

Szkoła Podstawowa
w Dobiecinie

Piątek 8:00 – 10:00

Brak

Szkoła Podstawowa
w Dobrzelowie

Piątek 11:00 – 15:00

Brak

Szkoła Podstawowa
w Domiechowicach

Wtorek 7:30 – 11:00

Brak

Szkoła Podstawowa
w Janowie

Poniedziałek 8:00 –
12:00

Brak

Szkoła Podstawowa
w Kurnosie Drugim

Czwartek 7:30 – 11:00

Brak

Szkoła Podstawowa
w Łękawie

Czwartek 9:00 – 13:00

Brak

Nazwa placówki

3. FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH
3.1. Źródła finansowania w roku 2018
Gminna sieć szkół w roku 2018 obejmowała 11 placówek oświatowych: szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkole funkcjonujące w pięciu oddziałach.
Gmina Bełchatów staje przed trudnym zadaniem dofinansowywania corocznie oświaty na
swoim terenie. Część środków otrzymuje w formie subwencji z budżetu państwa, pozostałe
środki przeznacza z własnego budżetu. Przepisy określające zasady finansowania oświaty
stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej
w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w ten sposób indywidualnych uwarunkowań gmin
Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018

56

wiejskich, a w tym poszczególnych placówek oświatowych. Dotychczasowe zasady zwiększenia subwencji dla obszarów wiejskich nie rekompensują wysokich kosztów wynikających
z niższej średniej liczby uczniów w oddziale czy konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli, takich jak dodatek wiejski. Ponadto usytuowanie geograficzne Gminy Bełchatów wokół miasta generuje wysokie koszty związane m.in. z utrzymaniem stołówek szkolnych, dowożeniem uczniów, związanej z tym opieki świetlicowej i opieki
w trakcie dowozu. Gmina obciążona jest również utrzymaniem przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kosztami remontów i inwestycji oświatowych.
Tabela nr 6. Źródła finansowania zadań oświatowych w 2018 roku.
Subwencja oświatowa

7.823.559,00+ 33.310,00
=7.856.869,00 zł

Dotacje celowe:

455.359,15 zł

w tym:

w tym:
250.710,00 zł

1.Wychowanie przedszkolne
2. Podręczniki

95.226,39 zł

3. Stypendia

67.519,74 zł

4. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

28.000, 00 zł

5. „Aktywna tablica”

13.900,02 zł

Dopłata z budżetu Gminy
Razem *:

7.426.690,19 zł
15.738.918,34 zł

* Tabela nie uwzględnia projektów edukacyjnych, na które były pozyskane środki unijne.

W 2018 roku udało się pozyskać środki finansowe w kwocie 33.310,00 zł z 0,4 %
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i tym samym zwiększyć przyznaną subwencję.
Otrzymane środki były wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych tj.: biologia, geografia, chemia
i fizyka. Takie dofinansowanie mogła otrzymać 1 szkoła podstawowa, która spełniała kryteria. W 2018 roku była to Szkoła Podstawowa im. gen. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie.
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Ponadto Gmina Bełchatów otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie
54.225,01 zł, które były przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników- środki te nie są uwzględnione w powyższej tabeli.
3.2. Realizacja budżetu za 2018 rok
Tabela nr 7. Wydatki oświatowe w roku 2018
Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach

12.648.235,68 zł

podstawowych oraz przedszkola
Wydatki inwestycyjne

17.400,02 zł

Wyposażenie, zakupy

488.640,78 zł

Pomoce dydaktyczne

173.397,72 zł

Dowóz uczniów

632.718,65 zł

Wydatki na wyżywienie

346.511,02 zł

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

55.096,07 zł

Energia, woda

201.947,65 zł

Usługi obce

447.068,77 zł

Pozostałe

727.901,98 zł

Ogółem

15.738.918,34 zł

Wydatki pozostałe to m.in. remonty, ZFŚS, stypendia.

4. KADRA PEDAGOGICZNA, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku szkolnego, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym
poziomie nauczania oraz liczbą godzin określoną w ramowych planach nauczania przez Ministra Edukacji Narodowej dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.
W 2018 roku w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów zatrudnieni byli nauczyciele w wymiarze 137,28 etatów oraz pracownicy administracji i obsługi w wymiarze 79,24 etatów.
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Tabela nr 8. Zatrudnienie w placówkach oświatowych Gminy Bełchatów w 2018 roku
zatrudnienie

Placówki oświatowe

w tym

Przeciętne

Liczba

zatrudnienie

osób

Przeciętne za-

Liczba

Przeciętne

Liczba osób

w etatach

stan na

trudnienie

osób

zatrudnienie

stan na

w 2018 r.

31.12.2018

w etatach

stan na

w etatach

31.12.2018r.

r.

w 2018 r.

31.12.2018

w 2018 r.

nauczyciele

Pozostali

r.
Gminne Przedszkole

40,13

45

16,27

26

23,86

19

40,13

45

16,27

26

23,86

19

21,22

18

14,22

12

7,00

6

36,01

36

25,81

24

10,20

12

34,87

36

23,74

22

11,13

14

20,78

19

12,79

11

7,99

8

35,57

38

25,09

26

10,48

12

w Łękawie

27,94

24

19,36

15

8,58

9

Razem

176,39

171

121,01

110

55,38

61

Ogółem

216,52

216

137,28

136

79,24

80

w Domiechowicach
Razem
Szkoła Podstawowa
w Dobiecinie
Szkoła Podstawowa
w Dobrzelowie
Szkoła Podstawowa
w Domiechowicach
Szkoła Podstawowa
w Janowie
Szkoła Podstawowa
w Kurnosie
Szkoła Podstawowa

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza, zrozumienie współczesnych problemów i chęć samodoskonalenia. Przepis
art. 70a ustawy Karta Nauczyciela reguluje ogólne zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z ust. 1 przywołanego przepisu środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach organów
prowadzących szkoły. Wysokość tych środków stanowiła 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Tabela nr 9. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018
Wyszczególnienie

Wykonanie 2018
w zł

Przedszkole

5.289,00

Szkoły Podstawowe

49.807,07

Razem

55.096,07
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Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Obserwuje się dążenie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.
Zgodnie z rozdziałem 3a ustawy Karta Nauczyciela nauczyciele mają możliwość po odbyciu odpowiedniego stażu i otrzymaniu pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego.
W roku 2018 odbyło się: 4 postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego przeprowadzone przez organ nadzoru pedagogicznego, 7 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzonych przez organ prowadzący oraz
5 postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego przeprowadzone przez
dyrektorów placówek oświatowych.
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7. CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY
BEŁCHATÓW
Sytuacja organizacyjna Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
W ramach Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów funkcjonuje:
1) Filia Zdzieszulice Dolne
2) Filia Augustynów
3) Filia Zawady
4) Filia Kurnos Drugi
5) Świetlica w Myszakach
6) Biblioteka w Kurnosie Drugim
7) Biblioteka w Łękawie
8) Zaplecze Sportowe w Kałdunach
9) Zaplecze Sportowe w Zawadowie
10) Świetlica Internetowa w Zawadowie
11) Świetlica Internetowa w Woli Mikorskiej
12) Orkiestra Dęta w Dobrzelowie
13) Orkiestra Dęta w Postękalicach
14) Zespół ludowy „ Kurnosianki”
15) Dziecięcy zespół „Gminne Nutki”
Naszym głównym celem jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb kulturalnych
społeczeństwa, upowszechnienie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłej społeczności gminy.
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Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów organizuje uroczystości gminne oraz włącza się
w organizację imprez okolicznościowych.
Orkiestra Dęta w Dobrzelowie powstała w roku 2000. Działa w lokalu należącym
do OSP Dobrzelów. Dyrygentem jest Pan Bartłomiej Domański. W skład orkiestry wchodzi
około 30 osób.

Orkiestra Dęta w Postękalicach powstała w 1995 roku. Dyrygentem orkiestry jest
Pan Tadeusz Paździej. Skład orkiestry opiera się przede wszystkim na młodzieży szkolnej
liczy około 20 osób.
Od chwili powstania obie orkiestry biorą udział we wszystkich corocznych uroczystościach
kościelnych i gminnych oraz przeglądach orkiestr dętych powiatu bełchatowskiego.
Zespół ludowy „Kurnosianki”
Zespół składa się z 13 osób wraz z instruktorem. Próby odbywają się w każda środę
w CKiS Gminy Bełchatów

filia w Kurnosie Drugim. „Kurnosianki” biorą czynny udział

w imprezach organizowanych przez Centrum na terenie gminy oraz w przeglądach zespołów
ludowych np. Wiśniowa Góra, Opoczno. W czasie swojej działalności otrzymały wiele
wyróżnień i nagród.
Zespół dziecięco-muzyczny „Gminne Nutki”
Przy Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów działa zespół dziecięcy pt.
„Gminne Nutki''. Powstał w 2012 r., liczy około 20 dzieci. Zespół prowadzi instruktor Pani
Ewa Kępa. „Gminne Nutki” biorą udział w uroczystościach kulturalnych i państwowych na
terenie gminy Bełchatów.
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Sprawozdanie z działalności
Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
Filia Zdzieszulice Dolne
od stycznia do grudnia 2018 r.
Lp.

