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Drodzy Mieszkańcy
Podwyżka opłat za odbiór
śmieci to duże obciążenie dla
każdego gospodarstwa domowego na terenie Gminy Bełchatów. Doskonale zdaję sobie
z tego sprawę i nie zamierzam
wmawiać Wam, że stawka wzrosła nieznacznie i że to tylko
niewielka uciążliwość. Trzeba
jasno powiedzieć, że problem
jest duży, a wzrost cen znaczący. Co gorsza, ani wójt, ani radni
nie mieli wpływu na to, ile nowe

stawki będą wynosić, bo wysokość opłat narzuciła nam firma,
która jako jedyna zgłosiła się do
przetargu.
Jednak nie zamierzam przejść
nad tym do porządku dziennego.
Wspólnie z wójtami i burmistrzami sąsiednich gmin przygotowywujemy protest, który trafi do
Ministerstwa Środowiska. Zaproponujemy też zmiany w ustawie, która reguluje kwestie odbioru odpadów w gminach.
Zależy nam na tym, by wprowadzono w niej takie zapisy, które
umożliwią start w przetargach
nie tylko rynkowym potentatom,
ale też mniejszym firmom działającym w tej branży, których usługi mogłyby być tańsze. Jednocześnie po raz kolejny chcę zaznaczyć, że ani jedna złotówka,
którą przekazujecie w ramach
opłat za odbiór śmieci, nie trafia

do budżetu Gminy Bełchatów.
Całą kwotę, co do grosza, przekazujemy spółce Eko Region.
To prawda, budżet gminy jest
w trudnej sytuacji, ale podwyżka opłat za odbiór śmieci nie jest
w żaden sposób związana z planem naprawczym, który konsekwentnie wspólnie z radnymi
realizujemy. Oszczędności szukamy gdzie indziej, a efekty tych
działań już są widoczne. To m.in.
znacznie mniej osób zatrudnionych w urzędzie, czy też niższe
rachunki za energię elektryczną.
Odłożyliśmy również w czasie
m.in. drogie przebudowy trzech
sal OSP, a pieniądze w ten sposób wygospodarowane będzie
można przeznaczyć na remont i
rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
n
Wójt Gminy Bełchatów
Konrad Koc

Marszałkowskie granty dla sołectw
Trzy sołectwa z terenu gminy
Bełchatów otrzymały granty
przyznane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Każda z tych
miejscowości otrzyma po 10
tys. zł. Dzięki tej pomocy jeszcze
w tym roku w Korczewie zostanie wybudowana siłownia ze-

wnętrzna. Z kolei w Podwodach
wykorzystując dofinansowanie
rozbudują istniejącą już w tej
miejscowości siłownię. Mieszkańcy Zawadowa zdecydowali
natomiast, że za przyznane w ramach grantu pieniądze rozbudują oświetlenie.
n

Granty odebrały: sołtys Korczewa, Dagmara Fornalik oraz Bożena Wieczorek, kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Bełchatów

Jubileusz kaplicy

Mszą
św.
celebrowaną
przez arcybiskupa seniora,
ks. Władysława Ziółka upamiętniono 30. rocznicę poświęcenia kaplicy w Oleśniku.
Budowa obiektu rozpoczęła
się w 1984 roku i pierwotnie
miała być to sala do nauki religii. Jednak z czasem okazało
się, że religia będzie nauczana
w szkołach. Wówczas postanowiono, że nowa sala będzie
służyć mieszkańcom jako kaplica.
n
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Świetlica w Wólce Łękawskiej już służy mieszkańcom

W Wólce Łękawskiej działa już
świetlica wiejska. Choć za budowę obiektu odpowiadał samorząd, świetlica pewnie nie zaczęłaby tak szybko działać, gdyby nie
starania, zaangażowanie i pomoc
samych mieszkańców.
Podkreślał to podczas uroczystości otwarcia świetlicy Wójt
Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
- Wiem, jak bardzo mieszkańcom Wólki Łękawskiej zależało na powstaniu tego obiektu.
Dzięki temu jestem pewien, ta
świetlica będzie tętniła życiem
i służyła całej lokalnej społeczności – zaznaczał. Budowa
świetlicy ruszyła w 2018 roku,
zakończyła się kilka miesięcy
temu. Mieszkańcy Wólki Łękawskiej przeznaczyli fundusz sołecki, by ją wyposażyć, również
zawiązane w 2018 roku Koło
Gospodyń Wiejskich zdecydo-

wało, że swoje fundusze przeznaczy na doposażenie budynku.
Mieszkańcy z własnej inicjatywy
przygotowali ławki i zagospodarowali plac wokół budynku.
Na tym nie koniec, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Łękawskiej zabiega o grant na dodatkowe wyposażenie, m.in. na
klimatyzację, rolety czy uzupełnienie sprzętu kuchennego.
n

Ruszają gminne
inwestycje

Mimo trudnej sytuacji finansowej Gminy Belchatów, udało się
wygospodarować pieniądze na
rozpoczęcie najniezbędniejszych
z punktu widzenia mieszkańców
inwestycji. Jedną z nich jest budowa pierwszego etapu oczyszczalni ścieków w Zawadach. Trwają tam już roboty ziemne (na zdjęciu). Nowa oczyszczalnia będzie
mieć przepustowość 25 metrów
sześciennych na dobę z pełnym
m e c h a n i c z n o - b i o l og i c z ny m
oczyszczaniem ścieków i utylizacją osadów ściekowych. Prace
mają zakończyć się w listopadzie.
Całość będzie kosztować 888
tys. zł, przy czym na realizację
tej inwestycji udało się pozyskać
dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wys. 270 tys. zł.

