
Raport o stanie gminy Łęki Szlacheckie za rok 2018. 

 

            Poziom realizacji zadań jakie spoczywają na gminie determinuje wysokość środków 

budżetowych jakimi dysponuje gmina. W 2018 roku zrealizowano dochody gminy w kwocie 

16.549.736,78 zł natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 17.198.788,25 zł. Głównymi 

beneficjentami budżetu jest  oświata, ponieważ wydatki ten cel wynosiły ponad 5 mln zł,              

a dochody 3,2 mln zł. Dużą część budżetu pochłania również pomoc społeczne z kwotą również 

ponad 5 mln zł jednak w tym zakresie dysponujemy większą kwotą dochodów na realizację 

zadań zleconych i innych tj. ponad 4,6 mln zł. W 2018 roku na inwestycje udało się 

wygospodarować kwotę – 3.016.568,53 zł. Środki budżetowe pozwoliły na realizację 

zamierzeń ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2015 – 2023, przyjętej  

przez Radę Gminy uchwałą Nr XX/95/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r, w następującym 

zakresie: 

1. Drogi. 

1. Najważniejszym przedsięwzięciem z tego zakresu jest przebudowa drogi  

powiatowej nr 3926E Kobiele Wielkie – Lubień rozpoczęta w 2017 roku. W 2018 

roku realizowany był II etap przebudowy o długości 2800 mb o wartości zadania  

800.040,84 zł. Inwestycja była współfinansowana przez Powiat Piotrkowski w 

kwocie 400.000,00 zł. Należy wspomnieć, że w 2017 r. w I etapie zbudowano 1600 

mb, a w 2019 w III etapie zostanie wykonane 1300 mb tej drogi. 

2. Drugą inwestycją realizowaną w cyklu dwuletnim jest przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Olszyny. W pierwszym etapie w 2017 r. wykonano odcinek 625 

mb, a w 2018 r. odcinek 1645 mb. Koszt inwestycji w 2018 r. to 231.982,00 zł. 

3. Wykonano przebudowę drogi w miejscowości Bęczkowice o długości 1233 mb. 

Koszt zadania 221.808,36 zł z czego 17.590,00 zł stanowiła dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego. 

4. Wykonano przebudowę drogi w miejscowości Huta o długości 460 mb i wartości 

zadania 88.622,47 zł. 

5. Wykonano przebudowę drogi w miejscowości Tomawa o długości 770 mb                     

i wartości 126.969,78 zł. 

6. Wykonano przebudowę drogi w miejscowości Niwy o długości 999 mb z czego 689 

mb nawierzchni asfaltowej i 310 mb nawierzchni tłuczniowej. Wartość zadania 

226.627,96 zł. 

7. Wyremontowano drogę w miejscowości Cieśle w kierunku Ochotnika o długości 

999 mb o nawierzchni tłuczniowej. 

 

2. Inwestycje sportowo rekreacyjne. 

1. Wybudowano dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania BUD-UJ RAZEM trzy 

place zabaw w miejscowościach Trzepnica, Podstole, Tomawa. Łączna wartość 

zadania 174.145,00 zł z czego 99.260,00 zł stanowiły środki uzyskane z Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 



2. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej w miejscowości 

Trzepnica. Łączny koszt budowy to kwota 521.646,61 zł. Na realizację zadania 

udało się pozyskać środki w formie dotacji z Gminy Kleszczów w kwocie 

200.000,00 zł i z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 80.000,00 zł. 

 

3. Infrastruktura komunalna. 

1. Zmodernizowano ujęcie wody w Łękach Szlacheckich poprzez montaż 

dodatkowego filtra do uzdatniania wody. Wartość zadania 49.200,00 zł. Równie 

ważnym przedsięwzięciem realizowanym w obrębie ujęcia wody było rozpoczęcie 

procedury uzyskania Decyzji Wodnoprawnej na pobór wód podziemnych. Efekt 

końcowy czyli uzyskanie decyzji udało się sfinalizować dopiero 4.03.2019 roku. 

Koszty jakie zostały poniesione w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

opiewają na kwotę 22.920,00 zł.  

2. Zakończono rozpoczętą w 2017 roku budowę linii wodociągowej o długości 1370 

mb w miejscowości Dobreniczki. 

3. Rozpoczęto pierwszy etap rozbudowy budynku w miejscowości Ogrodzona                 

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i żłobek. Wartość wykonanych prac – 

125.942,94 zł. 

 

4. Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Zakupiono średni samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej                       

w Tomawie o wartości 85.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest kontynuacją podjętego       

w 2016 r. założenia wymiany wyeksploatowanych samochodów pożarniczych           

w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Wymieniono już 

samochody w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Trzepnicy i Łękach 

Szlacheckich. 

2. Zakupiono ze środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości dodatkowe 

wyposażenie niezbędne do niesienia pomocy w czasie zdarzeń drogowych dla             

5 Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiono miedzy innymi: defibrylatory, 

agregaty prądotwórcze, parawany, systemy oświetleniowe. Wartość zakupu – 

28.421,75 zł. 

3. Zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Szlacheckich agregat 

prądotwórczy o mocy 40 kW. Wartość zadania to 39.500,00 zł z czego 18.000,00 zł 

stanowiła pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Agregat 

stanowił będzie zabezpieczenie dla gminy w przypadku zaistnienia sytuacji 

klęskowych, a w szczególności zapewni zasilanie dla naszych ujęć wody. 

 

5. Zwiększenie aktywności mieszkańców. 

1. Dzięki oddolnej inicjatywy mieszkańców sołectw Dorszyn, Łęki Szlacheckie, 

Tomawa gmina złożyła wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi                           

o przyznanie pomocy finansowej (grantu) na dofinansowanie zadań własnych 

gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach 

wiejskich. Wszystkie trzy projekty uzyskały pozytywną akceptację Urzędu 

Marszałkowskiego. Sołectwo Dorszyn zrealizowało w dniu 18.08.2018 r. Piknik 



Święto miodu i borówczanego ogrodu. Koszt projektu to 6.300,00 zł z czego 

1300,00 zł środki własne gminy, a pozostałe stanowiła dotacja. Sołectwo Łęki 

Szlacheckie, a dokładniej Koło Gospodyń, w dniu 2.09.2018 r. zorganizowało 

Dożynki szlacheckie. Koszt projektu to 6500,00 zł z czego 1500,00 zł środki własne, 

a pozostałe pochodziły z dotacji. Sołectwo Tomawa, przy współpracy z Dyrektorem 

miejscowego gimnazjum Panią Anną Wojakowską-Wolską, zaadoptowało 

pomieszczenia w budynku gimnazjum na siłownię. Koszt projektu to 10.000,00 zł 

z czego wkład własny gminy 5.000,00 zł pozostałe środki pochodziły z dotacji. 

2. W miesiącu marcu odbył się III Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy 

Łęki Szlacheckie będący odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy      

w okresie zimowym licznie trenują w naszych halach sportowych. 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich w miesiącu wrześniu 

zorganizowała kolejny już IV Rodzinny Rajd Rowerowy. Rajd łączy z sobą 

elementy rekreacyjne i kultywowanie tradycji historycznych jakie można znaleźć 

na terenie naszej gminy. 

