RAPORT O STANIE
GMINY BEŁCHATÓW
ZA 2019 ROK

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE OGÓLNE, CHARAKTERYSTYKA GMINY...............................................................4
1.1. Położenie i powierzchnia gminy ......................................................................................................4
1.2. Władze lokalne i gminne jednostki administracyjne................................................................... 5
1.2.1. Sołectwa...................................................................................................................................................6
1.3. Ludność i dynamika zmian demograficznych .................................................................................7
2. FINANSE GMINY.................................................................................................................................9
3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU...............................................13
3.1. Infrastruktura drogowa i sanitacyjna.............................................................................................13
3.2. Infrastruktura drogowa i sanitacyjna - przygotowania .............................................................14
3.3. Transport i łączność..............................................................................................................................15
3.4 Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura sportowo - rekreacyjna........................................16
3.5. Oświata i wychowanie.........................................................................................................................17
3.6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ............................................................................20
3.7. Kultura fizyczna....................................................................................................................................22
4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI
RUCHU DROGOWEGO W 2019 ROKU......................................................................................23
5. STAN MIENIA KOMUNALNEGO....................................................................................................24
5.1. Obiekty wodociągowe.........................................................................................................................24
5.2. Obiekty sportowe i place zabaw..........................................................................................................25
6. GOSPODARKA ODPADAMI.............................................................................................................26
7. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA......................................................................28
8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.....................................................................................29
9. MIENIE KOMUNALNE........................................................................................................................30
10. OŚWIATA............................................................................................................................................35
10.1. Sieć szkolno - przedszkolna na terenie Gminy Bełchatów ..................................................35
10.2. Realizacja zadań oświatowych .....................................................................................................38
10.3. Finansowanie zadań oświatowych...............................................................................................41
10.4. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi szkół...........................................43
11. POMOC SPOŁECZNA I PRORODZINNA...............................................................................44
11.1 Ocena zasobów pomocy społecznej............................................................................................44
11.2. Świadczenia pomocy społecznej.....................................................................................................45
11.3. Założenia aktualnego programu wspierania rodziny....................................................................47
12. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.................51
13. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI..................................................52
13.1. Patronaty Honorowe Wójta Gminy Bełchatów Konrada Koca w 2019 roku..........................52
14. DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH..................................................53
15. CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY BEŁCHATÓW.........................................................56
16. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BEŁCHATÓW...........................................................66

RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK

2

Szanowni Państwo!

		

Prezentuję Państwu roczny Raport o Stanie Gminy Bełchatów
za 2019 rok. Znajdziecie w nim podsumowanie tego, co
w minionym roku działo się w Gminie Bełchatów w zakresie
finansów, inwestycji, gospodarki komunalnej, oświaty i kultury,
realizacji programów, strategii czy uchwał.

Staraliśmy się, by nasz Raport spełnił swoje podstawowe zadanie:
by był dokumentem, który pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy na temat
sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Bełchatów. Jestem przekonany,
że przy okazji da on Państwu możliwość wydania rzetelnej oceny na temat mojej dzialalności jako Wójta Gminy Bełchatów w minionym roku.
Zanim przystąpicie do lektury chciałbym podkreślić, że rok 2019
był dla naszej Gminy wyjątkowo trudny. W marcu tego roku pod ścisłym
nadzorem służb finansowych zmienialiśmy budżet po tym, jak okazało
się, że ten przygotowany przez naszych poprzedników jest zafałszowany.
W kolejnych miesiącach z uporem walczyliśmy o wprowadzanie namiastek programu naprawczego.
Za nami pierwszy etap bitwy o przywrócenie płynności finansowej
i ustabilizowanie sytuacji Gminy Bełchatów. Możemy dziś powiedzieć,
że tę pierwszą walkę, bój o 2019 rok, wygraliśmy: udało nam się wypracować niewielką nadwyżkę finansową. Przed nami kolejne odsłony tej
bitwy i już wiadomo, że nie będą one łatwe. Wierzę jednak, że wspólnym
wysiłkiem uda nam się sprawić, iż Gmina Bełchatów wydostanie się z finansowej zapaści.
Dziś jednak zapraszam wszystkich, a w szczególności Mieszkańców Gminy Bełchatów, do lektury Raportu za 2019 roku. Mam nadzieję,
że dokument ten będzie również dla Państwa impulsem do przemyśleń
na temat pożądanych kierunków rozwoju Gminy Bełchatów.
						Wójt Gminy Bełchatów
							
dr Konrad Koc
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1. INFORMACJE OGÓLNE - CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1. Położenie i powierzchnia gminy

G

mina Bełchatów położona jest w zachodniej części powiatu bełchatowskiego. Jest jedną z 158 gmin obwarzankowych na terenie Polski.
Gmina Bełchatów położona jest wokół Miasta Bełchatowa, ponadto graniczy z siedmioma gminami:
•
•
•
•
•
•

od zachodu z Gminą Kluki,
od południowego-zachodu z Gminą Kleszczów,
od południowego wschodu z Gminą Kamieńsk,
(powiat radomszczański),
od wschodu z Gminą Wola Krzysztoporska
(powiat piotrkowski),
od północy z Gminą Drużbice,
od północnego - zachodu z Gminą Zelów.

G

mina Bełchatów zajmuje powierzchnię 179,89 km2. Stanowi to 18,56 %
powierzchni powiatu bełchatowskiego.
Użytki rolne zajmują 51%, a leśne 37%
powierzchni gminy. Przy tym ogólna
powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wynosiła na koniec 2019 roku
266,73 ha.
ęstość zaludnienia na terenie Gminy Mapa powiatu bełchatowskiego
Bełchatów to niemal 64 osoby na km2.

G
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1.2. Władze lokalne i gminne jednostki administracyjne

R

ada Gminy Bełchatów liczy 15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy
Bełchatów w kadencji 2018-2023 wybrany został Krzysztof Polak. Funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy pełnią Marzena Polak i Paweł Lesiak.

Przy Radzie Gminy Bełchatów, w roku 2019 działało 6 stałych komisji:
•
•
•
•
•
•

Komisja Budżetu i Programu Gospodarczego,
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług,
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
Komisja Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych,
Komisja Rewizyjna,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

F

unkcję organu wykonawczego gminy pełni Wójt Gminy Bełchatów, od
listopada 2018 roku jest nim Konrad Koc. Wójt Gminy Bełchatów wykonuje uchwały Rady Gminy, odpowiada też za realizację zadań gminy określonych przepisami prawa.

G
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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minne jednostki organizacyjne:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów,
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,
Gminne Przedszkole w Janowie,
Gminne Przedszkole w Kurnosie Drugim,
Gminne Przedszkole w Łękawie,
Gminne Przedszkole w Niedyszynie.
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1.2.1. Sołectwa

W

skład Gminy Bełchatów wchodzi 41 sołectw. Ich położenie na mapie
Gminy oraz liczbę zamieszkujących tam osób obrazuje poniższa grafika (stan na 31 grudnia 2019 roku, uwzględniono mieszkańców zameldowanych na pobyt stały):

Mapa Gminy Bełchatów z oznaczeniem poszczególnych
miescowości oraz sołectw ze wskazaniem liczby mieszkańców.
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1.3 Ludność i dynamika zmian demograficznych

N

a terenie Gminy Bełchatów 31 grudnia 2019 roku na pobyt stały zameldowanych było 11 481 osób. W tej liczbie nieznaczną przewagę miały
kobiety, było ich 5764. Mężczyzn zameldowanych na stałe na terenie gminy było 5717. W 2019 roku 144 osoby były na terenie Gminy Bełchatów
zameldowane na pobyt czasowy.

G

mina Bełchatów jako jeden z nielicznych samorządów wiejskich w subregionie
piotrkowskim może się pochwalić corocznym wzrostem liczby mieszkańców.
Poniższa tabelka przedstawia zmiany, jakie następowały w tym zakresie w ciągu
ostatniej dekady (uwzględniono w niej ogólną liczbę osób zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały i czasowy):

Zmiany w liczbie mieszkańców Gminy Bełchatów w latach 2010-2019

W

2019 roku na terenie Gminy Bełchatów odnotowano dodatni przyrost naturalny. Urodziło się 126 dzieci (61 dziewczynek i 65 chłopców), zmarło 99 mieszkańców. Tym samym liczba urodzeń utrzymała się na
podobnym poziomie, jak w 2018 roku, gdy urodziło się 127 dzieci. W 2019
roku niższa była za to liczba osób zmarłych, gdyż w 2018 roku odeszło 120
mieszkańców.

P

rzybywa cudzoziemców zameldowanych na terenie Gminy Bełchatów.
W 2019 roku zamieszkiwali gminę obywatele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Francji, Iranu, Mołdawii, Niemiec, Szwecji, Turcji oraz Ukrainy (obywateli
tego kraju było najwięcej). W sumie na pobyt stały w 2019 roku zameldowanych
było 46 obcokrajowców, a 4 osoby na pobyt czasowy.

7
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N

a liczbę ludności w Gminie Bełchatów od kilku lat znacząco wpływa
dodatnie saldo migracji. Na terenie Gminy osiedlają się mieszkańcy
Bełchatowa oraz okolicznych miejscowości. Zauważalny jest również trend
związany z osiedlaniem się na tym terenie osób, które powracają do kraju
z emigracji zarobkowej i tutaj budują domy. Świadczy to o atrakcyjności
terenu Gminy Bełchatów i dobrze rokuje na przyszłość.