Ruszą też inwestycje drogowe.
Tego lata powinna rozpocząć się
budowa drogi łączącej Wolę Mikorską z Józefowem. Doskonałe
wiadomości są także dla mieszkańców Dobrzelowa. - Wszystko
wskazuje na to, że jesienią rozpoczniemy przebudowę dwóch
dróg w tej miejscowości – mówi
wójt gminy Bełchatów, Konrad
Koc. Chodzi o drogę w okolicy
szkoły (ta część robót będzie realizowana jeszcze w tym roku)

oraz odcinek w stronę Parasolki (realizacja wiosną przyszłego roku). Na tę inwestycję gmina zdobyła dotację z Funduszu
Dróg Samorządowych.
Wójt Konrad Koc podkreśla, że
systematycznie prowadzone są
też remonty sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. To niewielkie
inwestycje, które jednak mogą
poprawić sytuację w niektórych
miejscowościach, m.in w Helenowie.
		
n
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Czekamy na ruch Gminy Kleszczów i na negocjacje

Zmiany granic gminy Bełchatów
na razie nie będzie. Strona rządowa zaleca za to negocjacje z gminą
Kleszczów na temat skutecznego
wsparcia dla okolicznych gmin.
Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Rozporządzeniu Rady
Ministrów, ma dojść do mediacji
z udziałem przedstawicieli Gminy Kleszczów i sąsiednich samorządów. Nad przebiegiem rozmów miałby czuwać Wojewoda
Łódzki.
- Gdy składaliśmy wniosek
o zmianę granic, zależało nam
przede wszystkim, by wreszcie
zwrócono uwagę na niesprawiedliwość w rozdziale pieniędzy, pozyskiwanych przez gminę Kleszczów z zasobów PGE
– mówi Wójt Gminy Bełchatów,
Konrad Koc. - Nasz wniosek wywołał dyskusję, strona rządowa i
politycy zauważyli problem,
z którym od dawna mamy do
czynienia. Uznano jednak, że
jeszcze nie pora rozwiązywać go
przez zmianę granic. Najpierw
trzeba dać szanse mediacjom.
Posłanka Małgorzata Janow-

ska, inicjatorka projektu zmiany
granic, podkreśla, że na ten temat rozmawiała m.in. z przedstawicielami rządu. Sugestie były jasne: - Mediacje nie mogą polegać na pozorowanych ruchach
ze strony Gminy Kleszczów,
nie mogą trwać w nieskończoność – mówi posłanka. - Chodzi o konkretne ustalenia, które
będą efektem wspólnych rozmów.
Wójt Konrad Koc dodaje, że sugerowane rozwiązanie to stworzenie Solidarnościowego Funduszu Samorządowego. Ta instytucja mogłaby rozdzielać środki

finansowe zadeklarowane przez
Kleszczów na wsparcie biedniejszych samorządów.
Jak zaznacza wójt, efekt mediacji jest ważny nie tylko dla gminy Bełchatów, ale dla wszystkich
okolicznych samorządów, w tym
Powiatu Bełchatowskiego.
- Czekamy na ruch Gminy Kleszczów – mówi Wójt Konrad Koc.
- Pokazaliśmy problem, czynniki
rządowe zwróciły na to uwagę.
Proponują nam, byśmy usiedli do
rozmów i wypracowali rozwiązanie. Jednak pytanie, czy z prawnego punktu widzenia będzie
ono możliwe - podkreśla.
n

Referatu Obsługi Finansowej
Jednostek Organizacyjnych. Po
Zmiany w schemacie organizacyj- reorganizacji działania tej konym Urzędu Gminy Bełchatów to mórki będą realizowane przez
kolejny etap redukcji zatrudnienia inne referaty, tam też przeniesiopostulowanej przez Wójta Konra- Główne punkty planu naprawda Koca.
czego Wójta Gminy Bełchatów,
Pierwsze cięcia przeprowa- Konrada Koca
dzono już w styczniu 2019 roku.
Z kolei w sierpniu ze schema- • redukcja zatrudnienia i zmniejtu organizacyjnego zniknęło 11 szenie kosztów funkcjonowania
etatów. W pięciu przypadkach urzędu gminy
oznacza to wypowiedzenie umo- • reorganizacja placówek oświawy o pracę. Do września dwie towych pod kątem przemyślaosoby mają jeszcze przejść na nej polityki kadrowej i obniżenia
emeryturę.
kosztów funkcjonowania szkół
Najważniejsza zmiana w sche- i przedszkoli
macie związana była z likwidacją • rezygnacja z części inwestycji

no część pracowników. Zlikwidowano również trzy samodzielne
stanowiska, choć nie w każdym
przypadku oznaczało to rozwiązanie umowy o pracę.
n

MNIEJ ETATÓW W URZĘDZIE

na rzecz remontów sieci wodno
– kanalizacyjnej i poprawy jakości dróg
• restrukturyzacja gminnej spółki
• oszczędności w wydatkach na
energię elektryczną przez wyłączenie oświetlenia dróg gminnych w godz. 0.30-4.30
• zamrożenie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok
• radykalne zmniejszenie wydatków na promocję gminy
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Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