W 2018 roku realizowano następujące programy: 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt.  

 

Gmina Łęki Szlacheckie co roku opracowuje „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki 

Szlacheckie” do dnia 30 marca bieżącego roku. Jednym z głównych założeń to 

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w  schronisku dla zwierząt, w związku    

z tym w 2018 roku podpisano umowę z Panem Longinem Siemińskim prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą „ Hotel dla zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet 

Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo – Adopcyjne”         

z filią w miejscowości Wojtyszki 18. Realizacja programu następuje również poprzez 

podejmowanie działań w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami oraz ich 

dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt czy też poszukiwania właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi opiera się również 

na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. W tym celu Gmina podpisała umowę z lekarzem weterynarii 

Panem Mirosławem Kacprzykiem – Prywatna Praktyka Weterynaryjna, ul. Konecka 28, 

Sulejów.  W 2018 roku oddano jednego psa do schroniska. Łącznie gmina w schronisku 

utrzymuje 4 psy. Środki finansowe na realizację zadań określonych w programie 

zabezpieczone zostały w kwocie  23 000,00 zł. 

 

2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęki Szlacheckie na 

lata 2018 -2032.  

 

Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz               

z dokładną inwentaryzacją miało za zadanie przedstawienie stanu aktualnego oraz 

dostosowanie ich do rzeczywistych uwarunkowań i możliwości technicznych, 



organizacyjnych i ekonomicznych. Gminny Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest jest jednym z warunków umożliwiających ubiegania się o finansowe wsparcie   

w zakresie unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów azbestowych zarówno przez 

Gminę Łęki Szlacheckie jak i przez mieszkańców. Opracowanie Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2018 – 2032 zostało 

przeprowadzone w trzech etapach: inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest ( spis 

z natury), analiza i opracowanie danych zebranych podczas inwentaryzacji, 

sporządzenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Całkowita wartość 

zadania wyniosła 14 900,00 zł. Na pokrycie 60,00 % kosztów zadania czyli 8940,00 zł 

uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Zadanie 

realizowała firma „EKODIALOG” Maciej Mikulski z Warszawy. 

 

3. Program współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi                 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

Projekt programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok został skonsultowany i przyjęty uchwałą 

przez Radę Gminy w 2017 r.  

Celem głównym Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności  

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. 

Cele szczegółowe Programu:  

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

Gminy; 

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;  

3) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć; 

4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

W programie zostały również zdefiniowane priorytetowe zadania publiczne, na 

realizację których Gmina zaplanowała wydatkować kwotę 10 000 zł. 

W 2018 roku żadna organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wnioskowały                 

o przyznanie dotacji na realizację zadań zapisanych w uchwale. Konkursów nie ogłaszał 

również Wójt Gminy. 

 

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018 było ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków 

psychoaktywnych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców 

Gminy Łęki Szlacheckie poprzez prowadzenie działań profilaktycznych. Był on 

realizowany przez podejmowanie następujących działań: 

1. Edukacja i profilaktyka: 



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała realizację 

programów edukacyjno – profilaktycznych w 2018 roku dla klas drugich i trzecich 

gimnazjum oraz dla klas VII i VIII szkół podstawowych. Tematyka programów 

nawiązywała zarówno do profilaktyki uzależnień jak i przemocy. 

Kolejnym elementem w zakresie działań profilaktycznych były obchody dnia dziecka 

zorganizowane przez wszystkie szkoły pod hasłem szeroko rozumianej profilaktyki, 

nakierowane na promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania wolnego 

czasu, bazowania na rodzinie. 

Młodzież szkolna (100 osób) wzięła udział w prelekcji poświęconej uzależnieniom, 

Bazowała ona na świadectwach dawanych przez osoby, które z różnych nałogów 

wyszły („Wyrwani z niewoli”). 

Ponadto dla osób korzystających z pomocy Punktu konsultacyjnego zorganizowano 

dwuczęściowe szkolenie warsztatowe dotyczące emocji i sposobów radzenia sobie           

z nimi. W szkoleniu udział wzięły 24 osoby.  

Szkolenia skierowano również do nauczycieli – w trzech szkoleniach dotyczących 

profilaktyki w szkole, dopalaczy, pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej udział 

wzięli nauczyciele ze wszystkich szkół na terenie gminy. 

Wszystkie trzy szkoły na terenie gminy prowadziły w 2018 roku zajęcia, dzięki którym 

dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje zainteresowania, spędzać aktywnie i efektywnie 

wolny czas oraz pracować nad posiadanymi deficytami w różnych dziedzinach.               

W ramach tych działań prowadzono zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, 

logopedyczne, gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną, koła przedmiotowe, chór, 

zajęcia ruchowo – muzyczne, szkolny klub sportowy, zajęcia świetlicowe, bibliotekę 

oraz możliwość skorzystania z pomocy pedagoga.   

2. Działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin: 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

motywowała do podjęcia leczenia odwykowego i zachowania abstynencji 5 osób. 

3. Poradnictwo psychologiczne i pomoc terapeutyczna: 

W 2018 roku z pomocy psychologa i terapeuty uzależnień w Punkcie konsultacyjnym 

w Trzepnicy działającym w ramach GKRPA skorzystało 51 osób (21 mężczyzn, 23 

kobiety, 7 dzieci), udzielono 259 konsultacji. Zarówno psycholog jak i terapeuta 

przyjmowali raz w tygodniu po 3 godziny. 

4. Praca socjalna: 

Pracownicy socjalni w 2018 roku obejmowali pracą socjalną rodziny z problemem 

nadużywania alkoholu. Praca socjalna prowadzona była zarówno z osobami 

uzależnionymi jak i współuzależnionymi i członkami rodzin. Polegała ona m.in. na: 

motywowaniu do podjęcia terapii uzależnień, do podjęcia zatrudnienia, do skorzystania 

z pomocy psychologicznej, do podjęcia współpracy z pedagogiem szkolnym, na 

kontakcie z kuratorami, policją, pomocy w załatwieniu spraw urzędowych. 

5. Współpraca międzyinstytucjonalna: 

W 2018 roku w ramach realizacji Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej           

w Łękach Szlacheckich współpracował z GKRPA, szkołami z terenu gminy, 

Komisariatem Policji w Gorzkowicach, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy. 



 

5. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019 

 

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019 jest 

wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Jest on realizowany przez osiąganie następujących celów 

szczegółowych: 

1) Wspieranie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych ubóstwem, 

bezradnością; 

2) Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych                            

w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie 

zasobów tkwiących w rodzinach; 

3) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

 

W celu realizacji postanowień Programu zostały wykonane następujące zadania: 

Cel 1 – Wspieranie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych ubóstwem, 

bezradnością: 

1. Pomoc społeczna: 

W 2018 roku z pomocy finansowej udzielonej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łękach Szlacheckich skorzystały 42 rodziny z dziećmi na kwotę                 

47 217,90 zł. Pomoc została także udzielona w formie sfinansowania ciepłego posiłku 

w szkole dla 91 dzieci na kwotę 40 540,00 zł. 