W

roku 2019 z terenu Gminy Bełchatów wymeldowało się 259 osób (w tej
liczbie nie są uwzględnieni zmarli mieszkańcy). Liczba nowych mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały to 397 osób (jeżeli uwzględnić 126 nowonarodzonych dzieci, liczba osób zameldowanych w 2019 roku wynosi 523 osoby).

LICZBA
ZAMELDOWAŃ
SALDO
MIGRACJI

Migracje ludności na pobyt stały w latach 2014-2019
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2. FINANSE GMINY BEŁCHATÓW W 2019 ROKU

B

udżet Gminy Bełchatów na 2019 rok został przyjęty na sesji Uchwałą
Rady Gminy Nr IV/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i określał:

Plan dochodów – 51.286.808,63 zł, z tego:
dochody bieżące - 49.460.719,08 zł
dochody majątkowe - 1.826.089,55 zł
Plan wydatków – 55.590.949,74 zł, z tego:
wydatki bieżące- 46.704.193,81 zł
wydatki majątkowe - 8.886.755,93 zł
W 2019 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 2019
roku przedstawiał się następująco:

9
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D

ochody bieżące Gminy w 2019 roku stanowiły ponad 92% dochodów ogółem.
Znaczną część dochodów bieżących, bo aż 52%, stanowiły dochody własne.

Dochody własne to pieniądze, które gmina pozyskuje bezpośrednio oraz środki, które
otrzymuje z budżetu państwa na konkretne zadania. Podstawowymi źródłami dochodów własnych w 2019 r. były:

1. Udziały w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) - 14.611.903,68 zł
2. Wpływy z podatków - 9.763.000,00 zł
3. Wpływy z opłat - 1.814.345,17 zł
4. Pozostałe dochody, tj. wpływy z usług, z najmu i dzierżawy, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki
bankowe - 3.195.098,17 zł

Następną ważną grupę dochodów bieżących naszej Gminy stanowiły:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone Gminie
- 16.851.315,47 zł
2. Subwencje oświatowe - 10.040.911,00 zł
Udział poszczególnych źródeł
dochodów w strukturze wydatków bieżących.

A

nalizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody z tytułu
podatków oraz udziałów w podatkach PIT i CIT w roku 2019 w stosunku
do roku 2018 wzrosły o 8,01%. Jest to dobra informacja dla finansów Gminy,
ponieważ te dwie grupy dochodów stanowią duży udział w dochodach własnych.

D

ochody z roku 2019 do roku 2018 wzrosły o kwotę 8.722.645,30 zł, co
stanowi wzrost o 16,65% dochodów ogółem.
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W

ykonanie wydatków w 2019 roku stanowiło kwotę 57.992.001,54 zł,
tj. 94,48 % planu. Na wydatki bieżące, wydano – 51.966.050,29 zł, tj.
95,13 % planu, z tego na:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.769.103,75 zł,
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.489.936,81 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.424.794,91 zł,
• dotacje na zadania bieżące – 2.049.300,58 zł,
• obsługę długu – 544.167,16 zł,
• wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE – 688.747,08 zł.

Na wydatki majątkowe w 2019 r. wydano – 6.025.951,25 zł, tj. 89,20 % planu.

W

analizowanym okresie największą grupą wydatków bieżących były wynagrodzenia
wraz z pochodnymi. Stanowiły one prawie 40 % wszystkich wydatków bieżących
faktycznie wykonanych.
Kolejną grupą były świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. świadczenia rodzinne, wychowawcze, zasiłki z pomocy społecznej, które stanowiły ponad 29 % wydatków bieżących faktycznie wykonanych.
Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących były wydatki na bieżące utrzymanie
i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy. Wydatki te stanowiły ponad 24%
wydatków bieżących faktycznie wykonanych.

Z

danych przedstawionych powyżej wynika, że w roku 2019 w stosunku do roku 2018
zarówno dochody bieżące jak i wydatki bieżące wzrosły, z tym że dynamika wzrostu
dochodów bieżących wyniosła 12,72% a dynamika wzrostu wydatków bieżących wyniosła
8,02%.
asadą 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.

Z
P

11

orównując wydatki ogółem z roku 2019 do roku 2018 zauważamy wzrost wydatków
o 5,07%. W odniesieniu do 2018 roku wydatki wzrosły o kwotę 2.800.296,47 zł.
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R

óżnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwana
jest nadwyżką operacyjną. W 2019 w Gminie Bełchatów nadwyżka ta
wyniosła 4.310.523,21 zł.

N

adwyżka operacyjna to wskaźnik obrazujący sytuację finansową w samorządzie, zdolność do spłaty rat od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Gmina
powinna dążyć do zwiększenia tej kwoty, aby w przyszłości pozwalała ona na swobodną spłatę długu oraz ewentualne inwestycje. Jest to najbardziej syntetyczna
ocena kondycji finansowej gminy, potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje ona jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej
podstawowych potrzeb bieżących.

W
W

ynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami, w 2019
roku wyniósł 3.104.337,09 zł.

2019 roku przychody z tytułu emisji obligacji i zaciągniętej pożyczki wyniosły 3.674.300,00 zł, natomiast rozchody wyniosły
2.247.176,95 zł.

Zadłużenie Gminy Bełchatów na koniec 2019 roku osiągnęło wysokość
20.811.539,05 zł., z tego:
• kredyty – 9.645.041,76 zł,
• pożyczki – 1.508.538,30 zł,
• obligacje – 9.500.000,00 zł,
• zobowiązania z tytułu ratalnego wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych–
157.958,99 zł.
Przyjęte harmonogramy spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zakłada, że dług zostanie całkowicie spłacony do 2031 roku.
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3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Z

e względu na konieczność wprowadzenia działań naprawczych, będących skutkiem zachwiania płynności finansowej Gminy Bełchatów, plan
inwestycyjny w 2019 roku ograniczono w znacznej mierze do tych zadań,
na których realizację udało się pozyskać środki zewnętrzne.
3.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

• W miejscowości Dobiecin został wybudowany odcinek wodociągu o długości 287 m.b. Łączny nakład finansowy wyniósł 121.978,96 zł. Na realizację zadania Gmina przeznaczyła
środki pochodzące ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego
w wysokości 59 463,00 zł.
• W roku 2019 zakończono budowę III etapu
kanalizacji w miejscowości Ludwików – Nowy
Świat. Wybudowano 1.301,55 m.b. kanalizacji sanitarnej oraz 405,25 m.b. kanalizacji
deszczowej. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
– 2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Koszt III etapu wyniósł 335.368,47
zł. W 2019 roku dotacja na realizację zadania
wyniosła 292.979,047 zł. Wykonanie całego
zadania kosztowało 1.676.587,68 zł.
• Wykonano podłączenia 45 budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego o łącznej długości 760,77 m.b. w miejscowościach: Ludwików, Nowy Świat, Domiecho• wice, Dobrzelów, Łękawa i Zdzieszulice
Górne. Na ten cel Gmina otrzymała środki
z WFOŚiGW w wysokości 73.854,00 zł.
Środki na pokrycie wkładu własnego pochodziły z wpłat mieszkańców w wysokości 38.024.45 zł oraz z budżetu gminy
w wysokości 53.812,99 zł. Cała inwestycja
kosztowała 182.677,87 zł.
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• W 2019 roku Gmina przebudowała
i rozbudowała mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków w Zawadach o przepustowości 25m3 na
dobę. Cała inwestycja kosztowała
891.269,21 zł. Gmina na realizację
zadania otrzymała dotację ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 270.000,00 zł.
Dodatkowo na realizację tego zadania Gmina przeznaczyła środki
finansowe pochodzące z umorzeń
pożyczek zaciągniętych w latach
wcześniejszych w WFOŚiGW w Łodzi w łącznej wysokości 49,881,06
zł.
Oczyszczalnia ścieków w Zawadach (listopad 2019)

3.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przygotowanie
• Gmina Bełchatów, mając na uwadze konieczność podejmowania inwestycji
wodociągowych i sanitacyjnych, zleciła wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków
Polaris w Zawadach. Łączny koszt dokumentacji wyniósł 38.063,00 zł.
W 2019 roku na realizację tego zadania gmina wydała 15.225,20 zł.
• Wykonano opracowanie Programu Funkcyjno – Użytkowego wraz z analizą efektywności kosztowej dla projektu pn. Budowa zbiornika wody pitnej na terenie stacji wodociągowej w Ławach, który zrealizowany zostanie
pod koniec 2020 r. Koszt opracowania wyniósł 9.463,65 zł. Dokumentacja
była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji, która zakończy się pod koniec 2020 roku.

RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK
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3.3. Transport i łączność
• W 2019 roku Gmina przebudowała drogę gminną nr 101251 E na odcinku
Józefów – Wola Mikorska o długości 700 m.b. jezdni oraz poboczy na całej
długości po obu stronach drogi. Zamontowano również barierki ochronne.
Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego
w wysokości 260.732,29 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 439.594,37 zł.