To już ostatni moment dla tych mieszkańców gminy Bełchatów, którzy chcieliby skorzystać z darmowej pomocy żywnościowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tylko do 15
sierpnia będzie wydawał skierowania, uprawniające do odbioru produktów spożywczych.
Aby takie skierowanie otrzymać,
wystarczy zgłosić się do siedziby
GOPS. Projekt kierowany jest do
osób w trudnej sytuacji życiowej. By otrzymać pomoc, trzeba
spełnić kryterium dochodowe.
W przypadku osoby samotnie
gospodarującej miesięczny dochód nie może przekraczać 1402
zł, w przypadku rodzin dochód
w przeliczeniu na jednego członka nie może przekroczyć 1056
zł. O tym, że zainteresowanie tą
formą pomocy jest duże, świadczą liczby. Tylko w pierwszym tygodniu przyjmowania wniosków,
pracownicy GOPS wydali skierowania dla 104 gospodarstw
domowych (były wśród nich tak
jedno-, jak i wieloosobowe).
W tej edycji programu za wydawanie żywności będzie odpowiedzialna Fundacja „Poranek”.
Wspólnie z GOPS koordynuje ona
projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej

Pracownicy GOPS wydali już kilkaset skierowań uprawniających mieszkańców do odbioru żywności

Potrzebującym (FEAD).
Pierwsza transza produktów
dotrze do gminy wczesną jesienią. Miejsca, w których będą
wydawane, zostaną dopiero
wyznaczone. Będzie ich kilka,
by maksymalnie ułatwić mieszkańcom możliwość odebrania
żywności. W sumie, podczas tegorocznej edycji projektu, każda
osoba objęta pomocą otrzyma
ok. 50,5 kg produktów żywnościowych. Mieszkańcy mogą li-

czyć m.in. cukier, olej, mleko,
ser, szynkę, filety rybne, artykuły
warzywne i owocowe czy dania
gotowe.
Szczegółowe informacje na
temat programu można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bełchatowie (ul.
Kościuszki 13, pokój 10) w godz.
7.30-15.30 (we wtorki do godz.
17.00) lub telefonicznie nr 44
632 42 01 lub 515 776 507.

Twój podatek pomoże zbudować lepszą Gminę Bełchatów
Mieszkasz w Gminie Bełchatów,
ale formalnie jesteś zameldowany gdzie indziej? Być może nie
zdajesz sobie z tego sprawy, ale
prawie 40 procent twojego podatku dochodowego trafia nie
do tej gminy, w której mieszkasz,
ale do budżetu samorządu, który
w Urzędzie Skarbowym i w rozliczeniu PIT wskazałeś jako miejsce zamieszkania.
Tymczasem w łatwy sposób i
bez zbędnych komplikacji można

sprawić, że część Twojego podatku będzie mimo wszystko trafiać
do budżetu gminy Bełchatów.
Dzięki temu więcej pieniędzy będzie na budowę dróg, wodociągów, kanalizacji czy oświetlenia.
Żeby tak się stało, wystarczy
w Urzędzie Skarbowym zgłosić
faktyczne miejsce zamieszkania.
Podobną adnotację należy powtórzyć rozliczając PIT.
Do tego, by mieszkańcy gminy,
formalnie zameldowani w innych

miejscach, zgłaszali w Urzędzie
Skarbowym właściwe miejsce zamieszkania, namawia Krzysztof
Polak, Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów: - Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 procent sprawi, że wpływy do budżetu zmniejszą się. Dlatego liczy się każda złotówka. Wskazanie faktycznego miejsca zamieszkania w formularzach podatkowych nic nie kosztuje, a skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy.
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Dzięki unijnej dotacji zainstalują odnawialne źródła energii

Wiosną przyszłego roku powinien
się rozpocząć montaż 122 instalacji fotowoltaicznych, 108 sztuk
solarów oraz 14 pieców na biomasę na terenie tych posesji, których
właściciele przystąpili do projektu „Odnawialne źródła energii
w Gminie Bełchatów”.

Mieszkańcy ponoszą tylko
niewielką część kosztów instalacji, która będzie montowana na
ich posesji. Wkład własny to 16
procent wartości inwestycji oraz
wartość podatku VAT. Pozostała
część pochodzić będzie z unijnej
dotacji, którą Gmina Bełchatów
zdobyła na realizację tego zadania. Całkowita wartość projektu
szacowana jest na ponad 4,3 mln
zł, przy czym wartość dofinansowania to 3,293 mln zł.
O ile sam montaż urządzeń planowany jest w przyszłym roku,
to już w sierpniu osoby, które
zadeklarowały udział w projekcie, będą mogły się zgłaszać do
Urzędu Gminy Bełchatów, by
podpisać umowę, a następnie
wpłacić wkład własny. Gdyby
ktoś postanowił zrezygnować

z udziału w projekcie, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
Po podpisaniu kompletu umów
z mieszkańcami, zostanie ogłoszony przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca zadania. Jeśli wszystko przebiegnie
zgodnie z planem, w pierwszych
miesiącach 2020 roku powinna
zostać z nim podpisana umowa.
Słońce zadba również o dostarczenie energii elektrycznej
dla budynków użyteczności publicznej należących do Gminy
Bełchatów. Na większości gminnych szkół, na dachu urzędu oraz
na Centrum Kultury i Sportu
w Zdzieszulicach Dolnych mon -

towane są instalacje fotowoltaiczne. W części obiektów prace już
zakończono. W OZE wyposażone zostały szkoły podstawowe
w Łękawie, Kurnosie Drugim, Dobrzelowie oraz budynek Urzędu
Gminy Bełchatów. Lada dzień gotowe będą instalacje w szkołach
w Domiechowicach oraz w Janowie. Do końca października
urządzenia zamontują również w
Zdzieszulicach Dolnych (zanim
to nastąpi, musi zostać wykonany remont dachu budynku Centrum Kultury i Sportu). Na montaż fotowoltaiki gmina zdobyła
unijną dotację w wys. 504 tys. zł.
Cała inwestycja warta jest natomiast 746 tys. zł.
		