2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne:  

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z pomocy o charakterze socjalnym 

skorzystało 56 dzieci z 27 rodzin na kwotę 21 892,20 zł, a w okresie od września do 

grudnia 2018 roku 42 dzieci z 21 rodzin na kwotę 13 593,36 zł. 

3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 

W 2018 roku w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 1 387 705,03 zł. Wsparcie 

trafiło do 256 rodzin, w których wychowywało się 425 dzieci. 

Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 21 osób na kwotę 93 320,00 zł 

4. Świadczenia z programu 500+: 

Dla 475 dzieci 289 rodzin wypłacono świadczenia na kwotę 2 577 395,00 zł. 

5. Świadczenie Dobry start 300+ 

Dla 461 dzieci wypłacono świadczenia na kwotę 138 300,00 zł. 

6. Karta Dużej Rodziny 

W 2018 roku złożono 11 wniosków o wydanie KDR, wydano 38 kart. 

 

Cel 2 – Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych                            

w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów 

tkwiących w rodzinach: 

1. Asystent rodziny: 

W 2018 roku asystenturą objęte były 4 rodziny z 13 dziećmi. Powodem skierowania do 

rodziny asystenta było: w dwóch rodzinach założenie Niebieskiej karty, jedna – 

ograniczenie władzy rodzicielskiej, jedna – problemy opiekuńczo – wychowawcze. 



Asystent działając na rzecz poprawy sytuacji rodziny współpracował z pracownikami 

socjalnymi, kuratorem, zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ze szkołami. W rodzinach tych podejmowane były działania w zakresie: 

poprawnego prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania 

budżetem domowym, rozwiązywania trudności finansowych poprzez regulowanie 

zadłużeń, utrzymywania higieny i pielęgnacji, budowania kompetencji i postaw 

wychowawczych poprzez indywidualne konsultacje wychowawcze oraz udzielanie 

wsparcia dla rodziców mających trudności wychowawcze z dziećmi, monitorowania      

z pedagogami i wychowawcami absencji i realizowania obowiązku szkolnego dzieci, 

udzielanie rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

przedstawiania ofert pracy, szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji i zdobywania 

nowych umiejętności, motywowania osób z problemem alkoholowym do 

podejmowania lub kontynuowania terapii, współpracy z instytucjami wspierającymi 

rodzinę, poprawy relacji między członkami rodziny. Wszystkie działania podejmowane 

były w oparciu o plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                               

i w konsultacji z pracownikami socjalnymi. Podejmowane działania przez asystenta 

rodziny w rodzinach obejmowanych wsparciem doprowadziły do ustabilizowania 

sytuacji tych rodzin, jednak rodziny te nadal wymagają dalszej pracy ze strony asystenta 

rodziny w kierunku prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

2. Praca socjalna: 

Pracownicy socjalni w 2018 roku objęli pracą socjalną 50 rodzin z dziećmi na rzecz 

poprawy ich sytuacji. Praca socjalna polegała m.in. na: motywowaniu rodziców do 

wysłania dzieci na kolonie, współpracą ze szkołami na rzecz poprawy sytuacji dziecka,  

kontakcie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, z kuratorami, motywowaniu do podjęcia terapii uzależnień, do podjęcia 

współpracy z pedagogiem, psychologiem. 

3. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna: 

W 2018 roku z pomocy psychologa w Punkcie konsultacyjnym skorzystało 7 dzieci 

wraz z rodzicami. Ponadto rodzice korzystali również z pomocy terapeuty uzależnień. 

4. Podnoszenie kompetencji rodzicielskich: 

W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały 

zorganizowane 2 szkolenia dla rodziców poświęcone umiejętnościom radzenia sobie       

z emocjami. Wzięło w nich udział 24 rodziców. 

 

Cel 3 – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: 

1. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: 

Wszystkie trzy szkoły na terenie gminy prowadziły w 2018 roku zajęcia, dzięki którym 

dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje zainteresowania, spędzać aktywnie i efektywnie 

wolny czas oraz pracować nad posiadanymi deficytami w różnych dziedzinach.               

W ramach tych działań prowadzono zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, 

logopedyczne, gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną, koła przedmiotowe, chór, 

zajęcia ruchowo – muzyczne, szkolny klub sportowy, zajęcia świetlicowe, bibliotekę 

oraz możliwość skorzystania z pomocy pedagoga.   

2. Programy edukacyjno – profilaktyczne: 



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała realizację 

programów edukacyjno – profilaktycznych w 2018 roku dla klas drugich i trzecich 

gimnazjum oraz dla klas VII i VIII szkół podstawowych. 

Ponoszenie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej: 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,          

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki   

w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – 

w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę                      

i wychowanie dziecka – od trzeciego roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2018 

roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich został obciążony 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim kosztami w 

wysokości 10% i 30% wydatków za opiekę i wychowanie 1 dziecka z terenu naszej 

gminy, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Łącznie w 2018 roku 

wydatkowano na ten cel kwotę 2 713,21 zł. 

Potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny: 

1. Zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z umieszczeniem dziecka 

z terenu gminy w pieczy zastępczej. 

2. Zabezpieczenie środków na zatrudnienie asystenta rodziny. 

3. Zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia dla asystenta rodziny                           

i pracowników socjalnych z zakresu zadań nałożonych ustawą o wspieraniu rodziny         

i systemie pieczy zastępczej. 

4. Zapewnienie warunków lokalowych do pracy administracyjnej asystenta rodziny. 

 

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2016 – 2019 jest tworzenie warunków do skutecznego przeciwdziałania przemocy          

w rodzinie. Jest on realizowany przez podejmowanie następujących działań: 

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 

W 2018 roku w ramach Zespołu odbyło się 56 spotkań grup roboczych pracujących na 

rzecz poprawy sytuacji w rodzinach, w których prowadzona jest procedura Niebieskie 

karty. Procedura objęła w roku sprawozdawczym 19 rodzin, z czego na koniec 2018 

roku działania prowadzono w 8 rodzinach.  

W grupach roboczych pracowali pracownicy socjalni, policjanci – dzielnicowi, 

przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

przedstawiciele szkół z terenu gminy. 

2. Poradnictwo psychologiczne i pomoc terapeutyczna: 

Zarówno ofiary jak i sprawcy przemocy mogli korzystać z pomocy psychologa                    

i terapeuty uzależnień w Punkcie konsultacyjnym w Trzepnicy działającym w ramach 

GKRPA. Z pomocy tej skorzystało w 2018 roku 17 osób. 

3. Edukacja i profilaktyka: 



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała realizację 

programów edukacyjno – profilaktycznych w 2018 roku dla klas drugich i trzecich 

gimnazjum oraz dla klas VII i VIII szkół podstawowych. Tematyka programów 

nawiązywała zarówno do profilaktyki uzależnień jak i przemocy. 

Ponadto dla osób korzystających z pomocy Punktu konsultacyjnego zorganizowano 

dwuczęściowe szkolenie warsztatowe dotyczące emocji i sposobów radzenia sobie           

z nimi. W szkoleniu udział wzięły 24 osoby.  