Nazwa wydarzenia
Opis
1 Gminny Plebiscyt Spor- XX Gminny Plebiscyt Sportowy odbył się w strażnicy OSP Dobrzelów. Liczba uczestnitowy
ków około 100 osób.
2 Fajne Ferie

3 Koncert Noworoczny

4 Dzień Kobiet

Warsztaty w Manufakturze czekolady oraz zabawa w Parku Trampolin SALTOS, warsztaty teatralne z instruktorem Agnieszką Zbrojewską-Marceką, zajęcia sportowe w
POLE DANCE STUDIO Weronika Olczak, zabawa w FUN CITY, zajęcia kulinarne. Liczba
uczestników 23 osoby.
Występ Kwartetu Smyczkowego Guerreros skierowany do przedsiębiorców z terenu
Gminy Bełchatów. Wręczenie Złotego Serca dla Pawła Poryzała Piekarnia Jazon, Srebrnego Serca dla Krzysztofa Zielińskiego, Piotra Zielińskiego Zakład Usług RemontowoBudowlanych, Wiesław Chełmik PPHU CHEŁ-BUD, Brązowego Serca dla Arkadiusza
Hamczyk PPH Centroplast Sp. z o.o., oraz Izabela i Jan Makowscy OGRÓD S.C. za społeczne zaangażowanie na rzecz Gminy Bełchatów. Uczestniczyło 100 osób.
Dzień Kobiet a’la słusznie minione, lata PRL odbył się w Szkole Podstawowej
w Łękawie. Pokaz mody z czasów PRL, animacje, karaoke, słodki poczęstunek. Liczba
uczestników 80 osób.

5 Moja Kartka Wielka- Konkurs skierowany był do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Polegał na przygotowaniu
nocna
własnoręcznej kartki wielkanocnej dowolną techniką. W konkursie wzięło udział 73
dzieci. Jury w składzie: Jolanta Gandziarek, Magdalena Marciniak-Darda oraz Małgorzata Ciaś przyznało trzy nagrody i jedno wyróżnienie. I miejsce otrzymał Michał Rogoziński, II miejsce Maja Stasiak, III miejsce Dawid Maciejczyk. Ponadto Pan Marek
Tokarek Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie postanowił wyróżnić upominkami pracę Neli Caby.
6 V Gminna ZaDyszka
Współorganizacja. Gminna ZaDyszka w Kurnosie Drugim po raz kolejny zgromadziła
kilkaset wielbicieli biegania. Uczestnicy gminnego biegu mogli zmierzyć się zarówno
na dłuższym (10 km), jak i krótszym dystansie (3,4 km). Zorganizowano również bieg
krasnali dla dziewcząt i chłopców. Trasę pokonało też kilkudziesięciu pasjonatów NordicWalking. Wszyscy jednak byli zgodni, że najważniejsza podczas Gminnej ZaDyszki
była dobra zabaw i szczytny cel. W tym roku biegacze i fani nordicwalking zbierali pieniądze, aby pomóc niepełnosprawnemu Marcinowi, 19-letniemu mieszkańcowi Łękawy, który od urodzenia cierpi na rozszczep kręgosłupa, ma za sobą szereg operacji
i zabiegów, choruje też na epilepsję.
7 IV Kolorowy Jarmark Jarmark, który zgromadził ponad 50 wystawców oraz sporo kupujących. Występ
Majowy i Szafing pod Gminnych Nutek uświetnił to wydarzenie.
chmurką
8 Piknik
Rodzinny Współorganizacja. Piknik, który zgromadził całe rodziny. Występ Gminnych Nutek
w Niedyszynie
i zespołu Moderato.
9 Sensoplastyka – Dzień Zajęcia familijne Sensoplastyka Elementy prowadzone w plenerze przez Dorotę BarDziecka
łowską. Liczba uczestników 32 osoby.
10 Półkolonie
Półkolonie dla dzieci z najuboższych rodzin w gminie Bełchatów. Odbyły się wycieczki
do Doliny Skrzatów we Florentynowie, Manufaktury Czekolady w Łodzi, Jump Planet
w Ksawerowie. Poza wycieczkami uczestnicy mieli zapewnione wiele atrakcji na tere-
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11 Zajęcia wakacyjne „W
jak Wakacje”

12 Dożynki Gminne 2018
w Zawadowie

13 Warsztaty Piękna
14 Koncert Pamięci Jana
Pawła II
15 Dobry Wieczór
16 Wigilia dla osób starszych i samotnych

nie CKiS Filia Zdzieszulice Dolne: wizyta policjantów z WP w Bełchatowie, wizyta hodowców papug, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, turniej gier planszowych,
pokaz eksperymentów, turniej gry w bilard. Na zakończenie półkolonii uczestnicy
wzięli udział w pożegnalnym ognisku, otrzymali dyplomy i nagrody. Centrum zapewniło posiłek oraz dowóz dzieci. Liczba uczestników 44 osoby.
Program zajęć wakacyjnych dla dzieci od lat 7 do 10 był bardzo bogaty. 16.07.2018
odbyły się warsztaty bębniarskie ekobity.pl, 17 lipca 2018 – seans kinowy, 18 lipca
2018 – wyjazd do Żarek (warsztaty, zwiedzanie muzeum), 19 lipca 2018 zwiedzanie
Lotniska Lublinek oraz zabawa w Planet Jump, 20 lipca 2018 - Wapienniki koło Radomska – splatmaster i ognisko z kiełbaskami. Liczba uczestników 25 osób.
Ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Program: msza św., występ zespołu Moderato, Gminnych Nutek, Kurnosianek,
zespołu M.I.G., stand-up Cezarego Pazury, pokaz taneczny grupy Parkiet Pokoleń, występ zespołu #bezdwóchzdań, koncert Oddziału Zamkniętego, dyskoteka z D Ucho.
Oprócz tego stoiska z potrawami regionalnymi, rękodzielników, dmuchańce oraz
atrakcje dla dzieci. Liczba uczestników do 1000 osób.
Cośrodowe warsztaty kosmetyczno-makijażowe dla nastolatek i dorosłych pań. Instruktor Wiktoria Walewska. Liczba uczestników 4 osoby.
Koncert Kolorowych Laurek z okazji XVIII Dnia Papieskiego w parafii pw. Wszystkich
Świętych w Grocholicach. Liczba uczestników 100 osób.
Przedstawienie muzyczno-kabaretowe o latach 90 z poczęstunkiem dla widzów.
Liczba uczestników 160 osób.
Uroczysta Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu z gminy Bełchatów,
wspólne kolędowanie. Występ Gminnych Nutek, Pawła Bauera i Dominika Kudaja.
W Wigilii uczestniczyło 96 osób.

Zajęcia cykliczne
1 Kobiece Poniedziałki
2
3

4
5
6
7
8
9

Cotygodniowe spotkania. Głównym celem spotkań jest społeczna aktywizacja kobiet,
integracja i doskonalenie osobiste. Liczba uczestników 15 osób.
Edukido
Cotygodniowe zajęcia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci, bazujące na klockach LEGO.
Liczba uczestników 2 osoby.
Zumba – Fitness Se- Cotygodniowe zajęcia. Taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynorvice
amerykańskich oraz elementów fitness. Instruktor Joanna Domańska. Liczba uczestników 30 osób.
Klub Urwisa
Cotygodniowe zróżnicowane zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Instruktor Dorota Barłowska. Liczba uczestników 21 osób.
Aerobic– Fitness Se- Cotygodniowe ćwiczenia ruchowe. Instruktor Joanna Domańska. Liczba uczestników
rvice
30 osób.
Joga
Cotygodniowe ćwiczenia.
Instruktor - Katarzyna Bluszcz. Liczba uczestników 10 osób.
Język angielski
Nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Lessons for childrens
Nauczycielki – Lidia Paduszyńska, Kamila Kowalczyk. Liczba uczestników 8 osób.
Godzina Sportu
Cotygodniowe zróżnicowane zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Instruktor Krystian Gortat. Liczba uczestników 12 osób.
Zajęcia
muzyczne Cotygodniowe zajęcia. dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Teatrzyk wokalno teatralny.
„Gminne Nutki”
Instruktor- Ewa Kępa. Liczba uczestników 15 osób.
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Sprawozdanie z działalności
Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
Filia Augustynów
od stycznia do grudnia 2018 r.
Lp.