Droga Wola Mikorska - Józefów (listopad 2019)

• W 2019 roku przebudowano
drogę w miejscowości Dobrzelów wraz z budową zjazdów
na odcinku o łącznej długości 428,83 m.b. Na realizację
tego zadania, Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych
w wysokości 365.156 zł oraz
dotację celową ze środków
Gminy Kleszczów w wysokości 300.000 zł. Łączny koszt
przebudowy drogi wyniósł
750.032,73 zł.
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Droga w Dobrzelowie (listopad 2019)
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3.4. Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura sportowo - rekreacyjna
• W ramach zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym w Kurnosie Drugim wymieniony został stary kocioł grzewczy na
nowy opalany biomasą (pellet) o mocy
grzewczej 50 KW z pełną automatyką.
Gmina na ten cel wydała 59.873,33 zł,
z czego 47.860,28 zł pochodziło z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

Kocioł grzewczy opalany pelletem ogrzewa Gminne
Przedszkole w Kurnosie Drugim oraz pomieszczenia filii
Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów

• Inwestycja Zagospodarowanie działki gminnej poprzez budowę
otwartej strefy aktywności dla mieszkańców wsi Korczew, zlokalizowana została na działce nr 182, obręb Dobiecin. Zakres prac obejmował montaż urządzeń: zestaw zabawowy (1szt.), urządzenie siłowni
zewnętrznej, biegacz, prasa nożna, wyciskanie siedząc, orbitrek. Cała
inwestycja kosztowała 31.715,02 zł. Gmina na realizację zadania
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości
10.00,00 zł. Pozostałe środki stanowiły wkład pochodzący z Funduszu
Sołeckiego.
• Inwestycja pn. Zagospodarowanie działki gminnej poprzez zakup
i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Podwody Kolonia, zlokalizowana została na działce nr 207, obręb
Podwody Kolonia. Zakres prac obejmował montaż urządzeń: huśtawka bocianie gniazdo, przeplotnia, ławka i prostownik pleców, koła tai
chi i ster, koordynator ruchu, stół betonowy do ping-ponga. Cała inwestycja kosztowała 31.022,00 zł. Gmina na realizację zadania otrzymała
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00
zł. Pozostałe środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.
RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK
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3.5. Oświata i wychowanie
• Gmina wykonała remont pomieszczeń
Szkoły Podstawowej w Domiechowicach. Prace związane były z koniecznością przystosowania ich na
potrzeby przedszkola. W ramach
zadania wykonano m.in.: powiększenie otworów drzwiowych, adaptację instalacji wodno-kanalizacyjnej
w toalecie, zamurowanie części
otworu z wstawieniem drzwi przeciwpożarowych, rozbiórkę ścianek
działowych, wymianę okna PCV na
okno o odporności ogniowej, ułożenie płytek ceramicznych w toalecie,
ułożenie wykładziny podłogowej
oraz malowanie ścian i sufitów. Cała
inwestycja wyniosła 185.730,00 zł.
Środki w całości pochodziły z budżetu Gminy.

W Domiechowicach przedszkolaki
uczą się w wyremontowanych salach

• W 2019 roku zakończono realizację projektu Gimnazjum nowych horyzontów”. Wartość projektu to 440.963,13 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 374 818,66 zł, ze środków Budżetu Państwa – 35.277,05 zł.
Projekt realizowany był w okresie 1.08.2017 - 30.06.2019 roku i obejmował 76
uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej im J. Brzechwy w Dobrzelowie oraz klas
II-III i 1 nauczyciela byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie.
• Celem głównym projektu była poprawa przygotowania 76 uczniów byłego Gminazjum Publicznego w Dobrzelowie do uczestnictwa na rynku edukacyjno-zawodowym oraz wzrost efektywności
funkcjonowania placówki w okresie 1.08.2017 - 30.06.2019, poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, językowych i w zakresie uniwersalnych
umiejętności, indywidualizację pracy z uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela z zakresu oligofrenopedagogiki, doposażenie byłego
Gimnazjum Publicznego w narzędzia TIK i pomoce do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
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• Projekt Edukacja Przyszłości realizowany był przez Szkołę Podstawową w Domiechowicach oraz Szkołę
Podstawową w Kurnosie Drugim.
Wartość projektu to 887.245,90 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 754 159,01 zł,
a ze środków Budżetu Państwa
70.979,67 zł.
• Projekt realizowany w okresie
1.10.2018 - 30.06. 2020 roku obejmuje 164 uczniów kl. I-VIII i 1 nauczyciela SP w Domiechowicach oraz
159 uczniów kl. I-VIII i 2 nauczycieli
SP w Kurnosie Drugim.
Do szkół w Kurnosie Drugim i Domiechowicach
trafiły podręczniki, pomoce naukowe i sprzęt

• Cel główny to poprawa jakości i warunków
prowadzenia edukacji w placówkach oraz
przygotowanie ich uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno
-zawodowym.

• Program Edukacji Ekologicznej Raz, dwa, trzy dziś za wodę odpowiedzialny jesteś ty! realizowano w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Dobrzelowie. Gmina Bełchatów otrzymała wsparcie finansowe
w kwocie 27.140,00 zł. Środki z realizacji etapu I to 17.870 zł (wpłynęły
13.02.2019) natomiast środki z realizacji II etapu to 9 270,00zł (wpłynęły 8.08.2019). Program realizowany był od września 2018 r. do czerwca
2019 r. Koszty zadania – 10.300 zł brutto.
• W ramach wydatków poniesionych w roku 2019 zrealizowno trzydniową wycieczkę do Białowieskiego Parku Narodowego.

• Program Edukacji Ekologicznej pn. Oczyść atmosferę – weź oddech realizowany był w Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta
w Kurnosie Drugim. Gmina Bełchatów otrzymała wsparcie finansowe
w kwocie 24.116,00 zł. Środki z realizacji etapu I to 6.349 zł (wpłynęły
1.02 .2019), natomiast środki z realizacji II etapu to 17 767 zł (wpłynęły
23. 09.2019). Projekt realizowany był od września 2018 roku do czerwca 2019 roku. Koszty zadania: 19.742 zł brutto + koszt aneksu 100,00 zł.
W ramach wydatków poniesionych w 2019 roku zakupiono nagrody do konkursów
oraz zorganizowano wycieczki do Muzeum PGE Giganty Mocy w Bełchatowie, Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, do Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie i do Tatrzańskiego Parku Narodowego.

RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK
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• Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Zielona Kraina – uczy i bawi przy Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie.
Gmina Bełchatów otrzymała na to zadanie wsparcie finansowe
w wysokości 49.800,00 zł. Realizowane było od września 2018
roku do czerwca 2019 roku. Koszty zadania to 57.300,00 zł brutto.
W ramach wydatków poniesionych w 2019 roku zakupiono elementy wyposażenia
punktu dydaktycznego (m.in. tablice informacyjne, dydaktyczne, tabliczki do oznaczenia roślin, instalacje dydaktyczne, domki dla owadów, stację meteorologiczną
z wyposażeniem, budki, karmniki/poidełka dla ptaków, ławki, stoły, wiatę, pergole,
sprzęt ogrodniczy), dla urządzenia alejek zakupiono krawężniki, płyty chodnikowe,
obrzeża betonowe. Wykonano także nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw, warzyw i ziół. Zakupiono pomoce dydaktyczne: lupy, lornetki, klucze/atlasy do oznaczania gatunków roślin/zwierząt, hotele dla owadów, książki, płyty CD, gry edukacyjne,
stację pogody elektroniczną z przekaźnikiem, zestawy preparatów mikroskopowych,
plansze edukacyjne, mikroskop, pakiet wskaźnikowy PH gleby.

Ekopracownia przy Szkole Podstawowej w Janowie (listopad 2019)

• Program Edukacji Ekologicznej pn. Czyste powietrze mamy – zdrowie posiadamy realizowany w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie. Gmina Bełchatów otrzymała
wsparcie finansowe do kwoty 26.083,00 zł. Środki z realizacji etapu I to 8.952 zł (wpłynęły 1.02.2019), natomiast środki z II etapu
to 17.131 zł (wpłynęły 8.08.2019). Program realizowany był od września 2018 do czerwca 2019 roku. Koszty zadania to 19.035,00 zł brutto.
W ramach wydatków poniesionych w roku 2019 zrealizowano wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego, do lasu łagiewnickiego w Łodzi wraz z warsztatami
terenowymi, do Gigantów Mocy wraz z warsztatami edukacyjnymi „Misja: czysta
emisja”, wycieczkę obejmującą trzy punkty zwiedzania: WOD-KAN, FB Serwis, farmę wiatrową na Górze Kamieńsk, wycieczkę której celem było zwiedzanie elektrowni wodnej Jeziorsko oraz zwiedzanie zakładu Geotermia w Uniejowie, dwie
wycieczki do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
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• Program Edukacji Ekologicznej
pn. Bo bez wody nie ma życia,
więc szanujmy ją już dzisiaj realizowany był przez Gminne Przedszkole w Domiechowicach od stycznia do czerwca 2019 roku. Gmina Bełchatów otrzymała wsparcie
finansowe do kwoty 19.958,00 zł.
Koszty zadania to 22.243,34 zł brutto + aneks 100,00 zł. W ramach wyPodsumowanie projektu „Bo bez wody nie ma życia, więc
szanujmy ją już dzisiaj”, które odbyło się w oddziale Gminnego
Przedszkola w Niedyszynie (czerwiec 2019)

datków poniesione w roku 2019 zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe
i papiernicze; zrealizowano wycieczkę Tajemnice rzeki Pilicy, wycieczkę do Centrum
Nauki Experymentarium w Łodzi, do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Zrealizowano
warsztaty „Ochrona wody”, zorganizowano
konkurs plastyczny i fotograficzny z nagrodami.

3.4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Instalacja fotowoltaiczna na dachu Szkoły Podstawowej
w Dobrzelowie

• W ramach projektu Gmina Bełchatów przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
w budynkach użyteczności publicznej sporządzono dokumentację projektową, dostarczono oraz zamontowano i uruchomiono 7
kompletów zestawów fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności publicznej. Instalacje zamontowano na budynkach szkół
podstawowych w Domiechowicach, Janowie, Dobrzelowie, Kurnosie Drugim, Łękawie, na budynku Urzędu Gminy Bełchatów
oraz na budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach Dolnych. Koszt
całej inwestycji wyniósł 808 109,36 zł. Na
realizację zadania Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 487.854,95 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.

RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK
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• W 2019 roku kontynuowana była realizacja projektu Wymiana źródeł
ciepła na obszarze Gminy Bełchatów realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II. Koszty zadania to 738
249,38 zł brutto. W całości pokryte zostały one z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
• Wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego oraz boiska
w Zawadowie. Łącznie wybudowano 3 słupy wraz z oprawami oświetleniowymi typu led. Cała inwestycja kosztowała 25.500,00 zł, na jej
realizację gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 10.000,00
zł z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe środki pochodziły z Funduszu
Sołeckiego.
• W 2019 roku zakończona została budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Łękawskiej. Zakres prac obejmował m.in.:
budowę jednokondygnacyjną, budowę
dachu wielospadowego o konstrukcji
drewnianej i pokryciu blachodachówką, budowę oświetlenia wewnętrznego,
budowę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z kotłownią. W roku
2019 na realizację zadania gmina wydała
202.319,24 zł. Cała inwestycja wyniosła
748.122,27 zł i sfinansowana została ze
środków własnych gminy.

Roboty w trakcie remontu dachu na budynku CKiS
w Zdzieszulicach Dolnych (sierpień 2019)
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Otwarcie świetlicy w Wólce Łękawskiej (czerwiec 2019)

• W ramach zadań inwestycyjnych
wykonano modernizację i rozbudowę budynku CKiS w Zdzieszulicach Dolnych. Zakres prac obejmował m.in.: wymianę pokrycia
dachowego, wykonanie ocieplenia,
wykonanie wentylacji, instalacji
elektrycznej oraz roboty malarskie. Nakłady poniesione na zadanie w całości zostały sfinansowane
z budżetu gminy. Koszt zadania
wyniósł 258.104,61 zł.
RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK

3.7. Kultura fizyczna
• W 2019 roku zrealizowano inwestycję,
polegającą na budowie siłowni plenerowej na działce gminnej nr 63, obręb
Zawady, w ramach programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności. Zakres
prac obejmował montaż siłowni zewnętrznej na nawierzchni z kostki brukowej, w jej ramach zainstalowano: surfer
i twister, ławkę i steper, krzesło i prasę
oraz urządzenia: wioślarz, biegacz, orbitrek. Zainstalowano również tablicę
z regulaminem. W ramach strefy relaksu placu zabaw zamontowano: stolik
do gry w szachy, tablicę do gry w kółko
i krzyżyk, trampolinę, ławeczki (4 sztuki), kosze (2 sztuki), stojak na rower.
Wykonano nasadzenia drzew i krzewów.
Inwestycja kosztowała 62 438,29 zł.
Na jej realizację gmina otrzymała dotację 25.000 zł z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Pozostałe środki pochodzą
z funduszu sołeckiego.

Siłownia plenerowa w Zawadach (wrzesień 2019)

RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK
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4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W 2019 ROKU

N

a terenie Gminy Bełchatów w 2019 roku wykonano remonty lokalnych dróg (kwota wartości poszczególnych zadań podana brutto):

• remont drogi gminnej Łękawa – Słok (Fundusz Sołecki) - 20 tys. zł,
• naprawa drogi wewnętrznej w Woli Kruszyńskiej (Fundusz Sołecki) - 11.474,75 zł,
• remont drogi publicznej dz. nr 196 w Mokraczu (Fundusz Sołecki) - 2.200 zł,
• utwardzenie i naprawa drogi wewnętrznej
dz. nr 79, obręb Janina – Michałów (Fundusz Sołecki) - 8.816,60 zł,
• utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr 11/7,
obręb Dobiecin - 8.999,91 zł,
• wyrównanie i utwardzenie działki drogowej
o nr ewid. 184, obręb Kałduny - 5.357,88 zł,
• utwardzenie pasa drogowego na drodze wewnętrznej o nr ewid. 54/8 w Ludwikowie
(Fundusz Sołecki) - 3.900 zł,
• zakup barierek ochronnych na drogę gminną
w Mokraczu (Fundusz Sołecki) - 2 tys. zł,
• zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Janina (Fundusz Sołecki)
- 993,72 zł.

W

Remont drogi gminnej Łękawa - Słok (listopad 2019)

W ramach bieżącego utrzymania dróg prace toczyły się m.in.
na drodze w Dobrzelowie - Parasolce

ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano naprawy dróg na
terenie Gminy Bełchatów na łączną kwotę 271 337,28 zł. Ponadto
wykonano prace związane z okresową kontrolą roczną - przeglądem stanu technicznego publicznych dróg gminnych na terenie Gminy Bełchatów
na kwotę 2 380 zł.
akupiono i zamontowano również oprawy oświetlenia ulicznego
w miejscowości Mikorzyce (na kwotę 993,72 zł) oraz w miejscowości
Postękalice (na kwotę 9 937, 20 zł). W Helenowie zakupiono i zamontowano wiatę przystankową (na kwotę 4.932,30 zł). Na zakup i montaż oznakowania drogowego pionowego oraz progów zwalniających wydatkowano
łączną kwotę 10 062,26 zł.
a terenie Gminy Bełchatów na istniejących słupach oświetlenia ulicznego znajdują się 472 sztuki opraw oświetleniowych stanowiących
własność gminy. W roku 2019 został wykonany montaż 12 sztuk opraw
LED oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków
bieżących gminy.

Z

N
23

RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK

5. STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 ROKU
5.1. Obiekty wodociągowe
a terenie Gminy Bełchatów funkcjonuje sieć wodociągowa o łącznej
długości 272,3 km. Liczba przyłączy to 4.139, a główne ujęcia zasilające
w wodę obszar gminy Bełchatów znajdują się w Parzniewicach, Ławach,
Hucie oraz w Myszakach (ujęcie należące do miejskiej spółki WOD – KAN).

N

W

roku 2019 zostały zawarte 4 umowy na wykup sieci wodociągowej
wybudowanej ze środków własnych osób fizycznych w miejscowościach:
• Ludwików (455 m Ø110) – kwota 50 000,00 zł brutto,
• Mazury (103 m Ø110) – kwota 22 000,00 zł brutto,
• Myszaki (120 m Ø90) – kwota 21 801,61 zł brutto,
• Ludwików (210 m Ø90) – kwota 16 000,00 zł brutto.
omory wodomierzowe zlokalizowane
są w miejscowościach:
• Kalisko (1 szt.),
• Ludwików (4 szt.),
• Zawady (2 szt.),
• Zdzieszulice Górne (1 szt.),
• Domiechowice (1 szt.).

K
S

ieć kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Bełchatow
ma łączną długość 28,8 km, liczba
przyłączy to 665.

N

a terenie Gminy Bełchatów
przepompownie ścieków
zlokalizowane są w miejscowościach:
• Domiechowice (3 szt.),
• Zawady (2 szt.),
• Ludwików (1 szt.),
• Łękawa (1 szt.),
• Dobrzelów (2 szt.).

N

a terenie gminy Bełchatów znajdują się
następujące oczyszczalnie ścieków:
• Zawady ,,Polaris”,
• Zawady ,,Nebraska”,
• Łękawa.
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komory wodomierzowe
przepompownie ścieków
ujęcia wody
oczyszczalnie ścieków
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5.2. Obiekty sportowe i place zabaw

N

a terenie gminy Bełchatów zlokalizowane są następujące obiekty sportowe:

• siłownie zewnętrzne:
- Kurnos Drugi
- Dobrzelów
- Podwody
- Zdzieszulice Dolne
- Janów
- Ławy
• boisko sportowe w miejscowości Postękalice
• wielofunkcyjne boiska sportowe w miejscowościach:
- Zdzieszulice Górne
- Augustynów
- Kałduny
• wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej w Domiechowicach (administrowane przez szkołę)
• wielofunkcyjne boisko Orlik w Dobiecinie.

N

a terenie gminy Bełchatów
place zabaw zlokalizowane są
w następujących miejscowościach:
• Ławy
• Podwody
• Wola Kruszyńska
• Ludwików
• Zdzieszulice Dolne
• Zawadów
• Postękalice
• Kałduny
• Oleśnik
• Zawady
• Kurnos Drugi
• Augustynów
• Łękawa
• Huta
• Helenów
• Zdzieszulice Górne.
place zabaw
siłownie
boiska
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6. GOSPODARKA ODPADAMI
• W 2019 roku odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Bełchatów
świadczył podmiot wyłoniony
w postępowaniu przetargowym tj. Spółka „Eko – Region”.
• W ramach systemu gospodarki odpadami właściciele
nieruchomości zamieszkałych
mieli mozliwość prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów
„u źródła”, czyli bezpośrednio na
terenie swojej nieruchomości.
• Odbiorem odpadów „u źródła”
zostało objętych pięć podstawowych frakcji odpadów:
metale i tworzywa sztuczne
(żółty pojemnik), szkło (zielony
pojemnik), papier i makulatura
(niebieski worek), odpady ulegające biodegradacji (brązowy
pojemnik), zmieszane odpady
komunalne (zielony pojemnik
z pomarańczową klapą).
• Według raportu, dotyczącego ilości i rodzaju pojemników
przekazanych w 2019 roku
na poszczególne nieruchomości, przekazano 268 pojemników na odpady komunalne
o pojemności 120 l i 11 pojemników o pojemności 240 l; 220
pojemników na szkło (poj. 120
l); 206 pojemników na odpady
suche (poj. 240 l) i 542 pojemniki na bio (poj. 140 l).
RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK
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• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

D

rugi 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.

Godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach

Z

każdym rokiem coraz większym zainteresowaniem cieszą się wielkogabarytowe zbiórki odpadów za pośrednictwem mobilnego punktu. Na terenie Gminy
Bełchatów spółka „Eko-Region” organizuje je dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

• Wnioski
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Bełchatów na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania
odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez
Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
Stwierdza się, iż istnieją właściwe możliwości i warunki techniczne dla
poprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bełchatów.
W przyszłości nacisk winien być położony przede wszystkim na rozwój
selektywnej zbiórki poprzez edukację ekologiczną zarówno dzieci, młodzieży jak również dorosłych mieszkańców gminy.
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7. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
• Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych

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”.

N

a przełomie 2019/2020 r. usunięto i poddano utylizacji 91,73 MG z 32 nieruchomości. Koszt projektu to 36 358,10 zł.

• Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

C

elem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Bełchatów 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.
mina Bełchatów corocznie w postępowaniu przetargowym wybiera placówkę, do której trafiają bezpańskie psy i koty
z tego terenu. W 2019 roku było to Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie, mieszczące się przy ul. Zdzieszulickiej.

G
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8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

N

arzędziem 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,
- 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,
- nr XLVI/416/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Dobrzelów,
- nr LVII/486/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kałdunach i Dobrzelowie,
- nr LVIII/498/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Teren Słok, obręb Łękawa.

Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków znajdujące się na terenie Gminy Bełchatów są zlokalizowane
na gruntach prywatnych. Gmina nie posiada Programu Ochrony Zabytków.
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9. MIENIE KOMUNALNE
• Grunty stanowiące własność Gminy Bełchatów
a koniec grudnia 2019 roku ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wyniosła 266,73 ha, z tego powierzchnia gruntów
będących w wieczystym użytkowaniu stanowi 0,2365 ha.

N

Podział gruntów stanowiących własność Gminy Bełchatów ze względu na użytek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grunty orne 41,50 ha;
łąki trwałe 1,75 ha;
pastwiska trwałe 8,68 ha;
cieki wodne i rowy 0,26 ha;
lasy 12,10 ha;
tereny zadrzewione
i zakrzewione 1,68 ha;
sady 0,32 ha;
kopalne 0,37 ha;
drogi 186,76 ha;
inne tereny komunikacyjne
0,12 ha;
tereny mieszkaniowe
0,68 ha;
rolne zabudowane 0,86 ha;
inne tereny zabudowane
8,09 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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• Lokale mieszkalne, użytkowe, obiekty oświatowe, kulturalne oraz
obiekty OSP

M

ieszkaniowy zasób Gminy
Bełchatów obejmuje 25
lokali mieszkalnych, położonych
w następujących lokalizacjach:
1) lokale mieszkalne położone w
budynkach stanowiących w całości własność gminy:
• Łękawa 3 (4 lokale);
• Postękalice 43 (3 lokale);
• Zdzieszulice Górne 47 (4 lokale);
• Zawadów 108 (1 lokal);
• Wola Mikorska 1 (1 lokal);
• Wola Mikorska 1A (3 lokale).
2) lokale mieszkalne znajdujące
się w budynkach szkół:
• SP Łękawa (3 lokale);
• SP Dobrzelów (1 lokal).
3) 5 lokali mieszkalnych położonych w budynku w Dobiecinie,
w którym Gmina Bełchatów posiada udział we własności wynoszący
5584/10000.

G

mina Bełchatów posiada
obiekty pełniące funkcje
kulturalne. To nieruchomości
wydzierżawione:

1) na rzecz Centrum Kultury i
Sportu Gminy Bełchatów:
• Filia w Augustynowie
• Filia w Zdzieszulicach Dolnych
• Filia w Zawadach
• Filia w Kurnosie Drugim
• Świetlica w Zdzieszulicach Górnych
• Świetlica w Myszakach
• Kawiarenki internetowe (Wola
Mikorska 1A oraz Zawadów
108);
2) na rzecz KGW w Wólce Łekawskiej świetlica w Wólce Łękawskiej 32A.
Ponadto Gmina Bełchatów użycza
klubowi LZS Zjednoczeni Gmina
Bełchatów boisko i zaplecze sportowe, zlokalizowane w Emilinie
21.
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G

mina Bełchatów dysponuje lokalami użytkowymi zlokalizowanymi
w Zawadach
• Dzierżawa nieruchomości pod adresem Zawady 41,

W

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)

skład nieruchomości gminnych wchodzą również obiekty oddane
na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, są to:

O

• 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;
• Podwody 30 - działki o nr ewid. 12/1 oraz 13/5,
obręb 27 Podwody - dzierżawa OSP Podwody;
• Huta 14 - działka 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;
• Ludwików 25 - działka o nr ewid. 41/100, obręb 19
Ludwików – użytkowanie odpłatne OSP Ludwików.

biekty oświatowe należące do zasobu Gminy Bełchatów:
• 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.
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• Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2019 roku

W

2019 roku Gmina Bełchatów nabyła 7 nieruchomości na drodze cywilno - prawnej:

1. Obręb geodezyjny Zawady działka o nr ewid. 151/1: Akt notarialny Rep. A 1646/2019 z dnia 25.07.2019 r.
– nabyta z przeznaczeniem pod drogę dojazdową,
2. Obręb geodezyjny Zawady działka o nr 150/5, Akt notarialny Rep. A 1646/2019 z dnia 25.07.2019 r. -–
nabyta z przeznaczeniem pod drogę dojazdową,
3. Obręb geodezyjny Myszaki o nr ewid. 241, Akt notarialny Rep. A 2477/2019 z dnia 09.10.2019 r. nabyta w
drodze darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem budowy kompleksu sportowego do dnia 31.12.2022 r.
4. Obręb geodezyjny Kałduny działka o nr ewid. 3/36, Akt notarialny Rep. A 4502/2019 z dnia 01.07.2019 r.
– nabyta od osób fizycznych za symboliczną 1 zł zgodnie z umową przedwstępną z 2016 r.
5. Obręb geodezyjny Kałduny działka o nr ewid. 3/37, Akt notarialny Rep. A 4502/2019 z dnia 01.07.2019 r. nabyta od osób fizycznych za symboliczną 1 zł zgodnie z umową przedwstępną z 2016 r.
6. Obręb geodezyjny Kałduny działka o nr ewid. 3/38, Akt notarialny Rep. A 4502/2019 z dnia 01.07.2019 r. nabyta od osób fizycznych za symboliczną 1 zł zgodnie z umową przedwstępną z 2016 r.
7. Obręb geodezyjny Kałduny działka o nr ewid. 3/39, Akt notarialny Rep. A 4502/2019 z dnia 01.07.2019 r. nabyta od osób fizycznych za symboliczną 1 zł zgodnie z umową przedwstępną z 2016 r.

G

mina Bełchatów nabyła 28 nieruchomości w drodze komunalizacji
mienia (w nawiasie podano datę decyzji Wojewody Łódzkiego):

1.Obręb geodezyjny Janów działka o nr ewid. 354 (17.05.2019 r.)
2. Obręb geodezyjny Janów działka o nr ewid. 355 (17.05.2019 r.)
3. Obręb geodezyjny Janów działka o nr ewid. 356 (17.05.2019 r)
4. Obręb geodezyjny Ludwików działka o nr ewid. 201/1, (17.05.2019 r)
5. Obręb geodezyjny Łękawa działka o nr ewid. 2111, (6.03.2019 r.)
6. Obręb geodezyjny Niedyszyna działka o nr ewid. 307, (14.03.2019 r.)
7. Obręb geodezyjny Dobrzelów działka o nr ewid. 405, (22.02.2019 r.)
8 Obręb geodezyjny Podwody działka o nr ewid. 546 (22.08.2019 r.)
9. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 58, (23.07.2019 r.)
10. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 122, (23.07.2019 r.)
11. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 136, (23.07.2019 r.)
12. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 256 (23.07.2019r)
13. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 310, (23.07.2019 r.)
14. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 372, (23.07.2019 r.)
15. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 381, (23.07.2019 r.)
16. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 400, (23.07.2019 r.)
17. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 418, (23.07.2019 r.)
18. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 419, (23.07.2019 r.)
19. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 420, (23.07.2019 r.)
20. Obręb geodezyjny Dobiecin działka o nr ewid. 396 (18.07.2019 r.)
21. Obręb geodezyjny Poręby działka o nr ewid. 48, (05.07.2019 r.)
22. Obręb geodezyjny Poręby działka o nr ewid. 360(05.07.2019 r.)
23. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 167, (18.06.2019 r.)
24. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 168, (18.06.2019 r.,)
25. Obręb geodezyjny Kielchinów działka o nr ewid. 185, (18.06.2019 r.)
26. Obręb geodezyjny Mokracz działka o nr ewid. 40, (27.08.2019 r.)
27. Obręb geodezyjny Mokracz działka o nr ewid. 256, (27.08.2019 r.)
28. Obręb geodezyjny Ludwików działka o nr ewid. 86/1, (22.08.2019 r.)
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W

2019 roku sprzedano pięć działek z zasobów Gminy Bełchatów

W

2019 roku dwie nieruchomości zostały oddane w dzierżawę:
1. Dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolnicze – nieruchomość
stanowią działki o nr ewid. 354, 355, 356, obręb Janów. Dzierżawa
na okres do 15.08.2020 r.
2. Dzierżawa z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne (prowadzenie świetlicy wiejskiej), na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich
w Wólce Łękawskiej – świetlica w Wólce Łękawskiej 32A zlokalizowana na działce o nr ewid. 308/6, obręb 36 Wólka Łękawska.
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10. OŚWIATA
10.1. Sieć szkolno - przedszkolna na terenie Gminy Bełchatów
2019 roku Gmina Bełchatów rozpoczęła działania, związane z przeksztacaniem sieci szkół i przedszkoli w zespoły szkolno - przedszkolne. Do 31 sierpnia 2019 roku na terenie gminy działało sześć szkół podstawowych (SP w Dobiecinie, SP w Dobrzelowie, SP w Domiechowicach, SP
w Janowie, SP w Kurnosie Drugim i SP w Łękawie) oraz Gminne Przedszkole w Domiechowicach z czterema oddziałami (w Kurnosie Drugim, Łękawie,
Niedyszynie i Janowie). W związku z planowanymi przekształceniami od 1
września 2019 w miejsce oddziałów Gminnego Przedszkola w Domiechowicach zostały utworzone cztery samodzielne placówki:
• Gminne Przedszkole w Kurnosie Drugim
• Gminne Przedszkole w Łękawie
• Gminne Przedszkole w Niedyszynie
• Gminne Przedszkole w Janowie.