4. Wspieranie rodziny: 

W 2018 roku w dwóch rodzinach z prowadzoną procedurą Niebieskie karty pracował 

asystent rodziny. 

5. Praca socjalna: 

Pracownicy socjalni w 2018 roku obejmowali pracą socjalną rodziny z problemem 

przemocy. Praca socjalna polegała m.in. na: motywowaniu do podjęcia terapii 

uzależnień, do podjęcia zatrudnienia, do podjęcia współpracy z pedagogiem, 

psychologiem, na kontakcie z kuratorami. 

 

Działanie jednostek organizacyjnych gminy. 

1. Placówki oświatowe. 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym 

zadaniem gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu oraz 

szkołom prowadzonym przez Gminę Łęki Szlacheckie środków finansowych na 

prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i utrzymanie 

budynków 

1. Struktura organizacyjna placówek oświatowych. 

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Łęki Szlacheckie funkcjonowały               

4 placówki oświatowe w tym: 

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich, 

2) Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy, 

3) Publiczne Gimnazjum im. Stefana ,,Grota” Roweckiego w Tomawie, 

4) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich. 

 

Szkoły podstawowe – 14 oddziałów w których uczy się 269 uczniów. 

Gimnazjum –  4 oddziały w których uczy się 66 uczniów. 

Punkt przedszkolny i oddziały przedszkolne – 3 oddziały uczących się                                  

69 wychowanków. 

2. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 

W roku szkolnym liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła ogółem 

94, co w przeliczeniu na pełny etat wynosi 67,92 

Struktura zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych 

Grupa zawodowa: 

 Nauczyciele 73 osoby, 49,92 etaty 



 Obsługa 21 osób, 18 etatów 

Ogółem – 94 osoby, 67,92 etaty. 

Struktura zatrudnienia ze względu  na stopień awansu zawodowego nauczycieli                     

w jednostkach oświatowych. 

Stopień awansu zawodowego: 

 Stażysta – 5 osób, 6,85 etatów, 

 Kontraktowy – 5 osób, 6,85 etatów, 

 Mianowany – 25 osób, 34,25 etatów, 

 Dyplomowany – 38 osób, 52,05 etatów. 

3. Finansowanie zadań oświatowych za rok 2018 

 Wielkość subwencji oświatowej, środków budżetowych i dochodów stanowiące 

całkowity koszt realizowanych zadań oświatowych. 

Dochody – ogółem 5.014.682,46 zł z tego subwencje 3.208.209,66 zł, środki z budżetu 

gminy 1.806.391,80 zł. 

Wydatki – 5.014.682,46 zł z czego szkoły podstawowe 2.828472,82 zł, oddziały 

przedszkolne 157.780,75 zł, przedszkole 52.574,86 zł, inne formy wychowania 

przedszkolnego 153.510,96 zł, gimnazjum 1.038.877,57 zł, dowóz dzieci do szkół 

186918,84 zł, dokształcanie doskonalenie nauczycieli 4.250,00 zł, stołówki szkolne 

136.139,79 zł, kształcenie specjalne 103.047,78 zł, pozostała działalność 35.891,04 zł, 

świetlice szkolne 317.218,05 zł.  

 

4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. 

W roku szkolnym 2017/2018 z dowozu korzystało 3 uczniów, z Orzeczeniem 

Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

Organizacja dowozu tych uczniów odbywała się w ramach: 

- samochodu rodzica -  1 uczeń do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego        

w Łodzi, 1 uczeń do Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzepnicy  

- środkiem transportu zapewnionym przez gminę  - 1 uczeń do Szkoły Podstawowej      

w Trzepnicy.  

 

5. Formy pomocy uczniom o charakterze socjalnym 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendium szkolnego. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie 

szkół podstawowych,  gimnazjum a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

zamieszkują na terenie Gminy Łęki Szlacheckie. Na powyższe zadanie wykorzystano 

dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego i  środki własne na kwotę 36.480,82 zł. 

Stypendium szkolne w poprzednim roku szkolnym przyznano i wypłacono 95 uczniom. 

 

6. Pomoc  uczniom w zakresie dożywiania 

Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu ,, Pomoc w zakresie dożywiania", 

dzięki któremu dzieci pochodzące z rodzin najuboższych mogą otrzymać bezpłatne 

posiłki. Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach 



Szlacheckich, który jest bezpośrednim koordynatorem programu, z tej formy pomocy 

w roku szkolnym 2017/2018 korzystało 84 dzieci w wieku do 18 lat. Ogólny koszt 

realizacji programu wyniósł  42.774,80 złotych. 

 

7. Dotacja podręcznikowa 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum korzystali z darmowych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Na ten cel wykorzystano 

dotację celową z budżetu Wojewody w wysokości  47.629,34 zł. 

 

8. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Organ 

Prowadzący ustala corocznie plan dofinansowania oraz formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych 

wynagrodzeń nauczycielskich. W roku szkolnym 2017/2018 r. na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego wydatkowano 2.572,50 zł. 

Formy doskonalenia, które były dofinansowane to: kursy, szkolenia oraz studia 

podyplomowe. 

 

9. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie rozpatrywano zgodnie 

z dyspozycją art. 122 ust. 1-2 pkt , ust. 6-7 i 11 ustawy z dnia 14.10.2016 r. Prawo 

oświatowe  wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy. 

Złożono i rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków pozyskując na ten cel środki w 

wysokości 40.390,04 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego. 

 

10. Awans zawodowy nauczycieli 

Na podstawie art. 9 b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta nauczyciela w roku 

szkolnym 2017/2018 przeprowadzono 1 postępowanie egzaminacyjne na stopień 

nauczyciela mianowanego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich. 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) działał w 2018 r w następującej 

strukturze zatrudnienia: Kierownik, 3 pracowników socjalnych (pełne etaty),   

pracowników obsługi zadań zleconych (pełne etaty), 2 opiekunów osób starszych (po 

pół etatu), asystent rodziny (pół etatu). 

Działania GOPS wpisują się w bieżącą realizację celów określonych w przyjętej 

uchwałą Nr XXXI/166/2016 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 grudnia 2016 r 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łęki Szlacheckie na lata 

2016-2021. 

Realizacja ustawy o pomocy społecznej. 



Zasiłek stały – pobierało 25 osób na kwotę 129.340,40 zł. Wydano 2 decyzje 

przyznające prawo do zasiłku, 25 zmieniających wysokość świadczenia w związku ze 

zmianą kryteriów dochodowych, sporządzono 14 wywiadów alimentacyjnych na rzecz 

świadczeniobiorców. 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – za 18 osób pobierających zasiłek stały 

zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 9.059,39 zł. 

Zasiłek okresowy – pomocą objęto 13 rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

wypłacono 39 świadczeń nas kwotę 13.830,50 zł. Powody udzielenia pomocy: 

bezrobocie (7), długotrwała choroba (4), niepełnosprawność (1), wielodzietność (1). 