Nazwa wydarzenia
1 Ferie zimowe

2 Ptasia stołówka

3 Kartka wielkanocna –
warsztaty plastyczne
4 Dzień Kobiet

5 Pisankowo-familijne
warsztaty zdobienia
wydmuszek z jaj gęsich
6 Święcenie pokarmów
wielkanocnych
7 Kolorowy Dzień
Dziecka
8 Wycieczka do Energylandii
Zajęcia cykliczne:
1 Kobiece wtorki

Opis
W trakcie ferii na dzieci czekała moc atrakcji, między innymi „Karnawałowe szaleństwo - warsztaty tworzenia masek weneckich”, „Mały kucharz - warsztaty wypieku faworków”, gry i zabawy sportowe, oraz warsztaty tworzenia magicznych breloczków.
Nie zabrakło też wycieczek do: Manufaktury Czekolady i Parku Trampolin Saltos w
Łodzi oraz do miasteczka FUN CITY w Piotrkowie Trybunalskim. Liczba uczestników 15
osób.
Warsztaty tworzenia karmników dla ptaków z gotowych elementów. Uczestnicy poznali także podstawowe zachowania i zwyczaje ptaków polskich i otrzymali zestawy
karmy dla ptaków leśnych. Liczba uczestników 8 osób. Warsztaty bezpłatne.
Spotkanie, podczas którego dzieci przygotowały kartki wielkanocne na konkurs „Moja
Kartka Wielkanocna”, organizowany przez Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
Filia w Zdzieszulicach Dolnych. Liczba uczestników 8 osób.
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w trakcie którego kobiety zostały obdarowane kwiatami przez władze Gminy Bełchatów. Panie miały także możliwość obejrzeć
film o zwyczajach i obchodach tego święta w czasach PRL-u oraz wysłuchać koncertu
Pawła Bauera. Liczba uczestników 26 osób.
Warsztaty dla rodzin z dziećmi, podczas których ozdobione zostały wydmuszki z jaj
gęsich różnymi technikami, między innymi decoupage, malowania farbami oraz
lakierami do paznokci. Warsztaty bezpłatne. Liczba uczestników 17 osób.
W Wielką Sobotę mieszkańcy Augustynowa zgromadzili się w świetlicy aby pobłogosławić pokarmy wielkanocne. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych – staropolskiego szukania zajączka. Liczba uczestników 35 osób.
Bezpłatne zajęcia dla dzieci. W programie dzieci uczestniczyły w grach, zabawach animacjach tanecznych, konkurencjach sportowych, konkursach z nagrodami, słodkim
poczęstunkiem, zabawach z maskotką Gackiem. Liczba uczestników – 35 osób.
Wyjazd do parku rozrywki w Zatorze Energylandia. Liczba uczestników 55 osób.

Wtorkowe spotkania kobiet z Augustynowa, w trakcie których uczestniczki podejmują
tematy dotyczące rozwoju osobistego, mody, kultury, sztuki i obyczajów. Głównym
celem spotkań jest społeczna aktywizacjakobiet, integracja i doskonalenie osobiste.
Liczba uczestników 10 osób.

2 Twórcza Pani. Tech- Spotkania „przy herbatce”, dla osób zainteresowanych poznaniem tajników techniki
nika decoupage krok decoupage. Cykliczne warsztaty (odbywające się dwa razy w miesiącu), podczas
po kroku
których poznają historię decoupege, pracę z materiałami, techniki nakładania farby,
szlifowania powierzchni, wycinania i wydzierania serwetek, techniki postarzania
przedmiotów. Własnoręcznie ozdobione przedmioty (min. drewnianekufry, lustra,
ramy, ikony, bombki, wydmuszki oraz biżuterię) stają się własnością uczestników.
Liczba uczestników 9 osób.
3 Godzina sportu

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży pod okiem instruktora Krystiana Gortata.
W trakcie zajęć z TAEKWONDO-DO ITF uczestnicy poznają tajniki koreańskiej sztuki

Raport o stanie Gminy Bełchatów za rok 2018

65

samoobrony. MUSIC TAEKWONDO to połączenie fitnessu, kroków tanecznych,
ćwiczeń rozciągających, technik ręcznych i rożnych sztuk walki z muzyką. Liczba
uczestników 8 osób.

Wydarzenia Kulturalne II półrocze: lipiec – grudzień 2018 r.
4 Wakacjowanie

5

6

7

8

10

11

Na dzieci, które uczestniczyły w Wakacjowaniu czekało mnóstwo atrakcji m.in. zabawy
na boisku, animacje, zawody sportowe, malowały malowanki a dokładnie postacie
,które później w programie Quiver poruszały się i wydawały różne dźwięki. Nie zabrakło też wyjazdów m.in. Jura kreatywnie czyli wycieczka do Żarek w którym to dzieci
odwiedziły Muzeum wypieku chleba, własnoręcznie robiły pizzę, a także brały udział
w warsztatach tworzenia postaci z siana oraz warsztaty tworzenia slimów. W kolejnych dniach dzieci odwiedziły Lotnisko Lublinek , Jump Planet w Łodzi. Uwieńczeniem
był także wyjazd do Wapiennik, w którym był Splatmaster i ognisko z kiełbaskami.
W wakacjowaniu uczestniczyło 17 dzieci.
JuvenaGym
Zajęcia sportowe pod okiem profesjonalnej trenerki. Oferta skierowana została do
osób borykających się z bólem pleców. Podczas ćwiczeń każda z pań miała okazję
spróbować różnych form aktywności. Liczba uczestników 16 osób
Dzień Seniora
Na Seniorów czekało wiele atrakcji m.in. występ zespołu Gminne Nutki i pary świetnie
tańczących dzieci oraz występ Pawła Bauera. Ponadto przygotowany został dla
wszystkich uczestników słodki poczęstunek. W spotkaniu uczestniczył również Wójt
Gminy Bełchatów, który częstował seniorów słodyczami. Współorganizatorem spotkania było sołectwo Augustynów. W spotkaniu wzięło udział 30 osób
Bal Andrzejkowy
W Balu Andrzejkowym uczestniczyły dzieci w wieku 7-12 lat. Dzieci uczestniczyły w
różnego rodzaju wróżbach, animacjach, zawodach. Nie mogło zabraknąć również zabawy, animacji oraz poczęstunku słodkiego. Uczestniczyło 15 dzieci.
Warsztaty Bożonaro- Dzieci wykonywały Mikołaje z rolek po papierze toaletowym oraz wiele innych ozdób
dzeniowe
na choinkę. Warsztaty obejmowały prace zdobione różnymi technikami. W spotkaniu
wzięło udział 13dzieci.
Mikołajki
Z okazji Mikołajek dzieci uczestniczyły w wyjeździe zorganizowanym do Candy Park
mieszczącym się w Rzgowie. Na miejscu na naszych milusińskich czekał ogrom niespodzianek m.in. Park dmuchańców, karuzela, zjeżdżalnie i wiele, wiele innych atrakcji. Wyjazd zorganizowany dla trzech placówek. W wyjeździe w Augustynowie uczestniczyło 12 dzieci.
Spotkanie opłatkowe
Z okazji zbliżających się Świąt Bożegonarodzenia mieszkańcy Augustynowa spotkali się
na corocznym opłatku wigilijnym. Spotkanie to było współorganizowane z sołectwem
Augustynów. W tym wydarzeniu uczestniczyło 98 osób.

Zajęcia cykliczne:
1 Język angielski dla- Zajęcia prowadzone w dwóch grupach 3 osobowych. I grupa o godzinie 15:45 do 16:45
dzieci
II grupa 16:50 do 17:50. nauczyciel prowadzący Izabela Wrzosek.
2 Kobiece Wtorki
Wtorkowe spotkania kobiet z Augustynowa, w trakcie których uczestniczki podejmują
tematy dotyczące rozwoju osobistego, mody, kultury, sztuki i obyczajów. Głównym
celem spotkań jest społeczna aktywizacja kobiet, integracja i doskonalenie osobiste.
Liczba uczestników 10 osób.
3 Klub Małych Psotni- Warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, wycieczki do kina, zajęcia twórcze dla
ków
dzieci wieku od 7 do 12 lat. Ilość osób uczestniczących w zajęciach – 10.
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4 Dziecięce Studio Wo- Warsztaty dla dzieci z nauki śpiewu i emisji głosu. Ilość uczestników – 4
kalne
5 Juvena Gym - ćwicze- Zajęcia gimnastyczne pod okiem profesjonalnej trenerki pani Genowefy Lange. Efeknia
tywne ćwiczenia z elementami aerobiku, jogi i zumby. Ilość uczestników 10 osób.
Sprawozdanie z działalności
Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
Filia Kurnos Drugi
od stycznia do grudnia 2018 r.
Lp.

Nazwa wydarzenia

Opis

1 Sowie Lekcje

Zorganizowane dla przedszkola Gminnego w Kurnosie Drugim spotkanie z hodowcą
sów i sokołów. Dzieci na spotkaniu poznały fascynujący świat puchaczy.
2 Slajdowisko-Rowerem
Spotkanie z podróżnikami z Kasią Gądek i Andrzejem Brandtem. Udział wzięło około
z Australii do Kurnosa 50osób.
Drugiego
3 Fajne Ferie
Gryplanszowe, zręcznościowe oraz malowanie na skreczu. Warsztaty
w Manufakturze Czekolady oraz zabawa w Parku Trampolin Saltos w Łodzi. Sowie
Lekcje oraz warsztaty kulinarne. Dzieci wykonywały naleśniki z owocami oraz polewą.
Fabryka kolorowych breloczków. Dzieci własnoręcznie wykonywały breloczki z folii
termokurczliwej. Wyjazd do Figloraju w Fun City w Piotrkowie Trybunalskim.
4 Pisankowo
Familijnie
5 Spotkanie z zielarką
6 Badania na boleriozę

7 Spotkanie z
fascynujacym
człowiekiem Apoloniuszem Anszpergerem
8 Dzień Dziecka na sportowo

Warsztaty rodzinne zdobienia wydmuszek z gęsich jaj różnymi metodami
i technikami. Udział wzięło 21 osób.
Dla mieszkańców Kurnosa Drugiego zorganizowane zostało spotkanie z zielarką.
W spotkaniu wzięło udział 23 osoby.
Badania prowadzone były metodą Biorezonansu. Badania prowadzone były odpłatnie
10 zł od osoby i kierowane były do wszystkich mieszkańców Kurnosa Drugiego. Udział
wzięło 24 osoby.
Spotkanie z najstarszym studentem Trzeciego Wieku oraz Jego wspomnienia z lat młodości.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób. Podczas zajęć nie zabrakło dobrej zabawy na
świeżym powietrzu z maskotką CKiS Gminy Bełchatów oraz malowanie buziek. Pokaz
sztuki walki taekwondo przez mistrza świata, Europy i Polski. Na zakończenie wspólne
grillowanie.