n

W szkołach trwają remonty, uczniowie doczekają
się też nowych pomocy dydaktycznych
Szkoły na terenie gminy Bełchatów przygotowują się do nowego roku szkolnego.
W poszczególnych placówkach
rozpoczęły się prace remontowe. W Szkole Podstawowej
w Janowie trwa montaż nowej
podłogi w jednej z sal lekcyjnych.
Na ten remont w budżecie gminy
udało się zabezpieczyć 16 tys. zł.
Z kolei w Kurnosie Drugim nowej
elewacji doczeka sie zachodnia
ściana budynku Szkoły Podstawowej. Do dwóch gminnych pla-

cówek trafią także nowoczesne
pomoce dydaktyczne.
W ramach unijnego projektu
„Edukacja przyszłości” Szkoła
Podstawowa w Domiechowicach
oraz Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim otrzyma m.in. zestawy podręczników, tablice
dydaktyczne, materiały filmowe
oraz nowoczesny sprzęt komputerowy. Dzięki nowym pomocom nauka będzie z jednej strony
bardziej efektywna, a z drugiej
przyjemniejsza.

n

Do szkół w Kurnosie Drugim i Domiechowicach trafiły
pomoce szkolne m.in. do nauki języka angielskiego
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Drużyny OSP sprawdziły się w gminnych zawodach

Aż 20 drużyn z siedmiu jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
stanęło do zmagań w Gminnych
Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które rozegrano w Łękawie.

Swoje ekipy wystawiły: OSP Dobrzelów, OSP Łękawa, OSP Ludwików, OSP Niedyszyna, OSP
Podwody, OSP Postękalice oraz
OSP Zawadów. Każda drużyna
stanęła do biegu sztafetowego
oraz do ćwiczenia bojowego.
W rywalizacji męskich drużyn
pożarniczych najlepsza była ekipa OSP Dobrzelów. Drugie miejsce zajęła drużyna OSP Niedyszyna I, a trzecie OSP Niedyszyna
II. OSP Dobrzelów zwyciężyła
też w rywalizacji kobiecych drużyn pożarniczych. Drugie miejsce
zajęły panie z OSP Niedyszyna,
a trzecie – OSP Zawadów. W kategorii młodzieżowych drużyn
pożarniczych dziewcząt także
wygrała OSP Dobrzelów. Drugie
miejsce zajęło OSP Postękalice. W kategorii MDP chłopców
pierwsze dwa miejsca przypadły
ekipom wystawionym przez OSP Zwycięzcy
poszczególnych wiatowych Zawodów SportoZawadów. Trzecią lokatę zajęła kategorii będą reprezentować wo – Pożarniczych, które zostadrużyna OSP Niedyszyna.
n
Gminę Bełchatów podczas Po- ną rozegrane we wrześniu.

Zmiany w zarządzie OSP

Wójt Gminy Bełchatów, Konrad
Koc został nowym prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Bełchatów.
W skład zarządu wchodzą też:
Jacek Młynarczyk (wiceprezes –
komendant), Zbigniew Dylewski
(wiceprezes), Anna Lewandowska
(sekretarz), Krzysztof Kępiński
(skarbnik) oraz Elżbieta Komicz
(członek zarządu). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został
Włodzimierz Kruszyński, w komisji działają również: Rafał Furczyński i Jerzy Telążka.
n

Strażacka fantówka w Dobrzelowie

Rodzinną zabawę pod hasłem „Fantówka” zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie.
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Zapraszamy na Dożynki Gminne w Podwodach Kolonii
„Kocham ten stan”, „8 sekund”,
„Już nie zatańczy dla mnie” - te
przeboje zespołu „Basta” na
pewno zabrzmią w niedziele, 25
sierpnia, w Podwodach Kolonii.
Właśnie ta świetnie znana fanom
muzyki disco polo formacja, będzie gwiazdą tegorocznych Dożynek Gminy Bełchatów. Impreza
będzie okazją do kapitalnej zabawy, ale nie tylko.
- Mimo trudnej sytuacji finansowej gminy i skromnego
budżetu, udało nam się do Podwód Kolonii zaprosić takich wykonawców, których publiczność
doskonale zna i którzy gwarantują dobrą zabawę – mówi Wójt
Gminy Bełchatów, Konrad Koc. Jednak nie zapominajmy, że ten
dzień to przede wszystkim święto rolników. To ich pracę i trud
chcemy uhonorować.
Na Gminnych Dożynkach nie
zabraknie więc tradycyjnych elementów ceremoniału związanego z obchodami święta plonów.
Uroczystość rozpocznie msza św.