Zasiłek celowy – przyznano 23 rodzinom na kwotę 9.303,85 zł, z czego: zasiłek celowy 

specjalny dla 14 rodzin i osób na kwotę 5.850,00 zł głównie z powodu długotrwałej 

choroby (11). 

Pomoc w formie dożywiania i zasiłku na zakup żywności – finansowana w 79,95%           

z rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – pomocą w formie 

posiłku w szkole objęto 91 dzieci na kwotę 40.540,00 zł, w formie finansowej 37 osób 

na kwotę 20.538,17 zł. 

Domy pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować                          

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

1) mieszkaniec domu (nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu), 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi (jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie, jednak kwota 

dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego 

kryterium), 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej (w wysokości 

różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami 

wnoszonymi przez klienta i rodzinę). 

Koszty poniesione na realizację zadania to 192.116,60 zł dla 8 umieszczonych osób. 

Średni koszt pobytu w domu pomocy społecznej w 2018 roku wyniósł 3.169,00 zł,            

a przeciętna odpłatność gminy dla 1 mieszkańca 2.336,00 zł. 

Pracownicy socjalni w ramach realizacji zadania dokonują zmian decyzji o odpłatności 

przy zmianie wysokości świadczeń, zmiany w odpłatnościach przy zmianie kosztu 

pobytu. Ponadto przeprowadzają wywiady alimentacyjne na rzecz osób umieszczonych 

w tych placówkach. 

Usługi opiekuńcze – tą formą pomocy objęto 2 osoby niepełnosprawne w wymiarze po 

4 godziny dziennie w dni robocze. Usługi wykonywane są przez dwie opiekunki 

zatrudnione w wymiarze po 1/2 etatu każda. Łączny koszt zadania 34.370,99 zł. 

Udzielenie schronienia – pomocą objęto 2 osoby z terenu gminy finansując pobyt             

w schronisku dla osób bezdomnych. Koszt zadania 3.782,00 zł. 

Praca socjalna – działalność niefinansowa mająca na celu pomoc osobom, rodzinom, 

grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepsze dostosowanie 

do zasad życia społecznego, poprawę pozycji społecznej. Praca socjalna świadczona 



jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.       

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki 

stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca 

socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód                   

z naciskiem na wykorzystanie posiadanych przez klienta uprawnień, zasobów                          

i możliwości.  

Pracownicy Ośrodka praca socjalną objęli 179 rodzin i osób, z czego 87 

niekorzystających z pomocy finansowej Ośrodka. Działania podejmowane w ramach 

pracy socjalnej: 

1) wizyty w rodzinach, zwłaszcza w okresie zimowym u osób samotnych 

2) monitorowanie wydawania środków finansowych w rodzinach z bezradnością              

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

3) pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i nieporadnym w załatwianiu 

formalności i spraw urzędowych 

4) praca w grupach roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

5) organizacja 2 spotkań dla osób samotnych w okresach świątecznych 

6) organizacja 3 wyjazdów dla seniorów z terenu gminy na imprezy okolicznościowe 

skierowane do nich (Piotrków Tryb. 18 osób, Gorzkowice – 17 osób, Ręczno – 61 osób) 

7) organizacja w siedzibie Ośrodka spotkania z pracownikiem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. polegającego na udzielaniu informacji 

dotyczących dostępnej pomocy dla osób niepełnosprawnych 

8) motywowanie do podjęcia terapii uzależnień 

9) motywowanie do działań na rzecz poprawy sytuacji dziecka w rodzinie (orzeczenia 

o niepełnosprawności, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, pedagog, psycholog, 

wizyty u specjalistów) 

10) wydawanie opinii do różnych instytucji (sąd, fundacje, PCPR) 

11) współpraca z instytucjami organizującymi wypoczynek dla dzieci i pomoc 

rodzinom w skierowaniu dzieci na wypoczynek 

12) motywowanie klientów do podjęcia kursów dokształcających i pomoc w uzyskaniu 

zatrudnienia 

13) pomoc osobom starszym w zorganizowaniu opieki 

14) pomoc przy organizacji pogrzebu 

15) pomoc przy umieszczaniu członka rodziny w zakładzie opieki zdrowotnej 

16) współpraca z instytucjami na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia (policja, sąd, 

szpitale, KRUS, ZUS, PCPR, szkoły, ośrodki pomocy społecznej) 

 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.  

Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wydanych przez Ośrodek. Pracownicy 

socjalni przyjmowali wnioski o udzielenie pomocy, weryfikowali dochody rodzin              

i powody udzielenia pomocy. W ramach programu wydano 87 skierowań dla rodzin         

i osób. Co miesiąc wydawane są produkty żywnościowe dla 200 osób. Program 

realizowany jest przez Fundację Poranek z Ujazdu, która raz w miesiącu przyjeżdża do 

Łęki Szlacheckich i wydaje paczki żywnościowe. Pracownicy Ośrodka pomagają              



i  koordynują przedsięwzięcie (odbierają paczki dla osób, które w danym dniu nie mogły 

ich odebrać). 

Realizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

Prowadzono 9 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do 

ubezpieczenia zdrowotnego. Wydano 8 decyzji potwierdzających prawo do 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

W 2018 roku złożono 11 wniosków o wydanie KDR, wydano 38 kart. Przyjmowaniem 

wniosków, wprowadzaniem danych do systemu informatycznego oraz wydawaniem 

kart zajmuje się pracownik socjalny. 

 

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Asystent rodziny 

W 2018 roku asystenturą objęte były 4 rodziny z 13 dziećmi. Powodem skierowania do 

rodziny asystenta było: w dwóch rodzinach założenie Niebieskiej karty, jedna – 

ograniczenie władzy rodzicielskiej, jedna – problemy opiekuńczo – wychowawcze. 

Asystent działając na rzecz poprawy sytuacji rodziny współpracował z pracownikami 

socjalnymi, kuratorem, zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ze szkołami. W rodzinach tych podejmowane były działania w zakresie: 

poprawnego prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania 

budżetem domowym, rozwiązywania trudności finansowych poprzez regulowanie 

zadłużeń, utrzymywania higieny i pielęgnacji, budowania kompetencji i postaw 

wychowawczych poprzez indywidualne konsultacje wychowawcze oraz udzielanie 

wsparcia dla rodziców mających trudności wychowawcze z dziećmi, monitorowania       

z pedagogami i wychowawcami absencji i realizowania obowiązku szkolnego dzieci, 

udzielanie rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

przedstawiania ofert pracy, szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji i zdobywania 

nowych umiejętności, motywowania osób z problemem alkoholowym do 

podejmowania lub kontynuowania terapii, współpracy z instytucjami wspierającymi 

rodzinę, poprawy relacji między członkami rodziny. Wszystkie działania podejmowane 

były w oparciu o plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                               

i w konsultacji z pracownikami socjalnymi. Podejmowane działania przez asystenta 

rodziny w rodzinach obejmowanych wsparciem doprowadziły do ustabilizowania 

sytuacji tych rodzin, jednak rodziny te nadal wymagają dalszej pracy ze strony asystenta 

rodziny w kierunku prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Świadczenie Dobry start 300+  

Dla 461 dzieci wypłacono świadczenia na kwotę 138.300,00 zł. Złożono 292 wnioski. 

