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       Wójt Gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny przedkłada niniejszy raport będący obrazem 

działań podejmowanych przez Gminę Łęki Szlacheckie w zakresie realizacji przyjętych 

polityk, programów, strategii, działnia jednostek organizacyjnych i stopnia realizacji podjętych 

uchwał przez Radę Gminy w 2019 r. 

        Gmina Łęki Szlacheckie mimo piętrzących się zewsząd wyzwań dla samorządu lokalnego, 

przy  budżecie w wysokości 15 865 437,66 zł, realizowała zadania przyjęte w długoletnich 

prognozach finansowych. Było to trudne przy malejących wpływach bieżących i konieczności 

zbilansowania budżetu, szczególnie przy niedających się przewidzieć narzucanych zasadach 

finansowania zadań oświatowych. W tych okolicznościach na wydatki inwestycyjne udało się 

wygospodarować jedynie kwotę 782 564,25 zł. Mimo malejących środków na inwestycje a tym 

samym możliwości realizacji zadań zapewniających odpowiedni standard życia mieszkańców 

priorytetem zostało zapewnienie im bezpieczeństwa. W dniu 25 listopada 2019 r.                             

w Bronisławowie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród dla najlepszych Samorządów 

Województwa Łódzkiego. W gronie laureatów znalazła się Gmina Łęki Szlacheckie, która 

otrzymała Tytuł Lidera Bezpieczeństwa. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Artura 

Świtonia – Redaktora Naczelnego czasopisma Życie Regionów doceniła inwestycje 

poczynione przez władze gminy w ostatnich latach. Wójt gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny 

podczas uroczystej Gali odebrał z rąk Dyrektora Konkursu statuetkę i certyfikat, zgodnie               

z którym Gmina Łęki Szlacheckie może się posługiwać przyznanym tytułem do końca 2022 r. 

        Rok 2019 był kolejnym rokiem realizacji zamierzeń określonych 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) Głównym przedsięwzięciem realizowanym w omawianym okresie była przebudowa 

drogi powiatowej nr 3926E Kobiele Wielkie - Lubień na odcinku od km 18+959 do km 

27+ 427 (etap 3 dł. 1300mb). Zakres prac przewidywał w ramach jezdni wykonanie 

frezowania istniejącej nawierzchni gr. 3 cm oraz wykonanie warstwy wyrównawczej       

z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 16W KR2 oraz warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego gr. 4 cm AC 11 S KR2. Połączenie między warstwowe przy użyciu emulsji 

asfaltowej. Całkowity koszt zadania – 800 040,84 zł z czego 400 000,00 zł – otrzymane 

z powiatu piotrkowskiego w ramach współfinansowania. Prace zakończono w miesiącu 

czerwcu 2019 roku. 

2) Kolejną inwestycją drogową była przebudowa drogi w miejscowości Piwaki na odcinku 

697 mb. Zadanie polegało na ułożeniu warstwy kruszywa kamiennego łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm na istniejącej drodze na odcinku o długości 

424 mb. o nawierzchni z kruszywa a następnie ułożenie warstwy z betonu asfaltowego 

o gr. 4 cm oraz na odcinku 273 mb. rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, 

wykorytowanie i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm a następnie ułożenie warstwy z betonu 

asfaltowego o gr. 4 cm. Na całym odcinku drogi wykonanie obustronnie poboczy       
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0,75 m, utwardzone kruszywem gr. 10 cm. Całkowity koszt zadania wyniósł 139 345,89 

zł. Prace ukończono w czerwcu 2019 r. 

3) Współfinansowano zadanie realizowane przez Powiat Piotrkowski pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 3918E w m. Dobrenice w zakresie przebudowy nawierzchni”. 

Dotacja wyniosła kwotę 45 187,65 zł. 

4) Przygotowano wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych  na realizację zadania 

„Remont drogi gminnej nr 110206E Stanisławów – Lesiopole wraz z remontem 

skrzyżowania z drogą gminną 110204E (etap 1)”. Odcinek do realizacji w 2020 r. to 

999 mb. 