Zajęcia cykliczne I półrocze 2018 r.
1 Ćwiczenia dla kobiet-pi- poniedziałek
lates

Cotygodniowe zajęcia dla kobiet, to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych.
Instruktor Ewelina Jackowska

2 Klub Kreatywnych Kobiet Wtorek

Cotygodniowe spotkania kobiet. Głównym celem spotkań jest społeczna aktywizacja kobiet, integracja i doskonalenie osobiste. Instruktor Anna Gontarz
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3 Klub Gagatek

Środa

4 Zajęcia wokalne dla naj- Czwartek
młodszych
5 Nauka gry na keyboar- Piątek
dzie

Cotygodniowe zróżnicowane zajęcia
dla dzieci
w wieku od 7 do 12 lat. Instruktor Aneta Kwiatkowska
Cotygodniowe lekcje śpiewu dla dzieci. Instruktor Paweł
Bauer.
Cotygodniowe indywidualne lekcje nauki na keyboardzie
dla dzieci. Instruktor Dominik Kudaj.

Wydarzenia kulturalne II półrocze: lipiec – grudzień 2018 r.
6 W jak Wakacje

9 – 13 lipiec 2018 r.

7 Turniej Ligowy FIFA 15

8 Mikołajki

Dzieci podczas zajęć wakacyjnych brały czynny udział w
warsztatach techniczno-plastycznych, wycieczkach do
ZOO i Dinoparku, spotkaniu z policją, grach i zabawach
oraz wspólnym ognisku. Ilość uczestników 15 osób.
24 październik - 21 listo- Turniej polegał na pięciu spotkaniach, podczas których
pad 2018 r.
uczestnicy grali w grę komputerową FIFA 15. Liczba
( środowe spotkania)
uczestników 5 osób.
6 grudnia 2018 r.
Spotkanie mikołajkowe dla dzieci współorganizowane
przez Sołectwa miejscowości Kurnos Pierwszy i Kurnos
Drugi. W programie odbył się zabawy animacyjne, quizy
świąteczne oraz spotkanie z świętym Mikołajem. Liczba
uczestników 25 osób.
Zajęcia cykliczne II półrocze: lipiec – grudzień 2018 r.

1 Klub Kreatywnych Kobiet Wtorek

2 Nauka Gry na Keyboar- Wtorek, Środa, Czwartek
dzie
3 Klub Gagatka
Czwartek

4 Klub Kobiecy: Piękne Czwartek
Młode Energiczne

Kreatywne zajęcia, warsztaty, itp. prowadzone dla kobiet. Zajęcia prowadziła Wiktoria Walewska. Liczba
uczestników do 40 osób.
Zajęcia muzyczne pod okiem instruktora Dominika Kudaja. Liczba uczestników 2 osoby.
Podczas zajęć prowadzonych przez Wiktorię Walewską
dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, rękodzielniczych, kulinarnych. Liczba uczestników 6 – 8 osób.
Klub dla młodych kobiet prowadzony przez Wiktorię Walewską. Podczas spotkań kobiety uczestniczyły w warsztatach. Liczba uczestników 6 osób.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki w Kurnosie Drugim za 2018 rok.
Stan księgozbioru Biblioteki w Kurnosie Drugim na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4119 egzemplarzy. W roku 2018 Biblioteka pozyskała 99 szt. nowych pozycji książkowych, które zostały zakupione w ramach projektu z Biblioteką Narodową.
Struktura zakupionych książek w roku 2018 przedstawia się następująco: 2 egz. stanowi literatura piękna dla dzieci i
młodzieży, 72 egz. to literatura piękna dla dorosłych, 25 egz. to literatura niebeletrystyczna.
Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka w Kurnosie Drugim posiadała 157 czytelników zarejestrowanych
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Sprawozdanie z działalności
Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
Filia Zawady
od stycznia do grudnia 2018 r.
Opis

Lp.

Nazwa wydarzenia

1

Bal Karnawałowy

Bal karnawałowy dla najmłodszych z Akademia twórczego rozwoju „Bystrzak”, podczas spotkania dzieci wspólnie brały udział w konkursach i zabawach. Liczba uczestników 14.

2

Ferie zimowe

Wystawa modeli i warsztaty modelarstwa
Wyjazd do Manufaktury czekolady, Łódź Park Trampolin SALTOS – Łódź,
Lepić każdy może „Warsztaty ceramiczne”
Warsztaty artystyczne i kulinarne
Wyjazd do FUN CITY Piotrków Tryb.
Liczba uczestników 16.

3

Warsztaty
pisankowo familijne

Warsztaty zdobienia wydmuszek z gęsich jaj dla całej rodziny. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

4

W zdrowym ciele zdrowy Warsztaty dotyczące zdrowia, każdy uczestnik mógł namalować swój wymarzony deduch
ser owocowo warzywny oraz wspólnie z innymi przygotować kolorowy deser. W spotkaniu uczestniczyło 6 osób.

5

Dzień Dziecka

1

2

3

Odbyły się gry i zabawy. Taekwondo prowadził Krystian Gortat. Odwiedziła nas maskotka Gacek.

Zajęcia cykliczne:
Joga dla zdrowego krę- Ćwiczenia- joga
gosłupa
Instruktor Marta Bluszcz
Liczba uczestników 12 osób.
Klub Muzyczny
Umuzykalnienie: śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki i taniec. W zajęciach uczestniczyło 5 osób.
Instruktor Agnieszka Stachowska
Nauka gry na keyboar- Indywidualne lekcje nauki na keyboardzie.
dzie
Instruktor Agnieszka Stachowska. Liczba uczestników 4 osoby.

4

Joga dla zdrowego krę- Ćwiczenia- joga
gosłupa
Instruktor Marta Bluszcz
Liczba uczestników 12 osób.

5

Kraina kreatywności

Cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

6

Język angielski dla dzieci

7

Warsztaty ceramiczne

Nauka języka angielskiego dla dzieci.
Instruktor Karolina Trzcińska
Liczba uczestników 7 osób.
Nauka technik lepienia z gliny. Wykonywanie różnego rodzaju przedmiotów.
Instruktor Anna Ruda
Liczba uczestników 10 osób.
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8

Joga dla zdrowego krę- Ćwiczenia- joga
gosłupa
Spotkania odbywają się w świetlicy w Myszakach.
Instruktor Marta Bluszcz
Liczba uczestników 12 osób.
Wydarzenia Kulturalne II półrocze: lipiec – grudzień 2018 r.

1

2
3
4

W jak Wakacje

Wyjazd do kina w Bełchatowie na film pod tytułem „Cudowny Chłopak‘’, wycieczka do
ZOO Safari w Borysewie, lato ze strażakami, porady dotyczące zachowania w czasie
pożaru, wycieczka do Dinoparku w Kołacinku. Ostatniego dnia odbyło się ognisko
dla dzieci oraz rożnego rodzaju konkursy sportowe. Liczba uczestników: 24.
Spotkanie Andrzejkowe Andrzejki odbyły się w godz. 17:00 - 19:00. Pracownicy filii przygotowali konkursy,
dla Najmłodszych
wróżby, atrakcje dla dzieci, w tym mały poczęstunek. Liczba uczestników: 19.
Mikołajki dla Dzieci
Współorganizacja z sołectwem Zawady. Wyjazd do Candy Parku w Rzgowie. Liczba
uczestników: 27.
Wigilia dla mieszkańców Z okazji zbliżających się Świąt Bożegonarodzenia mieszkańcy Zawad spotkali się na
Zawad
corocznym opłatku wigilijnym. Spotkanie to było współorganizowane z sołectwem Zawady. Występ dzieci oraz Dominika Kudaja. W tym wydarzeniu uczestniczyło 30 osób.
Zajęcia cykliczne II półrocze: lipiec – grudzień 2018 r.