Wydano 1 decyzje odmawiającą prawa do świadczenia. 

Ponoszenie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,          

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki   



w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – 

w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę                      

i wychowanie dziecka – od trzeciego roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2018 

roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich został obciążony 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim kosztami        

w wysokości 10% i 30% wydatków za opiekę i wychowanie 1 dziecka z terenu naszej 

gminy, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Łącznie w 2018 roku 

wydatkowano na ten cel kwotę 2.713,21 zł. 

Ośrodek pełni rolę koordynatora Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 

 

Realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych. 

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z pomocy o charakterze socjalnym 

skorzystało 56 dzieci z 27 rodzin na kwotę 21.892,20 zł, a w okresie od września do 

grudnia 2018 roku 42 dzieci z 21 rodzin na kwotę 13.593,36 zł. Pracownik realizujący 

zadanie przyjął 54 wnioski i przeprowadził postępowania administracyjne. Wydano 52 

decyzje przyznające i 2 decyzje odmawiające prawa do stypendium (przekroczenie 

kryterium dochodowego). 

 

Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

Dodatek mieszkaniowy przyznano dla 1 rodziny na kwotę 223,16 zł. 

 

Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W 2018 roku w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie odbyło się 56 spotkań grup roboczych pracujących na rzecz poprawy 

sytuacji w rodzinach, w których prowadzona jest procedura Niebieskie karty. Procedura 

objęła w roku sprawozdawczym 19 rodzin, z czego na koniec 2018 roku działania 

prowadzono w 8 rodzinach. W pracach każdej grupy wziął udział pracownik socjalny. 

Ponadto Ośrodek zajmuje się obsługą administracyjną Zespołu czyli sporządza                   

i prowadzi jego dokumentację, sprawozdania, wezwania i zaproszenia na spotkania 

Zespołu i grup roboczych. Jest również odpowiedzialny za koordynację Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 

Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Ośrodek, obok GKRPA, jest współrealizatorem Gminnego Programu Profilaktyki             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto prowadzi obsługę 

administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(sporządza i prowadzi jej dokumentację, sprawozdawczość, wezwania, wnioski do 

sądu, korespondencję), nadzoruje działalność Punktu konsultacyjnego, realizację 

programów profilaktycznych w szkołach, organizuje szkolenia w ramach działalności 

profilaktycznej. 

 

Realizacja ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie 

organizacji prac społecznie użytecznych. 



W ramach realizacji porozumienia zawartego między Powiatowym Urzędem Pracy        

w Piotrkowie Tryb. a Gminą Łęki Szlacheckie dotyczącego organizacji prac społecznie 

użytecznych do wykonywania tych prac skierowano 1 osobę. Były to prace w wymiarze 

264 godzin w okresie od 18. 04. 2018 r. do 14. 12. 2018 r. polegające na pomocy osobom 

starszym i niepełnosprawnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ośrodek 

organizował prace, nadzorował i prowadził niezbędną w tym zakresie dokumentację. 

Koszt zadania 2.236,50 zł z czego Urząd Pracy zrefundował 1.283,04 zł. 

 

Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 475 dzieci z 289 rodzin na 

kwotę 2.577.395,00 zł. Poza postępowaniami zakończonymi decyzjami przyznającymi 

prawo do świadczenia (289) przeprowadzono 16 postępowań w sprawie uchylenia 

prawa do świadczenia, 5 postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, 

wydano 15 decyzji odmawiających prawa do świadczenia. 

 

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacono dla 425 dzieci z 256 rodzin na kwotę 

792.232,15 zł.  

Świadczenie rodzicielskie wypłacono 8 osobom na kwotę 71 823,50 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została przyznana na 24 dzieci 

w kwocie 24.000,00 zł. 

Dla 17 rodziców, którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem                

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji, wypłacono świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 

285.061,00 zł. 

Zasiłek pielęgnacyjny pobierało 97 osób niepełnosprawnych na kwotę 167.647,08 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 6 osób, które nie podejmowały zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej albo zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą wobec której są zobowiązane do 

alimentacji, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Kwota 

wypłaconych świadczeń 27.101,30 zł. 

Zasiłek dla opiekuna pobierało 6 osób na kwotę 19.840,00 zł. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostało wypłacone dla 21 osób uprawnionych 

do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji z 14 rodzin na kwotę 

93.320,00 zł. 



 

Poza postępowaniami zakończonymi decyzjami przyznającymi prawo do powyższych 

świadczeń (435) przeprowadzono 29 postępowań w sprawie uchylenia prawa do 

świadczenia, 7 postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, wydano 13 

decyzji odmawiających prawa do świadczeń oraz 123 decyzje zmieniające prawo do 

świadczeń w związku ze zmianą sytuacji w rodzinie lub zmianą wysokości świadczeń. 

Ponadto z tytułu pobierania świadczeń opiekuńczych 16 osób objęto ubezpieczeniem 

emerytalno – rentowym na kwotę 42.282,48 zł i 11 osób objęto ubezpieczeniem 

zdrowotnym na kwotę 12.240,84 zł. 

Ośrodek podejmuje również następujące działania wobec 35 dłużników 

alimentacyjnych z terenu naszej gminy:  

1. wzywa, przeprowadza wywiady alimentacyjne oraz odbiera oświadczenia majątkowe 

2. przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję 

zasądzonych alimentów, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego 

3. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako 

bezrobotny albo poszukujący pracy 

4. wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 

5. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego 

6. przekazuje informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu 

lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za 

okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

 

3. Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich jest samorządową instytucją 

kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.  

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe  Gminna 

Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując 

czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową.  

Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Łęki Szlacheckie.  

Sieć biblioteczną  tworzy Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich i Filia 

Biblioteczna w Trzepnicy.   

Zatrudnienie:  

 pracownicy na stanowiskach bibliotekarskich -2 osoby zatrudnione na cały etat,  

 pracownicy administracji - 1 osoba zatrudniona na ¼ etatu. 

 

 ZADANIA PODSTAWOWE 

 gromadzenie , opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, 

zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup 

czytelniczych. Uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon 

lektur szkolnych, 

 udostępniania zbiorów bibliotecznych, 



 ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku                      

i dokonywanie niezbędnych selekcji, 

 popularyzacja książki i czytelnictwa, 

 promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, 

 wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań  czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży, 

 zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych 

mieszkańców gminy, 

 przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup 

nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, 

 gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością 

biblioteki, 

 prowadzenie kartoteki regionalnej, 

 umieszczanie artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej, 

 dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki. 

 

ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI 

Ogółem budżet Biblioteki w 2018 r. wynosi 169 800 zł z tego: 

 dotacja podmiotowa Organizatora – 166 000 zł, 

 dotacja Biblioteki Narodowej – 3 800 zł. 

 

GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW 

  Gminna Biblioteka Publiczna  jako instytucja organizująca i upowszechniająca 

czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na  racjonalnie skompletowanym 

księgozbiorze. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę              

w bibliotece. 