W

D

o szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów
uczęszczało 919 dzieci (stan na październik 2019 roku), które uczyły
się w 64 oddziałach. Liczbę uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia wykres:
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L

L

iczbę uczniów uczęszczających do gminnych szkół w poszczególnych
oddziałach ukazuje poniższy wykres.

iczba uczniów w oddziałach w poszczególnych szkołach
z podziałem na oddziały:
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O

d września 2019 roku w pięciu przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Bełchatów zabezpieczono miejsca dla 196 wychowanków. Na
zajęcia uczęszczało 184 dzieci w dziewięciu grupach (w Przedszkolu w Łękawie funkcjonowała jedna grupa, w pozostałych placówkach po dwie). Poniższy wykres prezentuje udział podopiecznych poszczególnych placówek
w ogólnej liczbie przedszkolaków w gminnych jednostkach.

W

2019 roku średnio 160 dzieci mieszkających na terenie Gminy Bełchatów uczęszczało do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych gmin ościennych tj. Miasto Bełchatów, Wola
Krzysztoporska, Zelów (60 dzieci uczęszczało do przedszkoli publicznych,
100 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 2019 wyniosły: 931.121,73 zł.
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10.2. Realizowane zadania oświatowe
• Dowóz uczniów do szkół

G

mina Bełchatów zapewnia również dostępność do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do
szkół poza terenem gminy. W 2019 roku zapewniono dowóz do szkół podstawowych 515 uczniom. Ponadto zrefundowano rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół 6 uczniów niepełnosprawnych (kwota 14.992,71
zł). W 2019 roku zapewniony był również transport dla średnio 12 dzieci
niepełnosprawnych, co w skali roku dało kwotę 225.387,30 zł.

R

ealizując obowiązki wynikające z art. 32 ustawy Prawo oświatowe poniesiono nakłady finansowe na dowożenie uczniów do szkół. W roku 2019
wyniosły one łącznie 667.698,52 zł.
• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym

Z

godnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty,
uczniowie mogli liczyć na wsparcie w formie stypendiów i zasiłków
szkolnych. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy
w tych formach nie mogło przekroczyć 528 zł na 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 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 polega na refundacji rodzicom (opiekunom prawnym)
lub pełnoletniemu uczniowi wcześniej zakupionych pomocy dydaktycznych.
ączna wydatkowana kwota przeznaczona na stypendia socjalne
dla uczniów w 2019 roku wyniosła: 71.523,20 zł, z czego 57.218,56 zł
stanowi dotacja na ten cel i 14.304,64 zł to wkład własny gminy. Stypendium
socjalne w 2019 roku otrzymało 68 uczniów.

Ł

Wójt Gminy Bełchatów przyznał także stypendia za wyniki w nauce. W 2019 roku otrzymało je 101 uczniów szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych na łączną kwotę 30.450,00 zł.
RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK
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• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

S

zkoła Podstawowa w Janowie realizowała projekt w ramach programu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wartość projektu wyniosła
5.000 zł, z czego 4.000 zł pochodziło z dotacji celowej a 1.000 zł z wkładu
własnego.
Jest to program wieloletni, który ma na celu rozwijanie zainteresowań
uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, tj. książek nie będących
podręcznikami, które wzbogaciły zasoby biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służyły do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
• Dotacja celowa na „Darmowe podręczniki”
roku 2019 dotacją celową na wyposażenie w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe objęte były klasy III i VI szkoły
podstawowej. Z dotacji na ten cel w kwocie 69.625,36 zł zostały zakupione
podręczniki dla 313 uczniów i zeszyty ćwiczeń dla 810 uczniów.

W

• Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

N

a podstawie wniosków złożonych przez pracodawcę Wójt Gminy przyznawał w drodze decyzji dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na ten cel w 2019 roku gmina otrzymała środki
finansowe z puli Funduszu Pracy w kwocie 58.686,44 zł. Zostały one wypłacone 9 pracodawcom, którzy zatrudniali u siebie 9 młodocianych pracowników.
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• Stołówki szkolne
2019 roku ze stołówek szkolnych korzystało 852 uczniów szkół podstawowych. W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 oraz na podstawie Uchwały VI/39/2019 Rady Gminy Bełchatów
z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
dofinansowanie otrzymywało 51 uczniów.

W

Porównanie liczby uczniów korzystających i niekorzystających ze szkolnych
stołówek w poszczególnych szkołach:

• Świetlice szkolne
e wszystkich szkołach prowadzone są świetlice szkolne, a zajęcia odbywają się pod opieką nauczycieli. Na zajęcia świetlicowe w 2019
roku uczęszczało około 733 uczniów (na ogólną liczbę 919 uczniów).

W

W

poszczególnych szkołach świetlice funkcjonują w różnych godzinach.
W Dobiecinie jest to od godz. 6.20 do godz. 16.30, w Dobrzelowie
od godz. 6 do godz. 16. W Domiechowicach świetlica szkolna jest czynna
w godz. 6.30 -16, a w Janowie od godz. 6.30 do godz. 15.10. Uczniowie
z Kurnosa Drugiego ze świetlicy mogą korzystać w godz. 6.30 -15.30,
a w Łękawie w godz. 6.30 - 8.00 i 11.30 -15.30.

• Opieka medyczna
rofilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiskowa lub higienistka szkolna. Każda ze szkół
posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

P
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10.3. Finansowanie zadań oświatowych
mina Bełchatów staje corocznie przed trudnym zadaniem dofinansowywania 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 wiejskich, a w tym poszczególnych placówek oświatowych.
otychczasowe 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 np. dodatek wiejski. Ponadto usytuowanie geograficzne Gminy Bełchatów - gminy otaczającej teren Miasta
Bełchatów, generuje wysokie koszty związane m.in. z utrzymaniem stołówek
szkolnych, dowożeniem uczniów, związanej z tym opieki świetlicowej i opieki
w trakcie dowozu. W 2019 roku gmina obciążona była również utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
kosztami remontów i inwestycji oświatowych. W sumie utrzymanie placówek
oświatowych w 2019 roku kosztowało 16.955.377,62 zł.

G

D

Źródła finansowania zadań oświatowych w 2019 roku
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W

związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1287)
Gmina Bełchatów w 2019 roku otrzymała w ramach subwencji dodatkowe
środki w kwocie 188.744,00zł.
2019 roku udało się również pozyskać środki finansowe w kwocie
37.237,00 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 jedna szkoła podstawowa, która spełniała kryteria. W 2019 roku była to Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Janowie.
onadto Gmina Bełchatów otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 58.685,44zł, które były przeznaczone na dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianych pracowników- środki te nie są uwzględnione w powyższej tabeli.

W
P

Strukturę wydatków oświatowych w 2019 roku obrazuje poniższa tabela
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10.4. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi

S

tan 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.
2019 roku w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Bełchatów zatrudnieni byli nauczyciele w wymiarze
124,43 etatów oraz pracownicy administracji i obsługi w wymiarze 85,80
etatów.

W

Zatrudnienie w placówkach oświatowych Gminy Bełchatów w 2019 roku

• Awanse zawodowe i dokształcanie nauczycieli
2019 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano w sumie
64.514,84 zł (z tego 2.954,00 zł w przedszkolach i 61.560,84 zł w
szkołach podstawowych).
dbyły się 4 postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego, 5 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela
mianowanego oraz 4 postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela
kontraktowego.

W
O
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11. POMOC SPOŁECZNA I PRORODZINNA
11.1 Ocena zasobów pomocy społecznej

W

2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie
udzielił wsparcia 277 rodzinom, w tym 80 rodzinom z dziećmi. To
spadek w porównaniu z liczbą mieszkańców, którzy z pomocy korzystali
w 2018 roku.