1

2
3

4
5

Lp.
1

2

Joga dla zdrowego Krę- Ćwiczenia – joga
gosłupa
Instruktor Marta Bluszcz
Liczba uczestników 12 osób.
Angielski dla dorosłych
Prowadząca Katarzyna Dziedzicz – Smolny z EDWINGS
Liczba uczestników12 osób.
Joga dla zdrowego krę- Ćwiczenia – joga
gosłupa
Instruktor Marta Bluszcz
Angielski dla dorosłych

Prowadząca Katarzyna Dziedzicz – Smolny z EDWINGS
Liczba uczestników 12 osób.
Warsztaty Ceramiczne Warsztaty ceramiczne prowadzi instruktor
Nauka gry na keyboar- Ewa Ber
dzie
Liczba uczestników 8 osób.
Nauka na keyboardzie prowadzi instruktor
Agnieszka Stachowska
Liczba uczestników 2 osoby.
Sprawozdanie z działalności
Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
Świetlica Zdzieszulice Górne
od stycznia do grudnia 2018 r.
Nazwa wydarzenia
Opis
Wyjazd do kina – film Wyjazd do kina HELIOS w Bełchatowie na oscarowy film familijny „Coco”. Liczba
„Coco”
uczestników 8 osób.
Spotkania przy choince

Spotkanie i wspólne kolędowanie przy choince. Liczba uczestników 15 osób.
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3

Karnawałowe
szaleństwo – warsztaty dla
dzieci
Kwiaty z bibuły - warsztaty

Warsztaty tworzenia ozdób karnawałowych na szkolne bale i prywatki. Liczba uczestników 10 osób.

5

Dzień Kobiet

Uroczyste spotkanie dla Pań. Liczba uczestników 20 osób.

6

Powitanie
warsztaty

7

Dekoracje wielkanocne- Warsztaty wykonywania pisanek, palm wielkanocnych i kartek świątecznych. Liczba
warsztaty
uczestników 15 osób.

8

Szkoła woła nas

9

Wyjazd do kina – film Wyjazd do kina HELIOS w Bełchatowie na oscarowy film familijny „Hotel Transylwania
„Hotel Transylwania 3”
3”Liczba uczestników 8 osób.

10

Idą Święta - warsztaty

11

Wyjazd do Candy Parku

12

Moc szlachetnych ka- Spotkanie z p. Katarzyną Oleksiewicz-Kapłaniak. Opowieść o mocy kamieni szlachetmieni i minerałów
nych i minerałów. Pokaz autorskiej biżuterii p. Katarzyny. Liczba uczestników 15 osób.

13

Najpiękniejsza choinka

4

wiosny

Warsztaty dla Pań. Tworzenie barwnych kwiatów z bibuły. Liczba uczestników 10
osób.

- Warsztaty tworzenia Marzanny, opowieści o polskich tradycjach związanych
z pożegnaniem. Liczba uczestników 10 osób.

Powakacyjne otwarcie świetlicy, przywitanie mieszkańców. Liczba uczestników
20 osób.

Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych – stroików, bombek, łańcuchów.
Liczba uczestników 12 osób.
Mikołajkowy wyjazd do parku dmuchańców w Rzgowie. Liczba uczestników 10 osób.

Spotkanie i strojenie choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Liczba uczestników 20 osób.

WYKAZ
zawodów sportowych organizowanych na terenie Gminy Bełchatów
w okresie styczeń – grudzień 2018 r.
Lp.

Nazwa zawodów

Miejsce

1

Halowy Turniej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Bełchatów - rocznik 2008 i młodsi

Łękawa

2

Mistrzostwa Gminy Bełchatów w halowej piłce nożnej seniorów

Łękawa

3

Mistrzostwa Gminy Bełchatów w piłce siatkowej kobiet

Kurnos

4

Mistrzostwa szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców w halowej piłce nożnej

Łękawa

5

Mistrzostwa Gminy Bełchatów w piłce siatkowej mężczyzn - eliminacje

Kurnos

6

Mistrzostwa Gminy Bełchatów w piłce siatkowej mężczyzn - eliminacje

Kurnos

7

Mistrzostwa Gminy Bełchatów SP w halowej piłce nożnej dziewcząt

Łękawa

8

Mistrzostwa Gminy Bełchatów SP w halowej piłce nożnej chłopców

Łękawa

9

Mistrzostwa Gminy Bełchatów w piłce siatkowej mężczyzn - finały

Kurnos
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10

Indywidualne mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w tenisie stołowym

Łękawa

w kategoriach wiekowych
11

Mistrzostwa Gminy Bełchatów szkół podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt

Dobrzelów

12

Mistrzostwa Gminy Bełchatów szkół podstawowych w piłce siatkowej chłopców

Kurnos Drugi

13

Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – Mała Piłkarska Kadra Czeka

Janów

14

Gminny Turniej piłki nożnej chłopców - Mała Piłkarska Kadra Czeka

Domiechowice

15

Mistrzostwa Gminy Bełchatów w piłce nożnej drużyn 6 osobowych

Dobiecin

16

Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców – Piłkarska Kadra Czeka

Emilin

17

Mistrzostwa Gminy Bełchatów w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Bełchatów

Bełchatów

18

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bełchatów

Dobiecin

19

Biegi sztafetowe z okazji 100 lecia Niepodległości

Domiechowice

20

Mistrzostwa Gminy Bełchatów szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej drużyn miesza- Kurnos
nych

21

XXIII Turniej Gier i Zabaw Dzieci Klas I-III

Dobrzelów

22

Igrzyska Sportowo -Rekreacyjne Mieszkańców Gminy Bełchatów

Łękawa/Kurnos

23

Indywidualne mistrzostwa Gminy Bełchatów szkół podstawowych i gimnazjalnych Łękawa
w tenisie stołowym
WYKAZ
startów reprezentacji Gminy Bełchatów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
w okresie styczeń – grudzień 2018 r.

Lp.

Nazwa zawodów

1

Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej piłce nożnej seniorów Łękawa

2

Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w piłce halowej chłopców
do lat 16
Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej piłce dziewcząt
do lat 16
Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego szkół podstawowych w halowej
piłce nożnej chłopców
Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w piłce siatkowej kobiet
i mężczyzn
Halowe Mistrzostwa LZS woj. łódzkiego szkół podstawowych w lekkoatletyce
Halowe Mistrzostwa LZS woj. łódzkiego szkół gimnazjalnych w lekkoatletyce
Indywidualne i drużynowe mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego
w warcabach 64-polowych
Indywidualne i drużynowe mistrzostwa LZS woj. łódzkiego w warcabach 64polowych
Indywidualne mistrzostwa LZS woj. łódzkiego w biegach przełajowych

3
4
5
6
7
8
9
10
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Drużbice
Drużbice
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Indywidualne mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w tenisie stołowym
w różnych kategoriach wiekowych
Wojewódzkie sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców i Dziewcząt – Mała Piłkarska Kadra
Czeka „
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców – Piłkarska Kadra Czeka
II rzut ligi lekkoatletycznej woj. łódzkiego szkół podstawowych i gimnazjalnych
Indywidualne mistrzostwa LZS woj. łódzkiego szkół podstawowych i gimnazjalnych w lekkoatletyce
Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS woj. łódzkiego
III Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny
Indywidualne mistrzostwa Szkolnego Związku portowego w biegach przełajowych
I rzut ligi la LZS woj. łódzkiego szkól podstawowych i gimnazjalnych
Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS
Indywidualne i drużynowe mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego
w warcabach 100 polowych
Indywidualne i drużynowe mistrzostwa LZS woj. łódzkiego w warcabach 100
polowych
Halowe Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS

Łobudzice
Zelów
Dobiecin
Kleszczów
Kleszczów
Kutno
Łękińsko/Kleszczów
Bełchatów
Patyki gm. Zelów
Kleszczów
Wolbórz
Wadlew
Lututów
Łobudzice

Sprawozdanie z działalności
Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
Biblioteka w Łękawie
od stycznia do grudnia 2018 r.
Lp
1.
2.

3.

4.

5.

Nazwa wydarzenia
IV Kolorowy Jarmark
w Zawadach
Słodki Dzień Dziecka.
Opowieści o miodach
i pszczołach

Modelinowe piłkarzyki.
Warsztaty z okazji Dnia
Ojca
Wernisaż wystawy Mariusza Gosławskiego

Ubieramy choinkę –
warsztaty
tworzenia
ozdób choinkowych

Opis
Sprzedaż ubytkowanych w 2017 r. książek za symboliczną 1zł. Na jarmarku sprzedano
107 woluminów.
Spotkanie z pszczelarzem, podczas którego dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda
prawdziwy ul, poznać podstawowy sprzęt pasieczny oraz obejrzeć XVI-wieczną literaturę pszczelarską. Na amatorów pamiątkowych zdjęć, czekał strój pszczelarski. Nie zabrakło też degustacji miodu i napoju przyrządzonego na bazie miodu i cytryny. Każdy
uczestnik otrzymał prezent – niespodziankę.
Warsztaty modelarskie inspirowane zbliżającym się Dniem Ojca, podczas których
dzieci krok po kroku samodzielnie stworzyły wybranego przez siebie piłkarza. Wykonane figurki, stały się prezentami dla tatusiów. Warsztaty bezpłatne.
Wernisaż wystawy „Malowane kawą” Mariusza Gosławskiego, która zagościła
w bibliotece do końca grudnia 2018 r. W trakcie wernisażu odbył się pokaz
i warsztaty malowania kawą, które wzbudziły wiele entuzjazmu wśród uczestników.
Nie zabrakło też degustacji kawy przy słodkim poczęstunku.
Warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych, podczas których młodzież wykorzystując naturalne materiały (min. papier, drewno, sznurek,) oraz własne pomysły
i doświadczenie podjęła się próby własnoręcznego wykonania ozdób i ubrania w nie
2,5 metrowej, żywej jodły. Nie zabrakło też malowania szyszek i tworzenia tradycyjnego łańcucha.
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6.