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym  beletrystykę polską              

i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup 

wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz  zestaw lektur szkolnych.  

Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika 

sezonowego. 

By móc sprawnie funkcjonować konieczny jest ciągły zakup nowości dostępnych na 

rynku czytelniczym. 

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako 

dar od innych czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje 

książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych 

tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby 

w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Zakupu 

najczęściej dokonujemy u hurtowników n.p.  „Edyp”- Hurtownia Książek Ostrów 

Mazowiecka , „Sprzedaż Dobrej  Książki” Tczew,  z uwagi na ich korzystną cenę, 

szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. 

 

 



WPŁYWY  KSIĘGOZBIORU 

Ogółem wpływy – 13 820,66 zł – 681 woluminów, z tego zakup książek - podstawowym 

źródłem finansowania zakupu  książek jest dotacja Organizatora, a następnie dotacja 

Biblioteki Narodowej. 

W roku 2018 na zakup książek   wydatkowano 12.949,49 zł i zakupiono 571 woluminów 

książek z tego: 

 zakup z dotacji Organizatora 9.149,49 zł - 408 szt. 

 zakup z dotacji BN – 3.800 zł – 163 szt. 

Dary – przekazano z biblioteki szkolnej Gimnazjum w Tomawie 108 szt. książek na 

wartość 757,17 zł. 

Od kilku lat Biblioteka uczestniczy w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek”. Dzięki pozyskanej dotacji wzbogacamy  nasze zbiory         

o kolejne, ciekawe tytuły. W roku 2018 otrzymaliśmy kwotę 3.800,00 zł.                                                                                                                                                                    

Na bieżąco Biblioteka prowadzi selekcję księgozbioru książek zaczytanych oraz 

zdezaktualizowanych. 

We własnym zakresie i na bieżąco książki okładane są w folię i prowadzi się drobne 

prace przy ich konserwacji. 

 

 KSIĘGOZBIÓR  stan na 31.12.2018r. 

 ogółem stan faktyczny księgozbioru – 17 726 woluminy na wartość      

222.483,12 zł. 

 ogółem stan księgozbioru wg inwentarza – 32 832 woluminy na wartość 

226.428,16 zł. 

 ubytki – 15 106 woluminów na wartość  3.945,04 zł. 

 

STRUKTURA  KSIĘGOZBIORU 

 literatura piękna dla dorosłych  8 642 woluminy, 

 literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 5 717 woluminy, 

 literatura popularno-naukowa ogółem – 3 367 woluminy 

z tego:  

 liter.pop.nauk dla dorosłych - 2 942 wol. 

 z tego liter.pop.nauk dla dzieci – 425 wol. 

 

CZASOPISMA 

W 2018 r. prenumerata czasopism 27 tytułów  na kwotę 2.900,00 zł  - prasy regionalnej,  

fachowej,  kobiecej i dla dzieci i młodzieży.  Czytelnicy korzystali  z czasopism na 

miejscu i wypożyczali na zewnątrz. 

 

CZYTELNICTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW. 

Biblioteki udostępniają swoje zbiory w dwóch formach:  

 precyzyjnie ( na miejscu) -  jednak w wyjątkowych sytuacjach, książki 

wypożyczane są do domu, 



 wypożyczanie na zewnątrz to druga  forma  udostępniania zbiorów. Odbywa się 

w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się 

z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.  

W  2018 roku  zarejestrowano ogółem 396 czytelników. 

Struktura czytelników wg zajęcia: 

 osoby uczące się  - 270 

 osoby pracujące -76 

 pozostali – 50 

Struktura czytelników wg wieku: 

 do lat 5 – 15 osób 

 6-12 lat – 187 osób 

 13-15 lat – 41 osób 

 16-19 lat- 23 osób 

 20-24 lata- 20 osób 

 25-44 lata – 60 osób 

 45-60 lat – 38 osób 

 powyżej 60 lat - 12 osób 

 

Ze zbiorów Bibliotek skorzystało -  odwiedziło Biblioteki (liczba odwiedzin) – 10 360 

czytelników. 

Ogółem wypożyczenia  zbiorów  bibliotecznych na zewnątrz – 7 350 w tym: 

 książki – 6 949 

 czasopisma – 401 

Ogółem udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu – 3 071 w tym: 

 książki – 2 450 

 czasopisma – 621 

 Najwięcej wypożyczono książek z literatury  dla dzieci i młodzieży następnie literatury  

pięknej dla dorosłych i popularnonaukowej.  

Użytkownikom bibliotek udzielono 817 informacji w tym: biblioteczne – 505, rzeczowe 

– 312  

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby 

skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W dużym  stopniu czytelnicy poszukują 

informacji  w Internecie, a  rzadziej korzystają z książek.    

Biblioteka Gminna posiada 3 komputery, Filia również 3 komputery  z bezpłatnym 

dostępem do Internetu, z którego korzystają dzieci i młodzież, mieszkańcy gminy               

i goście odwiedzający naszą Gminę. Można wydrukować skanować, kopiować. 

W  2018  roku z komputerów  skorzystało 1 439 użytkowników.                                                    

Większość to dzieci i młodzież. Użytkownicy dorośli korzystają z Internetu bardziej 

praktycznie i do konkretnych zadań- bankowość internetowa, maile, sklepy 

internetowe, wyszukiwanie ofert pracy, drukowanie informacji , formularzy.  

 

 



DZIAŁALNOŚĆ PROMUJĄCA CZYTELNICTWO  I   KULTURALNO – 

OŚWIATOWA 

Obok działalności statutowej biblioteki - gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 

księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka prowadzi 

następujące formy pracy: 

 wystawki nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie 

najnowszych publikacji, 

 konkursy czytelnicze, 

 konkurs fotograficzny, 

 lekcje biblioteczne, 

 praca indywidualna z czytelnikiem ( np. pomoc w wyszukiwaniu informacji), 

 konkursy plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, 

 współpraca ze Szkołami – Podstawowymi oraz Gimnazjum, 

 spotkania autorskie, 

 spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, 

 rodzinny rajd rowerowy, 

 warsztaty teatralne, wokalne. 

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania 

z jej zbiorów. Rozmiar prowadzonej  działalności uzależniony jest od warunków 

finansowych. 

   

Wydarzenia w bibliotece 2018r. 

 Ferie zimowe z biblioteką – podczas ferii zimowych odbyły się zajęcia 

plastyczne, gry i zabawy ruchowe i nauka kręcenia balonów.  

 Spektakle teatralne – teatrzyki – 9 spotkań. 

 SIEĆ. 

 Niewychowany Czerwony Kapturek. 

 Co w trawie piszczy. 

 Zielona rewolucja. 

 Agresji mówię nie. 

 Historia żółtej ciżemki. 

 Przygody Baltazara Gąbki. 

 Nie do wiary w bibliotece kryją się czary. 

 Co w trawie piszcz. 

 Lekcje biblioteczne – 4 spotkania. 

 Konkurs plastyczno-literacki WIOSNA w LITERATURZE. 

 Konkurs plastyczno-literacki 100-lecie Polski Niepodległej. 