w intencji rolników, będą wieńce
przygotowane przez sołectwa
oraz poczęstunek chlebem upieczonym z zebranego w tym roku
zboża. Odznaczeni zostaną najbardziej zasłużeni rolnicy z terenu Gminy Bełchatów.
Po części oficjalnej przyjdzie
czas na zabawę. Na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne nurty muzyczne. Oprócz Basty wystąpią Kurnosianki, Moderato, Orkiestra Dęta OSP Dobrzelów, Kapela Biesiadna Śwagry, Hyżniacy z Podkarpacia, Paweł Bauer, Thrudy, Gminne Nut-

ki oraz Anna Pituła – Biela, która
poprowadzi imprezę. Zabawę
zakończy dyskoteka z DJ Manki. Goście dożynek będą mogli
spróbować lokalnych przysmaków, stoiska przygotują też wystawcy.
- Jestem pewna, że mieszkańcy gminy Bełchatów, którzy tego
dnia będą bawić się na święcie plonów, nie będą się nudzić,
a w programie każdy znajdzie coś
dla siebie – mówi Anna Kamieniak, dyrektor Centrum Kultury
tu Gminy Bełchatów.
n

Trzy pary małżeńskie świętowały Złote Gody

Jubileusz 50-lecia małżeństwa
świętowały trzy pary z terenu
gminy Bełchatów.
Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznane im przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę,
odebrali: Jadwiga i Wiesław Stępień z Domiechowic, Barbara
i Zdzisław Wszelacy z Kurnosa
Drugiego oraz Julianna i Irene-

usz Kościańscy z Wielopola. Jubilatom zaszczytne odznaczenia
wręczył Wójt Gminy Bełchatów,
Konrad Koc. Podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości
nie mogło zabraknąć oczywiście
kwiatów, prezentów i życzeń,
by razem w zdrowiu i pogodzie
ducha przeżyć jeszcze wiele podobnych rocznic. Jubilaci zgod-

nie twierdzili, że nie ma uniwersalnej recepty na to, by doczekać
Złotych Godów. Zdradzili za to
kilka wskazówek, które mogą
ułatwić osiągnięcie tego celu. Ich
zdaniem trzeba żyć w przyjaźni,
szanować i cenić się wzajemnie,
wspólnie walczyć z przeciwnościami losu i nie tracić przy tym
poczucia humoru.
n

9

DOŻYNKI GMINNE 2019

10

Z ŻYCIA RADY GMINY

Wymuszona podwyżka opłat za odbiór śmieci

Radni Gminy Bełchatów stanęli
przed trudną decyzją związaną
z uchwaleniem nowych stawek
za odbiór odpadów komunalnych.
Zostały one uchwalone na sesji 30
maja 2019 roku i był to już ostatni
możliwy termin, gdyż dotychczasowa umowa na odbiór śmieci wygasała z końcem czerwca.
Do przetargu ogłoszonego
przez Urząd Gminy Bełchatowie
stanęła tylko jedna firma – Eko
Region. Z kalkulacji spółki wynikało, że nowa stawka za odbiór
śmieci wynosić powinna 17,76
zł za osobę na miesiąc w przypadku odpadów segregowanych
(30 zł jeśli ktoś odpadów nie będzie segregował). Tak drastyczny

wzrost stawek w porównaniu do
tych obowiązujących wcześniej,
firma tłumaczyła m.in. nowymi
opłatami i coraz większymi kosztami, które musi ponosić przy zagospodarowaniu odpadów.
W sesji, na której miała zapaść
decyzja o stawkach za odbiór
śmieci, brała udział przedstawicielka spółki Eko Region. Radni
wykorzystali okazję i zadali jej
wiele pytań m.in. na temat tego,
skąd wzięła się tak duża podwyżka i jak skalkulowano stawki.
Samorządowcy pytali też Iwonę Pole, Skarbnika Gminy Bełchatów, np. o możliwości zmniejszenia opłat za odpady przez wprowadzenie dopłat z budżetu gmi-

ny. Okazało się, że to rozwiązanie niezgodne z prawem, zabroniła go też gminie Regionalna
Izba Obrachunkowa. W praktyce
więc radni nie mieli wyjścia. - Po
długiej dyskusji podjęliśmy uchwałę, która ustaliła wysokość nowych stawek – mówi Krzysztof
Polak, Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów. - Dla nas wszystkich była to bardzo trudna decyzja i jestem przekonany, że jeśli istniałby sposób, by ustalić niższe opłaty, każdy z radnych wykorzystałby taką możliwość. Niestety, zostaliśmy właściwie postawieni pod ścianą, musieliśmyzaakceptować kwoty narzucone przez
firmę odbierającą odpady
n

Wotum zaufania dla wójta uchwalone, ale absolutorium brak

Do końca czerwca każdego roku
rada gminy obraduje nad uchwałą absolutoryjną dla wójta. Podejmując ją, radni oceniają, czy
i jak wójt wykonał budżet gminy za miniony rok. Choć Radni
Gminy Bełchatów obradowali
nad udzieleniem absolutorium
Wójtowi Gminy Bełchatów,
Konradowi Kocowi, to oceniali
wykonanie budżetu za 2018 rok,
gdy przez 11 miesięcy za to, co

działo się z budżetem, odpowiadał wójt Kamil Ładziak. Mając to
na względzie, Komisja Rewizyjna
zarekomendowała nieudzielenie absolutorium. Jednocześnie
negatywnie oceniła działalność
Wójta Gminy Bełchatów, Kamila Ładziaka. Negatywną opinię
komisji potwierdziła Regionalna
Izba Obrachunkowa. W konsekwencji radni przyjęli uchwałę
o nieudzieleniu absolutorium