W

porównaniu do 2018 roku ogólna liczba rodzin korzystających
z pomocy społecznej zmniejszyła się
o 31. Mniejsza jest również liczba rodzin
z dziećmi (spadek o 31 rodzin). Wśród
nich przeważają rodziny z 1 dzieckiem
(33 rodzin) oraz z 2 dzieci (25 rodzin).
Ogółem rodzin wielodzietnych, z 3
dzieci i więcej, w 2019 roku było 22 (w
tym jedna rodzina z pięciorgiem dzieci).
W porównaniu z rokiem 2018 liczba rodzin wielodzietnych zmniejszyła się o 8.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy i wsparcia na podstawie ustawy o
pomocy społecznej
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11.2. Świadczenia pomocy społecznej

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy pieniężnej i niepieniężnej potrzebującym mieszkańcom. Zestawienie ilości i wysokości
świadczeń przedstawia grafika

45

RAPORT O STANIE GMINY BEŁCHATÓW ZA 2019 ROK

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje zadania
określone jako system świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny. System
obejmuje wypłatę świadczeń, które stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, są to:
• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
• świadczenia wychowawcze „500+”,
• świadczenia opiekuńcze,
• świadczenia wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie:
Na dzień 31 grudnia 2019 roku
było zatrudnionych 16 pracowników (kierownik – 1, zastępca
kierownika – 1 (przebywał na
dłuższym zwolnieniu lekarskim),
główny specjalista ds. świadczeń
rodzinnych – 1, specjalista ds.
świadczeń rodzinnych – 1, podinspektor – 1, pracownik socjalny
– 1, specjalista pracy socjalnej - 5,
asystent rodziny - 1, opiekun osób
starszych i niepełnosprawnych –
1, pomoc administracyjna – 3 (1
pracownik przebywał na urlopie
macierzyńskim).
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11.3. Założenia aktualnego programu wspierania rodziny uchwalonego
w dniu 31 stycznia 2019 roku na lata 2019-2021
rogram Wspierania Rodziny Gminy Bełchatów opracowany na lata
2019-2021 jest kontynuacją realizowanego w cyklach 3-letnich gminnych programów rodziny, przygotowywanych w oparciu o art. 176 pkt 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111).

P

W

myśl wspomnianej ustawy na
jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek
wspierania rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz
organizacji pieczy zastępczej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem
lokalnym, sądami i ich organami
pomocniczymi, policją, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

O

bowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa
na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
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G

łówne powody, z jakich rodziny korzystają ze społecznego wsparcia nie
zmieniły się w porównaniu do poprzedniego roku (w jednej rodzinie
mogą być 2 lub 3 powody):

Ś

wiadczenia przyznawane w ramach rządowego programu „Posiłek
w szkole i domu” (opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach
oraz dzieci w przedszkolach i żłobkach) to pomoc, z której skorzystało
• 5 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
• 87 dzieci do czasu ukończenia szkoły podstawowej i średniej.
Łącznie sfinansowano 9265 posiłków.
W ramach realizacji tego programu rodziny otrzymały zasiłki celowe na zakup
żywności. Pomoc pieniężną na zakup żywności otrzymało 292 osoby ze 145
rodzin, w tym 24 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 73
dzieci i młodzieży do czasu ukończenia szkoły podstawowej i średniej.

W

2019 roku osiemnaścioro 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.
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W

2019 roku 120 rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Bełchatów korzystało z Karty Dużej Rodziny. Karty wydano 300 osobom, w tym to
96 dzieci, a 204 rodzice.

K

arta 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. Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również
rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali łącznie przynajmniej 3 dzieci.

P

omocą pieniężną dla rodzin
z dziećmi są również świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. Według stanu na dzień 31 grudnia
2019 roku liczba osób uprawnionych, na które wypłacono tego typu
świadczenia wyniosła 59.

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie udzielił
w 2019 roku wsparcia w formie zasiłków rodzinnych dla 219 rodzin,
w tym:
• 76 rodzinom z jednym dzieckiem,
• 100 rodzinom z dwojgiem dzieci,
• 35 rodzinom z trojgiem dzieci,
• 8 rodzinom z czworgiem i więcej
dzieci.

P

ozostałe świadczenia wypłacane
przez GOPS
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• Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących.
ramach realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, od września 2013 roku 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 opie-		
kuńczo-wychowawcze.

W
W

roku 2019 Gmina Bełchatów pokryła koszty związane z umieszczeniem pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych, umieszczenia jednego dziecka w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie oraz
umieszczenia jednego dziecka w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
Koszty z tym związane wyniosły w sumie 58 121,03 zł.

W

ramach zapobiegania sytuacji kryzysowych w rodzinach posiadających dzieci, w roku 2019 odbyły się warsztaty kompetencji wychowawczych. Warsztaty zostały zorganizowane przy współpracy asystenta
rodziny i pracowników socjalnych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełchatowie. Psycholog przez 6 tygodni (1 raz w tygodniu) omawiał
z rodzicem temat prawidłowej realizacji procesu wychowawczego dziecka.
Omawiał problemy z tym związane oraz edukował się, jak je rozwiązywać.
Warsztaty rozpoczęły 2 matki. Ostatecznie ukończyła 1, uzyskując certyfikat. W roku 2018 roku warsztaty ukończyło 10 matek.

W

2019 roku pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, pomagali dzieciom wyjechać na
kolonie. Współpracowali z instytucjami, które przesłały do
ośrodka oferty kolonijne (bez opłat), tj. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Bełchatowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli. Dwoje
dzieci wyjechało na kolonie do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim
oraz pięcioro dzieci wyjechało do Ośrodka Wczasowo-Konferencyjnego „Pilsko” w miejscowości Korbielów.
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12. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

W

2019 roku na terenie Gminy Bełchatów działało 19 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy) i 4 punkty gastronomii. W tym samym okresie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała 23
wnioski o sprzedaż alkoholu.

O

płaty związane z zezwoleniami na handel napojami alkoholowymi
(tzw. korkowe) obciążające przedsiębiorców 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.
W 2019 roku z tzw. korkowego uzyskano 97.717,31 zł (w tym 64.385,01
zł ze sprzedaży w sklepach, 23.125,85 zł ze sprzedaży w punktach gastronomicznych oraz 10.206,47 zł w ramach zezwoleń wydanych w ciągu roku
kalendarzowego).

C

złonkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli
w 2019 roku 12 posiedzeń.

• na realizację zadań wynikających z założeń programu, wydano 48.518,93 zł;
• komisja pracowała z 59 osobami uzależnionymi od alkoholu. W 57 przypadkach
wydano skierowanie na leczenie odwykowe. Porad udzielono również 11 osobom
współuzależnionym;
• z porad udzielanych w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 84 mieszkańców Gminy
Bełchatów, 4 mieszkańców Miasta Bełchatów, 1 mieszkaniec Gminy Kluki oraz 1
osoba anonimowa.
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13. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

P

rogram współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr I/5/2018 Rady
Gminy Bełchatów z dnia 23 listopada 2018 r. 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.
odstawowym sposobem realizacji programu był otwarty konkurs ofert, który został
ogłoszony Zarządzeniem nr 3/2019 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 7 stycznia 2019
r. Obejmował realizację zadań publicznych w następującym zakresie:

P

• W 2019 r. wpłynęło 26 ofert na realizację zadań publicznych w ramach
ogłoszonych konkursów ofert oraz
1 oferta 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 106 000,00 złotych.
Realizacja Programu współpracy Gminy
Bełchatów z organizacjami pozarządowymi odbywała się na poziomie wsparcia finansowego, jak również miała inny charakter współpracy – polegała 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.
Cele zakładane w programie współpracy
na 2019 rok zostały zrealizowane.

13.1. Patronaty Honorowe Wójta Gminy Bełchatów Konrada Koca w 2019 roku
płynęło 26 wniosków, 21 zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast 4
z przyczyn formalnych zostały odrzucone. Wnioskodawcy dwukrotnie prosili o zmianę przedsięwzięcia które miało być objęte patronatem. Cztery z patronatów uzyskały wsparcie rzeczowe a jeden z nich otrzymał patronat bez żadnego
wsparcia. Trzy wnioski z przyznaniem wsparcia finansowego nie zostały wykorzystane.

W
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14. DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
• Gotowość bojowa jednostek OSP z terenu Gminy Bełchatów
a terenie gminy działa 13 jednostek OSP, w tym 8 jednostek typu „S”,
z czego 2 jednostki (OSP Dobrzelów i OSP Huta) są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

N

Jednostki OSP zrzeszają w swoich szeregach 550 członków zwyczajnych (445 mężczyzn, 105
kobiet), 11 członków wspierających i 10 członków honorowych

W

ramach struktury gminy, oprócz 13 jednostek OSP, działają też 4
Drużyny Kobiece: OSP Dobrzelów, OSP Niedyszyna, OSP Postękalice i OSP Zawadów oraz 8 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:

•
•
•
•
•
•
•
•

jednostka młodzieżowa dziewcząt OSP Dobrzelów.
jednostka młodzieżowa dziewcząt OSP Postękalice.
jednostka młodzieżowa chłopców OSP Niedyszyna.
jednostka młodzieżowa chłopców OSP Dobrzelów.
jednostka młodzieżowa chłopców OSP Postękalice,
jednostka młodzieżowa chłopców OSP Zawadów.
jednostka młodzieżowa chłopców OSP Łękawa.
jednostka młodzieżowa chłopców OSP Ludwików.