Rozgrywki „Samoorgani- 14 osób z Publicznego Gimnazjum w Łękawie przystąpiła do turnieju w grze karcianej,
zujMY się”
pozyskanej bezpłatnie i przygotowanej przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach
projektu „Patriotyzm jutra”. Młodzież w wieku 15-16 lat, podzielona została na dwie
drużyny, które bardzo emocjonująco podeszły do rozgrywek. Gra pozwoliła uczestnikom poznać nie tyko historię i rozwój polskiej spółdzielczości w XIX i XX w., ale także
nauczyć się współpracy w grupie. Po zakończonych rozgrywkach, młodzież miała okazję zapoznać się z literaturą dotyczącą powstania polskiej spółdzielczości, min. książką
"RAZEM? czyli Społem" Romualda Mielczarskiego.
Stan księgozbioru Biblioteki w Łękawie na dzień 30.12.2018 r. wynosi 2277 egzemplarzy.
W 2018 r. Biblioteka wzbogaciła się o 68 nowych pozycji książkowych, które zostały zakupione w ramach projektu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Struktura
księgozbioru przedstawia się następująco: 739 egz. stanowi literatura piękna dla dzieci i młodzieży, 1266 egz. to literatura piękna dla dorosłych, 272 egz. to literatura popularnonaukowa.
W okresie styczeń-marzec 2018 r. biblioteka była zamknięta. Z uwagi na długi okres zamknięcia biblioteki, od kwietnia
do czerwca rozpoczęto uzupełnianie elektronicznego katalogu bibliograficznego systemu komputerowego MAK PLUS.
Przyjmowano także zwroty książek, nie wypożyczano książek na zewnątrz. Można było korzystać z czytelni na miejscu.
W 2018 r. z działań Biblioteki skorzystały 74 osoby.
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8. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Zgodnie w ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organy administracji publicznej
mają obowiązek realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Działania podejmowane w zakresie współpracy wskazane zostały w uchwalonym przez Radę Gminy Bełchatów
Programie współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który
przyjęty został uchwałą Nr XLII/391/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku. Zawierał on cele
programu, zasady, zakres, formy oraz kierunki współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Zgodnie z zapisami Programu, współpraca władz Gminy Bełchatów z organizacjami
pozarządowymi miała charakter zarówno finansowy, jak i pozafinansowy. Opierała się na
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Głównym celem Programu było skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości
życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi.
Podstawowym sposobem realizacji programu był otwarty konkurs ofert, który został
ogłoszony Zarządzeniem nr 2/2018 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 4 stycznia 2018 roku.
Obejmował realizację zadań publicznych w następującym zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajo-

znawstwa – na realizację zadania przeznaczona została kwota 80 000,00 złotych,
2. Wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki - na realizację za-

dania przeznaczona została kwota 40 000,00 złotych,
3. Wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia - na realizację zadania

przeznaczona została kwota 10 000,00 złotych,
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4. Wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - na realizację zadania przeznaczona
została kwota 15 000,00 złotych.

W 2018 r. wpłynęło 18 ofert na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych konkursów ofert oraz 3 oferty w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Łączna kwota przekazanych przez
Gminę Bełchatów dotacji wyniosła 146 744,00 złotych.
Realizacja Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi odbywała się na poziomie finansowym, jak również miała charakter współpracy pozafinansowej. Polegała ona na prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej działań organizacji pozarządowych, udostępnianiu obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, wymianie informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy.
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9. PROMOCJA GMINY BEŁCHATÓW
Głównym celem podejmowanych działań promocyjnych jest budowanie marki Gminy
Bełchatów oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy jako dobrego miejsca do zamieszkania i inwestowania. Gminy dbającej o bezpieczeństwo mieszkańców, rozwój infrastruktury, kultury i oświaty.
Realizując powyższe Gmina Bełchatów na szeroką skalę współpracowała z lokalnymi
mediami, zarówno w zakresie regularnego informowania mieszkańców o działaniach prowadzonych przez Gminę, jak również w sferze czysto promocyjnej i rozrywkowej.
Na promocję Gminy w mediach w 2018 r. przeznaczono kwotę 69 278,73 zł, na którą składały
się różnego rodzaju publikacje w prasie, na stronach internetowych, w radiu oraz w telewizji.
Ponadto Gmina Bełchatów prowadziła własny tytuł prasowy pn. „Nowiny z Gminy”, którego
składem oraz oprawą graficzną zajmowała się we własnym zakresie. Wydatki w związku
z opracowaniem „Nowin” wiązały się z drukiem, który w 2018 r. wyniósł 10 360,00 zł.
Ukazało się 5 numerów, które jak i poprzednie, zostały kolportowane bezpośrednio do mieszkańców Gminy, były również dostępne w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej i portalu społecznościowym – numery archiwalne można znaleźć pod adresem: http://ugbelchatow.com.pl/PL/3214/Nowiny_z_gminy/.
Ponadto współpracowaliśmy z Biuletynem Powiatowym pt. „ECHO Powiatu”, która
polegała na zamieszczaniu w kwartalniku informacji o wydarzeniach w Gminie Bełchatów.
W ramach działań promocyjnych oraz utrzymania dialogu z mieszkańcami Gmina Bełchatów prowadziła stronę internetową oraz profil w mediach społecznościowych, na łamach
których na bieżąco zamieszczała informacje z życia Gminy. Łącznie w 2018 r. Gmina Bełchatów zrealizowała 194 relacje fotograficzne z wydarzeń gminnych oraz 49 relacji video.
Gmina Bełchatów wspierając inicjatywy społeczne angażowała się we wszystkie działania mające na celu integrację mieszkańców i zdrową rywalizację. Dlatego też zainicjowała
własne imprezy, które odbywały się cyklicznie i przyciągały rzeszę uczestników:
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• „Gminna ZaDyszka” – sportowa impreza charytatywna, jednocząca biegaczy nie tylko
z terenu Gminy, mająca na celu propagowanie zdrowego stylu życia, integrację, ale
przede wszystkim zbiórkę pieniędzy na wybrany, każdego roku inny szczytny cel;
• „Grillowanie NIE naŻArty” – okazja do spotkania się, dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji kulinarnej między sołectwami, których przedstawiciele toczą pojedynek na grillowane potrawy.
Ważnym wydarzeniem w kalendarzu Gminy Bełchatów są także Gminne Dożynki. Święto
plonów obchodzone jest w Gminie Bełchatów od 2012 r. i każdego roku odbywa się w innej
miejscowości na terenie gminy. Dodatkowo Gmina Bełchatów czynnie uczestniczy
w corocznych obchodach Dożynek Powiatowych.
W ciągu całego roku zostały przyznane 54 Honorowe Patronaty Wójta. Środki te zostały
przekazane zarówno organizacjom, jak i lokalnym działaczom. Dotowanie różnego rodzaju
inicjatyw na terenie naszej gminy sprawia, że mieszkańcy mają możliwość angażowania się
w ciekawe działania, kreatywne spędzanie wolnego czasu, propagowanie zajęć manualnych,
kulturalnych i sportowych.
Kolejną ważną działalnością w Gminie jest wspieranie inicjatyw sportowych. Po raz
kolejny podjęliśmy współpracę z Fundacją realizującą projekt: Campy Ligii Mistrzów. Dzieci
z naszej gminy miały możliwość udziału w obozie wakacyjnym, na którym pod okiem profesjonalnych trenerów rozwijały swoje umiejętności piłkarskie. Wyjazd zorganizowany był
w miejscowości Tworzyjanki. Urząd Gminy dofinansował wyjazd dla jedenaściorga dzieci.
W propagowaniu postawy sportowej bardzo ważnym działaniem był udział w projekcie współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Mały Mistrz Pływania”
–
II edycja dla dzieci ze szkół w naszej Gminie. Dzieci mogły nauczyć się pływać od podstaw
oraz rozwijać swoją technikę pływacką pod okiem wykwalifikowanej kadry. Zorganizowany
był także dowóz i opieka pedagogiczna podczas każdego wyjazdu.
Współpraca z Klubem Siatkarskim KPS SKRA Bełchatów w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów okazała się również bardzo owocna. Dzieci ze szkół na terenie całej
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gminy miały możliwość regularnego udziału w zajęciach piłki siatkowej z trenerem Klubu
SKRY Bełchatów.
Promocja Gminy Bełchatów to także uczestnictwo w konkursach m. in.: „Gmina na 6”,
„Sportowa Polska”, „Gmina Fair Play”, „Solidny Partner”, „Budujemy Sportową Polskę
Sportowa Gmina 2018”, w których Gmina zajmowała miejsca na podium.
Angażując się regularnie w promocję lokalnych działań Gmina Bełchatów:
• współfinansowała wydanie wierszy pisarki Janiny Robak, Kroniki OSP Województwa Łódzkiego i „Kartek z Kalendarza Gminy Bełchatów”;
• podjęła współpracę z zespołami muzycznymi „Kurnosianki” i „Moderato”,
czego efektem było nagranie płyt z twórczością wokalistów i promocja lokalnej
twórczości;
• opracowywała projekty materiałów graficznych (plakaty, banery, zaproszenia,
dyplomy, nadruki itp.) służąc pomocą również w ich realizacji dla własnych
jednostek organizacyjnych, sołectw oraz jednostek OSP;
• projektowała i zaopatrywała się z gadżety promocyjne reklamujące Gminę
w regionie i poza nim;
• na bieżąco wydawała Kartę Mieszkańca Gminy Bełchatów, uprawniającą jej
posiadacza do bezpłatnego poruszania się komunikacją gminną;
•