 Projekt LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ –współorganizacja z Łódzkiem 

Domem Kultury (warsztaty projektowania ubioru metodą aplikacji, warsztaty 

projektowania kostiumu i scenografii, prelekcja o idei zrównoważonego 

zarządzania zasobami środowiska, warsztaty dykcyjne, warsztaty plastyczne 



scenografii). Warsztaty odbywały się na Politechnice Łódzkiej, Akademii Sztuk 

Pięknych i Łódzkim Domu Kultury.  

 Tydzień Bibliotek- głośne czytanie, gry, zagadki. 

 Konkurs plastyczny KSIĄŻKA MOICH MARZEŃ. 

 Występ artystyczny finał projektu LOKOMOTYWA PO WIEDZĘ. 

 Festyn rodzinny-animacje dla dzieci, zajęcia plastyczne. 

 MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK ogólnopolski projekt. 

 MALI PATRIOCI- konkurs wiedzy, głośne czytanie. 

 Narodowe Czytanie – GBP, SP Łęki Szlach., Gimnazjum. 

 Gala Bibliotek – zagadki literackie, malowanki. 

 IV Rodzinny Rajd Rowerowy szlakiem miejsc historycznych. 

 Koncert ŚPIEWANA HISTORIA POLSKI. 

 Udział w konkursie plastycznym dla dzieci niepełnosprawnych PŁYNIE 

WISŁA PŁYNIE. 

 Współorganizacja i uczestnictwo w imprezie plenerowej III Gala Bibliotek 

Powiatu Piotrkowskiego. 

 Współpraca ze Szkoła Podstawową w Łękach Szlacheckich podczas  konkursu 

recytatorskiego Konopnicka dzieciom. 

 Zajęcia edukacyjne – nauka gry na keyboardzie.  

Realizacja uchwał Rady Gminy. 

1. Oświata. 

1. Zrealizowano Uchwałę Nr XLVIII/239/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 

28.02.2019 r. w sprawie ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, którą  podjęto na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustalono że wymiar ten w gminie Łęki 

Szlacheckie   kształtuje się następująco: 

1) doradców zawodowych  wynosi 22 godziny, 

2) dla logopedy wynosi  22 godziny, 

3) psychologa wynosi 22 godziny, 

4) pedagoga wynosi 22 godziny. 

2. Zrealizowano Uchwałę Nr XLVIII/243/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 

28.02.2018 r. wprowadzającą zmiany do uchwały Nr XXXV/183/2017 Rady Gminy 

Łęki Szlacheckie z dnia 23.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała przedłuża 

funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Tomawie o jeden rok szkolny czyli 

2018/2019. Na przedłużenie funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Tomawie 

w dotychczasowym budynku i strukturach  miały wpływ prośby rodziców, uczniów 

oraz przeanalizowanie warunków lokalowych w budynku Szkoły Podstawowej         

w Trzepnicy. Stwierdzono, że przeniesienie ostatnich klas gimnazjum do szkół 

podstawowych będzie uciążliwe dla uczniów z uwagi na liczebność ostatniej klasy 

gimnazjum i warunków lokalowych. Lepszym wyjściem będzie jeżeli gimnazjum 

pozostanie w dotychczasowym budynku w Tomawie. Ponadto z punktu 



wychowawczego dla uczniów lepszym rozwiązaniem będzie umożliwienie im 

ukończenie szkoły w dotychczasowym miejscu. Czego dowodem było 

przeprowadzenie ankiety wśród uczniów gimnazjum, której wynik potwierdza 

sytuację, że uczniowie wolą spełniać obowiązek szkolny w roku 2018/2019                 

w budynku istniejącego gimnazjum w Tomawie. 

2. Współpraca. 

1. Zrealizowano Uchwałę Nr XLVIII/240/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia  

28 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

piotrkowskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań określonych 

poprzez ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 2.500,00 zł. 

2. Zrealizowano Uchwałę Nr XLIX/247/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadań w zakresie 

bieżącego utrzymania dróg. Gmina z Powiatem Piotrkowskim zawarła umowę          

w wyniku której Gmina odpowiadała za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 

letnie wykaszanie poboczy, w zależności od potrzeb utrzymanie poboczy                       

z odmulanie rowów. Natomiast Powiat wykonał na drogach gminnych                             

o nawierzchni bitumicznej remonty cząstkowe do 1000,00 m2 powierzchni. 

Obopólna wartość pomocy nie przekroczyła 30.000,00 zł. 

3. Zrealizowano Uchwałę Nr XLIX/248/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Piotrkowskiego na realizację zadania w sprawach zarządzania kryzysowego. Pomoc 

finansowa w postaci dotacji celowej  w wysokości 3.600,00 zł została przekazana 

Powiatowi na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Międzygminnego Magazynu 

Zarządzania Kryzysowego. 

4. Zrealizowano Uchwałę Nr L/252/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia            

11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania i Uchwałę Nr 

LV/277/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 18 października 2018 r.                

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę 

Łęki Szlacheckie na realizację zadania. Pomoc została udzielona na realizację 

zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1513E w m. 

Ogrodzona i Łęki Szlacheckie” w wysokości 26.000,00 zł. 

3. Obywatelskie. 

1. Zrealizowano Uchwałę Nr XLVIII/241/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 

28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łęki Szlacheckie na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Zmieniono podział sołectw na okręgi wyborcze. 

2. Zrealizowano Uchwałę Nr XLIX/249/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łęki Szlacheckie na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. Dostosowano do zmienionych przepisów prawa. 



3. Zrealizowano Uchwałę Nr LII/263/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia         

19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Łęki 

Szlacheckie.  

4. Zrealizowano Uchwałę Nr LII/265/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia         

19 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Łęki Szlacheckie.  

5. Zrealizowano Uchwałę Nr LIV/272/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia      

27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łęki 

Szlacheckie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

6. Podjętą Uchwałę Nr III/18/2018  Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Łęki Szlacheckie, będzie się realizować w miarę potrzeb. 

4. Pozostałe. 

1. Zrealizowano Uchwałę Nr XLVII/234/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia  

25 stycznia  2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny. 

Darczyńca wycofał darowiznę przekazaną gminie w 2016 r. 

2. Zrealizowano Uchwałę Nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 

23 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy 

Łęki Szlacheckie na rok 2018  środków stanowiących fundusz sołecki.  

3. Uchwały Nr LI/259/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Nr 

LVI/282/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 listopada 2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody                          

i odprowadzania ścieków,  Nr LV/279/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 

18 października 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łęki Szlacheckie, będą 

realizowane w 2019 roku po ostatecznym uzgodnieniu i przyjęciu regulaminu. 

4. Podjętą Uchwałę Nr LIV/271/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia                     

27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Łęki Szlacheckie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łęki 

Szlacheckie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków               

i zasad korzystania z tych przystanków, stosuje się przy zatwierdzaniu tworzonych 

linii komunikacji publicznej. 

5. Podjętą Uchwałę Nr LIV/282/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia                     

14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Łęki Szlacheckie jest 

stosowana w działaniu gminy. 

 