W roku 2019 zawody sportowo
-pożarnicze Gminy Bełchatów zostały zorganizowane 22 czerwca
w Łękawie. Organizacją zawodów
zajęła się jednostka OSP Łękawa,
która na zabezpieczenie i organizację zawodów otrzymała dotację
w wys. 5.000,00 zł.
Zawody rozegrane zostały w czterech grupach, a klasyfikacja wyglądała następująco:
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• Gotowość bojowa jednostek OSP z terenu Gminy Bełchatów
ednostki OSP dysponują następującym taborem samochodowym:

J

• OSP Dobrzelów:
1. Samochód ratowniczo- gaśniczy MAN (2016)
2. Samochód ratowniczo- gaśniczy MAN (2012)
• OSP Huta:
1. Samochód pożarniczy STAR (1985)
2. Samochód pożarniczy MAN (2014)
• OSP Niedyszyna:
1. Samochód specjalny ratowniczy Renault Midliner (1995)
2. Samochód średni pożarniczy STAR (1987)
• OSP Ludwików:
1. Lekki samochód specjalny pożarniczy ratowniczo- gaśniczy IVECO DAILY(2010)
2. Samochód strażacki Magirus Deutz (1972)
• OSP Łękawa:
1. Samochód średni pożarniczy STAR MAN (2006)
2. Samochód ciężki pożarniczy JELCZ (1991)
• OSP Postękalice:
1. Samochód ratowniczo- gaśniczy STAR (1987)
(pojazd zmodernizowany w roku 2017)
• OSP Podwody:
1. Samochód pożarniczy IVECO DAILY (2011)
• OSP Zawadów:
1. Samochód pożarniczy Ford Transit (2008)
2. Samochód pożarniczy MAN (2019)

Ś

redni  samochód  pożarniczo - gaśniczy  
GBA   3/29   MAN,   zakupiony został
w 2019 roku i oficjalnie przekazano go
strażakom   OSP   Zawadów.   Wóz kosztował 760 tys. zł, przy czym 280 tys. zł  
stanowiła dotacja z  Ministerstwa  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji, 100 tys. zł
z Komendy Głównej Państwowej   Straży  
Pożarnej, 180   tys.   zł   z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska. 200 tys. zł
to z kolei dofinansowanie z budżetu Gminy  Bełchatów.  Druhowie sami pozyskali
jeszcze 80 tys. zł od darczyńców, w tym
2 tys. zł to ich  własne  składki.  Samochód
wyposażono  dzięki  środkom  z Funduszu
Sprawiedliwości.
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W

roku 2019 straż pożarna alarmowana była w sumie 156 razy do zdarzeń powstałych na terenie Gminy Bełchatów. Z tego 46 zdarzeń to
pożary, 103 to miejscowe zagrożenia. Odnotowano 7 fałszywych alarmów.

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP

D

ziałania związane z ochroną przeciwpożarową realizowane były w zakresie
utrzymania gotowości bojowej jednostek
OSP oraz poprawy istniejącej bazy OSP.

W rozdziale 754 dział 75412 Ochotnicze Straże
Pożarne zabezpieczono kwotę 529 270,19 zł, a
wydatkowano 493 193,95 zł.

Dotacje na zakup sprzętu i umundurowania
specjalnego dla jednostek OSP w podziale
na poszczególne jednostki:
dotacja dla OSP Dobrzelów: 700,00 zł,
dotacja dla OSP Huta: 676,50 zł,
dotacja dla OSP Ludwików: 6.051,60 zł,
dotacja dla OSP Łękawa: 442,80 zł,
dotacja dla OSP Podwody: 307,50 zł,
dotacja dla OSP Zawadów: 200.369,00 zł.
OSP z terenu Gminy Bełchatów wzbogaciły się
o sprzęt, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, zakupiony na kwotę 69 447,50 zł.
Zakup był możliwy dzięki pozyskaniu przez Gminę
środków pieniężnych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Kwota pozyskana z Funduszu
to 69 447,5000 zł, wkład Gminy Bełchatów to
803,19 zł.
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15. CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY BEŁCHATÓW

W

skład Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów wchodzą:

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”
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F

ilia CKiS w Zdzieszulicach Dolnych w 2019
roku realizowała zajęcia cykliczne dedykowane mieszkańcom w różnym wieku. Były to:
• Język angielski Lessons for children
• Kobiece Poniedziałki
• Aerobic, aerobic, czego dla ciała się nie robi
• Zumba i Aerobic - Fitness Service
• Klub Urwisa
• Joga dla każdego
• Zajęcia muzyczne „Gminne Nutki”
• Warsztaty ceramiczne
• „Joga i...”
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F

ilia CKiS w Augustynowie
w 2019 roku realizowała zajęcia cykliczne dedykowane mieszkańcom w różnym wieku. Były to:
• Lessons for children
• Kobiece Wtorki
• Klub Małych Psotników
• Dziecięce studio wokalne
• Juvena Gym
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F

ilia CKiS w Zawadach w 2019 roku realizowała zajęcia cykliczne dedykowane mieszkańcom w różnym wieku. Były

to:
• Angielski dla dorosłych
• Joga dla zdrowego kręgosłupa
• Warsztaty ceramiczne
• Nauka gry na keyboardzie
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F

ilia CKiS w Kurnosie Drugim w 2019 roku realizowała zajęcia cykliczne dedykowane mieszkańcom w różnym wieku. Były to:
• Klub Kreatywnych Kobiet
• Klub Gagatka
• Angielski dla dorosłych
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N

a terenie Gminy Bełchatów działają dwie biblioteki publiczne. To Biblioteka
w Łękawie oraz Biblioteka w Kurnosie Drugim.

Stan księgozbioru Biblioteki w Łękawie na dzień 31.12.2019 r. wynosił 2277
egzemplarzy. W 2019 r. Biblioteka nie dokonała zakupów nowych pozycji książkowych.
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.
Z uwagi na redukcję etatów w okresie sierpień-grudzień 2019 r. biblioteka była
zamknięta. W 2019 roku Biblioteka udostępniła 243 pozycje książkowe.

S

tan księgozbioru Biblioteki w Kurnosie Drugim na dzień 31.12.2019 r. wynosi
4119 egzemplarzy.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco: 1759 egz. stanowi literatura
piękna dla dzieci i młodzieży, 1613 egz. to literatura piękna dla dorosłych, 747 egz.
to literatura popularnonaukowa.
W pierwszym półroczu 2019 r. biblioteka wypożyczyła czytelnikom 317 książek
(z czego 99 należało do literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, 154 to literatura
piękna dla dorosłych, literatura popularnonaukowa - 64).
• W maju 2019 roku biblioteka wspólnie z Biblioteką w Łękawie została zgłoszona
do projektu Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, który ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki z dzieckiem. Każdy przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą (książkę
oraz Kartę Małego Czytelnika). Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.
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B

iblioteka w Łękawie w 2019
roku roku realizowała zajęcia
cykliczne dedykowane mieszkańcom w różnym wieku. Były to:
• spotkania szachowe
• Język angielski
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W

ramach działalności Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów, organizowane były zawody sportowe. Reprezentacje Gminy Bełchatów startowały
również w rywalizacji na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

63
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W

2019 roku Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów realizowało
również zadania związane z promocją Gminy Bełchatów. Zadania te
zostały przejęte przez CKiS po likwidacji referatu promocji, który jeszcze
w pierwszym kwartale 2019 roku funkcjonował w ramach struktury Urzędu Gminy Bełchatów.
• CKiS Gminy Bełchatów w maju 2019 roku rozpoczął wydawanie biuletynu „Informator Gminy Bełchatów”. Pierwszy numer pisma ukazał się w
maju 2019 roku. Kolejne w sierpniu, październiku i grudniu 2019 roku.
Pierwszy numer liczył 20 stron, kolejne numery miały po 16 stron.
• W 2019 roku zakończono wydawanie „Nowin Gminy Bełchatów”.
• Informacje o działaniach realizowanych na terenie Gminy Bełchatów
zamieszczane były także w Biuletynie Powiatowym „Echo Powiatu”

• Zadania promocyjne realizowane były
za pośrednictwem strony internetowej
Urzędu Gminy Bełchatów www.ugbelchatow.pl. W 2019 roku za pośrednictwem strony promowano m.in. adopcję
psów z terenu gminy znajdujących się w
schronisku, propagowano również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
• Profil Facebook Gmina Bełchatów na
dzień 31 grudnia 2019 roku miał 4110
polubień i niemal 4300 obserwujących.
Ze względu na swoje właściwości oraz
stale zwiększające się zasięgi postów,
gminny profil Facebook przejmuje rolę
wiodącego kanału w zakresie szybkiego
przekazywania informacji mieszkańcom.
• Profil Instagram Gmina Bełchatów
na koniec roku 2019 liczył około 300
followersów.
• W 2019 roku opublikowano 15 filmów
na kanale YouTube Gmina Bełchatów.
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16. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BEŁCHATÓW

R

ada Gminy Bełchatów liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:

• Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Piotr Kotas. Komisja obradowała 5 razy.
Przeprowadzone zostały 3 kontrole z zakresu inwestycji oraz jednostek Gminy
Bełchatów.
• Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przewodnicząca
Marzena Polak. Komisja obradowała 13 razy.
• Komisja Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych, Przewodniczący
Paweł Lesiak. Komisja obradowała 9 razy.
• Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Przewodnicząca Bogumiła Robak. Komisja
obradowała 4 razy.
• Komisja Budżetu i Programu Gospodarczego, Przewodniczący Rafał Furczyński.
Komisja obradowała 7 razy.
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, jest to komisja doraźna. Przewodniczący Rafał Marek. Komisja obradowała 3 razy.

W

dniu 10 lutego 2019 roku odbyły się wybory uzupełniające do
Rady Gminy Bełchatów w okręgu nr 12. W dniu 25 lutego podczas VII Sesji Rady Gminy ślubowanie złożył nowo wybrany Radny Janusz Werecki.

R

ada Gminy Bełchatów w roku 2019 odbyła łącznie 15 posiedzeń, na
których przyjęła 103 uchwały.

• Fundusz sołecki

W

roku 2019 Gmina Bełchatów wyodrębniła w budżecie Gminy na fundusz sołecki dla 41 sołectw kwotę 845 172,43 zł.
Kwota wydatkowana wyniosła 650 723,13 zł co stanowi wykonanie
funduszu na poziomie 76,99%.
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