pozyskiwała środki zewnętrze, nawiązywała współpracę z przedsiębiorcami,
sponsorami i instytucjami.
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10. OCHRONA ZDROWIA
Zdrowie publiczne to nauka, obejmująca wiedzę na temat głównych problemów zdrowotnych
ogółu społeczeństwa oraz danego środowiska. W tym szczególnie na temat wszelkich zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji i przemian społecznych.
Zasadniczym celem jest obecnie zapobieganie przedwczesnym zachorowaniem na tzw. choroby cywilizacyjne. Które w konsekwencji powodują przedwczesne zgony i zagrażają jakości
życia ludzi. Do takich chorób należą min. choroby krążenia, nowotwory, przewlekłe choroby
układu oddechowego. Ogromnym problemem obecnej społeczności jest wręcz epidemia otyłości i cukrzycy.
W świetle tego szczególnego znaczenia nabierają kwestie zdrowia publicznego, świadomości
pacjentów oraz ich aktywnego udziału w systemie ochrony zdrowia. Konieczna jest zmiana
paradygmatu i połączenie medycyny naprawczej z działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Największy wpływ na zdrowie społeczeństwa ma styl życia około 50%- 20% zależy
od wpływu środowiska 15% - od czynników genetycznych, tylko 10% od systemu opieki
zdrowotnej. Sprawna i kompleksowa realizacja polityki z zakresu zdrowia publicznego stanowi jedno z największych wyzwań polityki społecznej. To warunek dalszej poprawy zdrowia społeczeństwa oraz zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia. Przy opracowywaniu założeń, wzięto przede wszystkim pod uwagę możliwości samorządu w zakresie
działań zdrowotnych.
Na terenie Gminy Bełchatów nie funkcjonują placówki opieki zdrowotnej również na dzień
sporządzania raportu nie zarejestrowano takich podmiotów jak: apteka czy punkt apteczny.
Mieszkańcy Gminy Bełchatów korzystają z porad lekarzy specjalistów pracujących w placówkach opieki medycznej znajdujących się na terenie miasta Bełchatowa.
Na terenie Gminy Bełchatów zrealizowano następujące działania:
•

Badanie bilansowe wad postawy wśród dzieci i młodzieży,

•

Badania przesiewowe słuchu dotyczy dzieci i młodzieży,

•

Przeprowadzono fluoryzację wśród dzieci i młodzieży, akcja miała na celu wzmacnianie zębów a także zmniejszenie zjawiska podatności na próchnicę. Dotyczy dzieci
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w okresie rozwoju; fluoryzacja egzogenna (szczotkowanie z kropelkami środka), fluoryzacja endogenna (roztwór środka preparatu do połykania),
•

Mierzenie ławek,

•

Ważenie tornistrów (zadanie miało na celu sprawdzenie pod względem ergonomii)

•

W ramach programu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia mających na celu
poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na badaniach stanu uzębienia wśród dzieci i młodzieży,

•

Pogadanki na temat: zdrowego trybu życia, zmiana nawyków żywieniowych, działania
o charakterze edukacyjnym (realizacja w szkołach podstawowych),

Wskazane powyżej działania profilaktyczne w kierunku zdrowego trybu życia zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu własnych zasobów ludzkich.
W roku 2018 w ramach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych do Wójta Gminy Bełchatów wpłynęły:
•

32 wnioski.

Decyzji w roku 2018 wydano:
•

24 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

•

6 przypadkach wydano decyzje odmowne,

•

2 przypadkach wydano decyzje uchylające.

Wyżej wskazane decyzje wydawane są na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydanie decyzji jest
poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.
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11. POLITYKA SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w szczególności
z ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
I. 1. POMOC SPOŁECZNA. ZADANIA GMINY.
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, świadczeń z pomocy społecznej udziela się
osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocie, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu
lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało w 2018r. osobom
i rodzinom, których dochód (netto) nie przekraczał:
-

dla osoby samotnie gospodarującej, do września – 634 zł., a od października – 701 zł.

-

dla gospodarstw domowych (rodzin), do września 514 zł., a od października 528 zł.,
na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności
wymienionej w akapicie pierwszym;

-

maksymalna wysokość zasiłku stałego, do września, wynosiła 604zł., a od października 645 zł.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom
i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają charakter obowiązkowy albo fakultatywny. Okres na jaki się przyznaje świadczenie (np. zasiłek okresowy)
zależy od okoliczności sprawy.
2. Realizacja zadań własnych gminy /obowiązkowych i fakultatywnych – najważniejsze informacje/.
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W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej udzielił wsparcia 330 rodzinom, w tym 111
rodzinom z dziećmi.
Do najważniejszych zadań własnych gminy należało udzielanie świadczeń w postaci:
•

zasiłki celowe i specjalne celowe przyznane, w szczególności, na takie cele jak: opał,
zakup żywności, odzież, leki i leczenie dla 249 osób samotnych, samotnie gospodarujących i rodzin, na kwotę 71 481,50 zł.

•

zasiłki okresowe, wypłacono 286 świadczeń dla 89 rodzin, na łączna kwotę
92 923,13 zł.

•

udzielono pomocy, w wyniku zdarzenia losowego, dla 1 rodziny na kwotę 2000,00zł.

•

pokryto koszty schronienia dla 2 osób, w schronisku dla bezdomnych, przez okres
234 dni na kwotę 5 131,00 zł,

•

zasiłki stałe, wypłacono 794 świadczenia, przyznane z tytułu wieku lub niepełnosprawności, dla 84 świadczeniobiorców, wśród nich 74 osoby, to osoby samotnie gospodarujące, na łączną kwotę 411 471,32 zł.

•

pomoc w zakresie dożywiania – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę
165 280,53 zł na posiłki w szkołach, przedszkolach oraz ŚDS „Koniczynka” – sfinansowano 16 701 posiłków dla 147 dzieci i młodzieży oraz 2 osób dorosłych, ponadto
wypłacono dla 170 rodzin zasiłek celowy na zakup żywności.

•

dodatki mieszkaniowe i energetyczne – zadanie to realizowane jest w ośrodku od
marca 2018. W tym okresie, dodatki mieszkaniowe wypłacono 6 osobom, na łączną
kwotę 8 498,85 zł oraz dodatki energetyczne dla 3 osób na łączną kwotę 362,00 zł.

•

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 60 623,36 zł na zatrudnienie opiekunek dla 15 mieszkańców gminy
Bełchatów, którzy wymagają pomocy w codziennej egzystencji, a rodzina nie może
jej zapewnić. Udzielono świadczeń w ilości 3 179 godzin.

•

składki na ubezpieczenie zdrowotne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne
za 67 zasiłkobiorców otrzymujących zasiłki stałe, na kwotę 31 378,23 zł. oraz za 21
świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, na kwotę 18 266,94 zł.

•

domy pomocy społecznej – w ramach tego zadania wydatkowano 721 699,30 zł na
opłatę za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku,
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choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Domach Pomocy Społecznej w roku 2018r. przebywało 30 osób.

II. 1. REALIZACJA USTAWY i PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY
Rodziny z dziećmi objęte pomocą GOPS – dział pomocy społecznej w 2018 r.
Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