wójtowi za rok 2018.
Na tej samej sesji radni obradowali nad udzieleniem wotum
zaufania dla Wójta Gminy Bełchatów Konrada Koca. Oceniali
tu m.in. to, w jaki sposób realizowana była polityka, strategia, czy
uchwały rady. Radni Gminy Bełchatów pozytywnie ocenili poczynania wójta i przyjęli uchwałę
o udzieleniu mu wotum zaufania.
n
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Poznaj swojego radnego
i sołtysa
Czym radni lub sołtysi
zajmują się zawodowo,
co jest ich pasją, czemu
poświęcają wolny czas,
a jakie cele chcieliby zrealizować w poszczególnych miejscowościach
w najbliższych latach?
Na te pytania poznacie Państwo odpowiedzi, po lekturze cyklu,
który właśnie rozpoczynamy. Będziemy w nim
prezentować sylwetki
radnych i sołtysów z terenu gminy Bełchatów.
Dzięki niemu mieszkańcy będą mieli okazję lepiej poznać tych, którzy
w ciągu najbliższych lat

będą decydować o poczynaniach samorządu
oraz osoby, które podjęły się funkcji liderów
w swoich sołectwach.
Poszczególnych bohaterów cyklu będziemy prezentować w kolejności alfabetycznej
– najpierw radnych,
następnie
sołtysów.
Oczywiście zdarzają się
również sytuacje, gdy
radny jest jednocześnie
sołtysem miejscowości
w swoim okręgu. W których sołectwach mamy
do czynienia z taką sytuacją? Dowiedzą się
Państwo dzięki lekturze
naszego cyklu.
n

Rafał Furczyński
Ma 44 lata, mieszka w
Zawadowie. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem,
pracuje jako sztygar
zmianowy w KWB Bełchatów. Jest autorem
innowacji wykorzystywanych w jego zakładzie pracy. Pasjonuje się
pszczelarstwem, działa w OSP Zawadów.
W Radzie Gminy Bełchatów reprezentuje okręg obejmujący Zawadów, Wólkę Łękawską
i Zawały. Zamierza działać na rzecz budowy i
poprawy stanu dróg,
rozbudowy oświetlenia
i infrastruktury teleinformatycznej w tych

miejscowościach i na
terenie całej gminy. Będzie wspierał OSP Zawadów, oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Jako
przewodniczący komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego chce zabiegać o stworzenie korzystnego klimatu dla
działalności podmiotów
gospodarczych.
n

Z ŻYCIA RADY GMINY

Szczepan Frączkowski
Ma 43 lata, mieszka
w Porębach, jest sołtysem tej miejscowości.
Z wykształcenia jest
inżynierem
środowiska, prowadzi własne
gospodarstwo
rolne.
W wolnym czasie zajmuje się łowiectwem,
działa na rzecz propagowania idei godzenia
łowiectwa z rolnictwem.
To jego pierwsza kadencja w Radzie Gminy
Bełchatów, reprezentuje okręg obejmujący
Ludwików, Nowy Świat
i Poręby. Za swój najważniejszy cel uważa
poprawę fatalnej obec-

nie jakości dróg w tych
miejscowościach oraz
poprawę bezpieczeństwa m.in. przez budowę
chodników. Priorytetem
jest też rozpoczęcie budowy kanalizacji w Porębach oraz dokończenie sieci kanalizacyjnej
w Nowym Świecie i Ludwikowie.
n

Przemysław Gołąb
Ma 32 lata, mieszka
w Zwierzchowie. Z wykształcenia jest mechanikiem samochodowym,
ale od kilkunastu lat pracuje jako listonosz. Interesuje się sportem,
szczególnie piłką nożną,
od lat gra w Bełchatowskiej Amatorskiej Lidze
Piłkarskiej. Działa też w
KSRG OSP Huta.
Obecna kadencja to
jego debiut w roli Radnego Gminy Bełchatów.
Został wybrany w okręgu obejmującym sołectwa Dobiecin-Kolonia,
Dobiecin, Korczew oraz
Zwierzchów. Będzie zabiegał o poprawę stanu
infrastruktury drogowej

na tym terenie: budowę nowych odcinków
i naprawę już tych istniejących. Jednak szczególnie zamierza zabiegać o przebudowę sieci
wodociągowej, tak, aby
mieszkańcy miejscowości w jego okręgu mogli wreszcie cieszyć się
właściwym ciśnieniem
wody.
n
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Spróbujemy wyprowadzić spółkę na prostą

Rozmowa z Pawłem Ciotuchą, prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług
Komunalnych Gminy Bełchatów
Krążą już legendy o sytuacji finansowej gminnej spółki komunalnej. Naprawdę jest tak źle?
Paweł Ciotucha: Liczby mówią
same za siebie. Spółka jest warta
nieco ponad 3,5 mln zł. Już rok
temu jej strata wynosiła ponad 2
mln zł, czyli przekroczyła połowę
wartości spółki. Zatem już moi
poprzednicy powinni podjąć zdecydowane działania, bo zgodnie
z kodeksem spółek handlowych
jeśli strata przekroczy połowę
wartości przedsiębiorstwa, należy ogłosić jego upadłość. Alternatywą są działania naprawcze
ale ich również nie było, spółka
tylko generowała dalsze straty.
Za ubiegły rok doszło kolejne
400 tys. zł na minusie i obecnie strata wynosi już prawie 2,5
mln zł! Ale w tej chwili rzecz nie
w tym, by przerzucać się winą za
stan spółki, czy dochodzić tego,
co kto zrobił, a czego nie zrobił.
Realia są takie, że sytuacja finansowa jest dramatyczna i trzeba
szukać rozwiązania tej sytuacji.