z 1 dzieckiem

49

141

z 2 dzieci

40

158

z 3 dzieci

18

86

z 4 dzieci

3

19

z 5 dzieci

0

0

z 6 dzieci

1

8

z 7 i więcej

0

0

Liczba rodzin z
dziećmi

W grupie rodzin z dziećmi, objętych pomocą społeczną, 38 rodzin to rodziny niepełne,
przy czym ponad 60% stanowią osoby samotnie wychowujące 1 dziecko. Wśród rodzin niepełnych, 8 rodzin to rodziny wielodzietne.
Główne powody, z jakich rodziny korzystają ze społecznego wsparcia są: ubóstwo (208
rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (199 rodzin), niepełnosprawność (150 rodzin), bezrobocie (129 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego (93 rodziny). Należy dodać, że w jednej rodzinie mogą występować 2 lub 3 w/w powody.
W 2018 r. jedenaścioro pierwszoklasistów z gminy Bełchatów otrzymało szkolne wyprawki w ramach akcji pomocowej „Energetyczny tornister” prowadzonej przez PGE Dystrybucja. Akcja realizowana była we współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Wskazani przez ośrodek uczniowie otrzymali
plecaki, w których znajdowały się m. in. zeszyty, piórnik z pełnym wyposażeniem, farby,
kredki, mazaki, bloki rysunkowe i techniczne, bibuła, klej, nożyczki, plastelina.
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Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Zdzieszulicach Dolnych, w okresie 25.06 –
06.07.2018r. zorganizowało półkolonie letnie dla dzieci. W półkoloniach uczestniczyło 44
dzieci wskazanych przez pracowników socjalnych GOPS, ponadto pracownicy socjalni tut.
Ośrodka, pomagali dzieciom wyjechać na kolonie. Współpracowali z instytucjami, które
przesłały do ośrodka oferty kolonijne (bez opłat) tj. Kuratorium Oświaty i Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Czworo dzieci wyjechało na kolonie do Ośrodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim oraz
pięcioro dzieci wyjechało do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „U Zosi”
w miejscowości Zdynia w gminie Uście Gorlickie.
W ramach realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej jest zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie
asystent rodziny. Przydzielenie rodzinie asystenta następuje głównie na wniosek pracownika
socjalnego, który zdiagnozował w rodzinie problemy opiekuńczo-wychowawcze. Asystent
prowadził pracę z rodzinami w oparciu o plany pracy z rodziną, o których mowa w art. 15
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podobnie jak
w latach poprzednich asystent rodziny dokumentował pracę sporządzając sprawozdania oraz
oceny okresowe sytuacji rodziny, które zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy są
zobowiązani sporządzać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Plany te sporządzane były przez
asystenta we współpracy z rodziną i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Głównym
celem asystenta jest poprawa sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodziny, podniesienie
poziomu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin poprzez umiejętność okazywania
miłości do dzieci, umiejętności wydawania i wyegzekwowania poleceń do dzieci, stosowanie
metod wychowawczych bez używania kar fizycznych. Asystent motywuje rodziny do
regularnego gotowania ciepłych posiłków, do większego zaangażowania w higienę dzieci
i ich ubioru, regularne sprzątanie, racjonalne gospodarowanie pieniędzy oraz o dokonywanie
bieżących opłat. Kontaktuje się m.in.

z wychowawcami i pedagogami w szkole, służbą

zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z kuratorem sądowym.
Liczba rodzin z którymi pracował asystent rodziny
Liczba rodzin

Liczba dzieci

13

31
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W roku 2018 Gmina Bełchatów pokryła koszty, za sześcioro dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych i jednego dziecka umieszczonego w Ośrodku InterwencyjnoSocjalizacyjnym w Bełchatowie, w łącznej kwocie 53 570,97 zł.
W ramach zapobiegania sytuacji kryzysowych w rodzinach posiadających dzieci, w roku
2018, odbyły się warsztaty kompetencji wychowawczych. Warsztaty zostały zorganizowane
przy współpracy asystenta rodziny i pracowników socjalnych z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Bełchatowie. Psycholog, przez 6 tygodni (1 dzień w tygodniu) omawiał
z rodzicami (matkami) temat prawidłowej realizacji procesu wychowawczego dzieci.
Omawiał problemy z tym związane oraz

edukował jak je rozwiązywać.

Warsztaty

rozpoczęło 13 matek. Ostateczne ukończyło 10, uzyskując certyfikaty.
2. Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy dzieci.
Karta Dużej Rodziny – realizacja GOPS dział pomocy społecznej
Liczba rodzin

Liczba osób którym

wielodzietnych

wydano kartę

Liczba dzieci

Liczba rodziców

26

122

79

43

W tym

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze
mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na
terenie całego kraju. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy
prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na
stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rodzina.gov.pl i jest
aktualizowana na bieżąco.
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3. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie (ustawa, program).
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do
zadań własnych gminy należy, w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja programu.
Głównym celem programu było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób dotkniętych tym zjawiskiem. Program adresowany był nie tylko do przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ofiar przemocy w rodzinie, sprawców przemocy, ale również wszystkich
mieszkańców gminy Bełchatów, którzy mogą zetknąć się ze zjawiskiem przemocy. Program
ma charakter profilaktyczny i edukacyjny.
W 2018r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 „Niebieskich Kart”, liczba rodzin 12. W jednej rodzinie, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
sporządziła 2 karty. Członkowie grup roboczych w 2018r. ponadto prowadzili procedury
26 „Niebieskich Kart”, które były sporządzone w latach poprzednich.
11 kart zostało założonych przez policję, najczęściej podczas awantur domowych,
w większości po spożyciu alkoholu – 9 osób. W dwóch przypadkach „Niebieskie Karty” sporządzili pracownicy socjalni. Również w dwóch przypadkach sprawa znęcania się nad rodziną
została skierowana do Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie.
III. 1. ŚWIADCZENIA RODZINNE i ALIMENTACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizował zadania wynikające
z ustawy o świadczeniach rodzinnych w myśl, której udzielane są:
1. zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. świadczenia opiekuńcze.
Zasiłki rodzinne otrzymało 630 dzieci z 408 rodzin, liczba świadczeń 7 145, na kwotę
794 555,19 zł.
Dodatki do zasiłków rodzinnych:
•

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 36
osób, 297 świadczeń na kwotę 109 340,08 zł.
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•

z tytułu urodzenia dziecka, 43 osoby, 59 świadczeń, na kwotę 40 132,88 zł.

•

z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 41 dzieci, 421 świadczeń, na kwotę
80 464,78 zł.

•

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 45 dzieci, 479
świadczeń, na kwotę 47 966,45 zł.

•

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 376 dzieci, 802 świadczenia, na kwotę
37 684,73 zł.

•

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 90
dzieci, 732 świadczeń, na kwotę 47 391,04 zł.

•

z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 77 dzieci, 858 świadczeń,
na kwotę 77 113,22 zł.

Ponadto wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wypłacono:
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 103 osoby, w wysokości
1000zł. na każde dziecko, w łącznej wysokości 103 000zł.
•

świadczenia rodzicielskie, 53 osoby, 339 świadczeń na łączną kwotę 305 997,90zł.

Świadczenia opiekuńcze
•

zasiłek pielęgnacyjny, wypłacono dla 254 osób, 2 776 świadczeń, na kwotę 438
772,74 zł.

•

świadczenie pielęgnacyjne, 40 osób, 475 świadczeń, na kwotę 701 362,00 zł.

•

specjalny zasiłek opiekuńczy, 13 osób, 127 świadczeń, na kwotę 66 906,00 zł.

Kolejną ustawą, która uprawnia do wypłaty świadczenia z tytułu niepełnosprawności jest
ustawa o wypłacie zasiłku dla opiekuna. Na tej podstawie wypłacono 7 osobom, 75
świadczeń, na kwotę 39 881,30 zł.
Z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono 4 świadczenia
w wysokości po 4 000 zł., łącznie 16 000 zł. Ustawa przewiduje jednorazowe świadczenie
z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim

i nieodwracalnym upośledzeniem albo

nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
Kolejnymi świadczeniami, także przyznawanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bełchatowie rodzinom z dziećmi, są świadczenia wychowawcze. Wg stanu na
dzień 31 grudnia 2018r.,w ramach programu „Rodzina 500+” przyznano na 1324 dzieci z 949
rodzin, na kwotę 6 865 613,20 zł.
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W 2018r. ośrodek po raz pierwszy wypłacał świadczenia w ramach rządowego
programu „Dobry start” dla dzieci uczących się, do 20 roku życia lub do 24 roku życia
w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie
otrzymało 1508 dzieci i młodzieży uczącej się, w wysokości 300 zł. – jeden raz w roku, na
rozpoczęcie roku szkolnego, na łączną kwotę 452 400zł.
Pomocą pieniężną dla rodzin z dziećmi są również świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warunkiem otrzymania świadczeń jest nieprzekroczenie dochodu, które obecnie
wynosi 725zł. miesięcznie na osobę w rodzinie. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
przysługuje w wysokości odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500zł.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. liczba osób uprawnionych, na które wypłacono tego
typu świadczenia wyniosła 73, z 47 rodzin, 763 świadczeń, na kwotę 289 786,44 zł.
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12. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWY .
Na terenie Gminy Bełchatów funkcjonują 24 punkty sprzedaży alkoholu (detal) 4
punkty gastronomii. W 2018 r. komisja zaopiniowała 23 wnioski o sprzedaż alkoholu.
Zostało wydane 23 postanowienia, wszystkie wnioski, wobec braku przeciwwskazań zostały
pozytywnie zaopiniowane.
Opłaty związane z zezwoleniami na handel napojami alkoholowymi obciążające
przedsiębiorców a bezpośrednio konsumentów zgodnie z zapisem ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są swoistą daniną publiczną. Utworzenie miało
na celu pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie działań mających na celu ograniczenie społecznych i ekonomicznych konsekwencji spożywania alkoholu i przeciwdziałania
narkomanii.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli w 2018 r.
12 posiedzeń.
•

z tzw. ,,korkowego”; środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu – uzyskano kwotę: 107 500,00

•

na realizacje zadań wynikających z założeń programu na rok 2018 została wykorzystana kwota: 86 897,18 co stanowi: 80,84 %

•

-do Gminnej Komisji wpłynęło 53 wniosków o podjęcia działań wobec osób uzależnionych,

•

z porad prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym w roku 2018 skorzystało:

•

98 osób uzależnionych

•

28 współuzależnionych

•

15 osób które oczekiwały pomocy socjalnej

Z uzyskanych środków zostały przeprowadzone działania profilaktyczne w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Gminna Komisja swoje zadania wykonywała
z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z uzależnieniami.
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