Paweł Ciotucha, Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług

ka jest winna 300 tys. zł, a wymagalnych zobowiązań jest więcej. Na szczęście udało nam się
porozumieć z ZUS i rozłożyć na
raty płatności, z którymi spółka
zalegała.
Ale skąd na to wszystko wziąć
pieniądze?
Po wielu zabiegach udało się
uzyskać pomoc finansową ze
strony Komunalnego Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego. Te
pieniądze będą zagospodarowane według określonego planu.
Ustaliliśmy, że 550 tys. zł będzie
przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych, od których cały czas rosną odsetki, natomiast 200 tys. zł to tzw. środki
obrotowe, z których będziemy
mogli korzystać w ramach działalności bieżącej. Z kolei za 250
tys. zł chcemy kupić sprzęt dla
spółki.

Czyli upadłość?
Rachunek ekonomiczny podpowiada takie rozwiązanie, jednak spróbujemy wyprowadzić
spółkę na prostą. Zgromadzenie
wspólników podjęło już decyzję
o jej dalszym (mimo tej ogromnej straty) funkcjonowaniu. Ale
to musi pociągnąć za sobą dokapitalizowanie, najprawdopodobniej nieruchomością, ustalenia w tej sprawie jeszcze trwają.
Dzięki temu udałoby nam się
podnieść wartość spółki, a to
odsunęłoby widmo upadłości.
Odrębnym problemem są długi. O jakie urządzenia chodzi?
Jednej z firm od 2017 roku spół- Pierwszy zakup to samochód

asenizacyjny, czyli pojazd do
wywozu nieczystości z szamb.
Drugi, chyba nawet istotniejszy,
to remonter nawierzchni dróg.
W tym roku gminne drogi naprawiamy z wykorzystaniem emulsji
i kruszywa, koniec z zasypywaniem dziur destruktem. Metoda,
którą wykorzystujemy, stosowana jest też do naprawiania dróg
miejskich czy wojewódzkich
i myślę, że mieszkańcy gminy też
zauważyli że jakość tych napraw
jest dużo lepsza. Tyle, że teraz
nie mamy sprzętu dostosowanego do tej technologii i działamy
takim trochę „domowym” sposobem. Remonter pozwoli na naprawianie dróg w profesjonalny,
szybki sposób. Poza tym będziemy mogli dzięki niemu świadczyć
usługi zewnętrzne, bo większość
okolicznych samorządów takiego urządzenia nie posiada. Tych
zewnętrznych zleceń już udaje
nam się pozyskiwać coraz więcej, ale chcemy bardziej rozwinąć ten sektor.
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Ten plan wymaga czasu, a problemy się mnożą...
To prawda. Potrzebujemy czasu
na wprowadzenie nowych rozwiązań, a tymczasem „na już”
trzeba naprawiać drogi, modernizować sieć wodno - kanalizacyjną. Infrastruktura jest w tak
złym stanie, że wymaga dużych
nakładów.
Latem znów były problemy
z wodą...
Ujęcia wody i sieć wodociągowa to odrębny temat. Na terenie
gminy stale przybywa domów,
powstają nowe osiedla. Ale od
lat za większą liczbą użytkowników nie szła rozbudowa urządzeń odpowiadających za wydajność sieci. Zbiorniki, które mamy
przy ujęciu wody w Ławach są
zwyczajnie zbyt małe, żeby zaspokoić zwiększony rozbiór
wody. Muszą powstać dodatkowe zbiorniki przy tym ujęciu.
Potrzebne są modernizacje, remonty sieci, która nie jest przystosowana do rosnącej liczby
mieszkańców. Robimy co możemy, ale nawet przy tych ograni-

ROZMOWA
czonych możliwościach finansowych, gmina musi opracować
wieloletni plan modernizacji sieci
wodno – kanalizacyjnej i co roku
inwestować w nią choć niewielkie pieniądze.
Nowością jest też cennik za tzw.
bezumowne podłączanie się do
wodociągu.
Musieliśmy wprowadzić nowe
regulacje w tym zakresie. Często dochodziło do sytuacji, gdy
wykonawca, któremu mieszkaniec zlecał wykonanie przyłącza,
robił podłączenie do sieci bez
naszej wiedzy. Przez takie działania mamy ogromne problemy.
Jeśli ktoś robi nam tzw.„wcinkę”,
czyli podłącza się do wodociągu

Spółka naprawia gminne drogi z wykorzystaniem nowej, znacznie bardziej trwałej technologii

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Trans- •
portu i Usług Komunalnych Gminy •
Bełchatów Sp. z o. o. z siedzibą w Nie- •
dyszynie działa na rynku lokalnym
•
W ramach swojej działalności realizujemy głównie zadania komunalne Gminy Bełchatów. Pragniemy
Państwu zaoferować swoje usługi
budowlane, wodno – kanalizacyjne, drogowe, transportowe, rolnicze oraz energetyczne, w zakresie:

bez naszej wiedzy, w sieci dochodzi do zmętnienia wody. Jeśli
w tym czasie sanepid wykonuje
badanie, wykazywane jest zanieczyszczenie. To wiąże się z całą
serią działań, które często mogą
być potem uciążliwe dla mieszkańców. I kto jest wówczas temu
winien? Oczywiście spółka.
Wprowadziliśmy cennik za takie
bezumowne podłączenia. Poza
tym zmieniliśmy zasady wykonywania przyłączy przez inwestorów. Chcemy wiedzieć, w jakim
ono jest stanie przed podłączeniem do gminnej sieci. Na siebie
bierzemy również montaż wodomierza. Jestem przekonany, że
rozwiązania wyjdą na dobre nam
wszystkim.			
n

•
•
•
•
•

budowy chodników,
budowy sieci wodociągowych,
wykonywanie przyłączy
wodnych i kanalizacyjnych,
oznakowania poziome i pionowe
dróg oraz placów,
budowę dróg tłuczniowych,
budowę rowów melioracyjnych,
zimowe utrzymanie dróg,
budowę sieci energetycznych
obsługa i konserwacja oświetlenia
ulicznego,

•
•
•

•

pielęgnacja zieleni ( koszenie, wycinka drzew i krzewów),
czyszczenie przepustów,
wynajem pojazdu do przewozu
osób (do 8 osób - w tym niesprawnych z możliwością przewozu na
wózku inwalidzkim),
wynajem zwyżki, kosiarki z wysięgnikiem, kosiarki rotacyjnej, wynajem koparki i mini koparki, wynajem kuchni polowej oraz agregatu
prądotwórczego.

DZIAŁO SIĘ W GMINIE BEŁCHATÓW

Wakacjowanie

Tropienie skrzatów, tajniki
zagrody we Florentynowie,
techniczne zagadki EC1 czy
szaleństwa na trampolinach. To tylko ułamek atrakcji, jakie Centrum Kultury
i Sportu Gminy Bełchatów
przygotowało w ramach tegorocznego Wakacjowania.
Z letnich zajęć dzieci mogły
korzystać w filiach w Augustynowie, Kurnosie Drugim, Zawadach i w Zdzieszulicach Dolnych.
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DZIAŁO SIĘ W GMINIE BEŁCHATÓW

KURNOS DRUGI

OLEŚNIK
Festyny dedykowane całym rodzinom
odbyły się w kilku sołectwach na terenie gminy. W Zdzieszulicach Dolnych w piknikowej atmosferze świętowano z kolei Gminny Dzień Dziecka.

JANÓW

LUDWIKÓW

NIEDYSZYNA

EMILIN

ZDZIESZULICE DOLNE

Urwisowanie w Kałdunach

Orkiestra pokazała się w przeglądzie

Dzieci z Kałdun mogły korzystać z wakacyjnych zajęć organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu na terenie zaplecza sportowego w tej miejscowości.

Orkiestra Dęta OSP Dobrzelów zaprezentowała się w Powiatowym Przeglądzie
Orkiestr Dętych OSP. Artyści wystąpili w repertuarze klasycznym, udowodnili też, że
dobrze czują się w repertuarze muzyki popularnej.

RADA GMINY BEŁCHATÓW
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30
wtorek 7.30- 17.00

Biuro Rady Gminy
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów

Sekretarz Urzędu Gminy
Małgorzata Filipek
tel. 44 632-52-11 wew. 23

tel. 44 632 52 11 wew. 41
Czynne: poniedziałek, środa,
czwartek, piątek
w godzinach 7.30-15.30,
wtorek 7.30-17.00

Krzyszfot Polak

przewodniczący Rady Gminy

Paweł Lesiak

Marzena Polak

wiceprzewodniczący Rady Gminy wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Polak pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od 15.00 do 17.00
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Lesiak pełni dyżur w każdy czwarty wtorek miesiąca od 15.30 do 17.00
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Polak pełni dyżur w każdy drugi wtorek miesiąca od 15.00 do 17.00

Skarbnik Urzędu Gminy
Iwona Pole
tel. 44 632-52-11 wew. 61
Dyrektor Wydziału ds. Rozwoju Gminy
Zofia Szumigaj-Grochocka
tel. 44 632-52-11 wew. 56
Referat Budżetu i Finansów
Kierownik Małgorzata Grzegorek
tel. 44 632-52-83 wew. 27
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Kierownik Włodzimierz Galimski
tel. 44 632-65-68 wew. 32
Referat Gospodarki Przestrzennej
Z-ca Kierownika Karolina Stanisz
tel. 44 632-59-87 wew. 42

Szczepan Frączkowski

Rafał Furczyński

Przemysław Gołąb

Grażyna Kałużna

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik Bożena Wieczorek
tel. 44 632-26-45 wew. 50
Referat Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Kierownik Sławomir Kuśmierek
tel. 44 632-66-39 wew. 49
Referat Administracyjny
p.o. Kierownika Halina Kowalska
tel. 44 632-52-83 wew. 39
Referat ds. kadr
Kierownik Lidia Brózda
tel. 44 632-66-39 wew. 33

Piotr Kotas

Jacek Ludwiczak

Rafał Marek

Zygmunt Paradecki

Biuro Rady Gminy
Koordynator Alicja Grabska
tel. 44 632-59-87 wew. 41
Referat Oświaty
Kierownik Anna Więcławek
tel. 44 632-47-54 wew. 36
Zespół Radców Prawnych
Koordynator Jan Polak
tel. 44 632-52-83 wew. 25
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sławomir Kuśmierek
tel. 44 632-66-39 wew. 49

Bogumiła Robak

Wojciech Rzepecki

www.ugbelchatow.pl

Monika Sadura

Janusz Werecki

www.facebook.com/Gmina-Bełchatów

wydawca: Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów
Adres redakcji: Bełchatów ul. Kościuszki 13
Redaktor naczelny: Ewa Drzazga
Nakład: 4000 egzemplarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Anna Kumor
tel. 44 632-42-01
Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
Dyrektor Anna Kamieniak
tel. 44 635-14-80
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu
i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów
Prezes Paweł Ciotucha
tel. 44 632-33-24 oraz całodobowo
w sytuacjach alarmowych
669-200-082 669-200-066