 

2. Infrastruktura komunalna 

1) Głównym przedsięwzięciem była rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej                            

w miejscowości Ogrodzona. Wykonano instalację  odgromową na całym budynku 

zgodnie z projektem, termoizolację i izolację  przeciwwilgociową cokołu 

fundamentowego przy budynku na głębokości 0,5 m poniżej poziomu przyległego 

terenu. Zostały postawione ściany w celu wydzielenia pomieszczeń, dokonano montażu 

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na całym budynku wraz z parapetami 

zewnętrznymi. Przeprowadzono roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne                           

w pomieszczeniach z wyprowadzeniem przyłączy do pomieszczeń w celu ich dalszej 

przyszłej rozbudowy. Wymieniono instalację żelbetowego zbiornika  na ścieki na nowy 

o poj. 10,0 m3 wraz z wykonaniem nowego przyłącza z rur PCV 160. Przedłużono 

przyłącza wodociągowe wraz z wejściem do budynku. Wykonano roboty elewacyjne      

i termoizolację zewnętrzną całego budynku wraz z ociepleniem stropu. W wejściu 

głównym zrobione zostały podbitki okapów dachowych wraz z sufitem. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 198.012,26 zł. 

2) Trwała modernizacja Stacji Uzdatniania Wody. Na ujęciu w Łękach Szlacheckich 

wymieniono złoże filtrujące w filtrze wody, przepustnice klapowe, wymieniono 

pokrycie dachowe wraz z pełnym orynnowaniem oraz drzwiami wejściowymi. Na 

ujęciu w Trzepnicy, zgodnie z zaleceniami SANEPID, wykonano ocieplenie budynku. 

Zakończono proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych 

z ujęcia w Łękach Szlacheckich. Postepowanie prowadzone przez  Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie trwało od 2018 roku. Koszty jakie zostały 

poniesione na uzyskanie decyzji na pobór wód opiewają na kwotę 22 920,00 zł. 

3) Zrealizowano remont dachu na budynku OSP w miejscowości Piwaki. Wymieniona 

została więźba dachowa wraz z pokryciem. 

4) Rozpoczęto remont  remizy OSP w Podstolach. 

 

3. Ochrona przeciwpożarowa. 

1) 13.03.2019 r. w Szkole Podstawowej w Trzepnicy  odbyły się eliminacje gminne 2019 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.            

W eliminacjach wzięło udział 16 uczestników, w dwóch  kategoriach wiekowych, klasy 

IV-VI oraz VII-VIII i gimnazja. Nagrody ufundowane z budżetu gminy dla najlepszych 

uczestników turnieju opiewały na kwotę 693,60 złotych. Laureaci reprezentowali 

Gminę Łęki Szlacheckie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                  
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w Piotrkowie Trybunalskim w eliminacjach powiatowych. Na tym etapie z gminy Łęki 

Szlacheckie wzięły udział dwie uczestniczki z SP Trzepnica. 

2) 09.04.2019 r. na terenie Leśnictwa Bąkowa Góra odbyły się ćwiczenia jednostek OSP 

Łęki Szlacheckie, Trzepnica, Bęczkowice i Dobrenice, których celem było prowadzenie 

działań gaśniczych, rozpoznawanie dróg dojazdowych, zaopatrywanie w wodę, 

współdziałanie jednostek w gaszeniu rozległych terenów leśnych oraz doskonalenie 

współpracy z nadleśnictwem Bąkowa Góra w zakresie organizacji terenu działań. 

3) Gmina Łęki Szlacheckie, w związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej                  

w Łękach Szlacheckich, otrzymała od Województwa Łódzkiego dotacje w kwocie         

18 352 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu 

służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla tej jednostki. Za otrzymaną kwotę 

dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono 8 hełmów oraz 8 kpl ubrań specjalnych. 

4) 22.09.2019 r. odbyły się Gminne Ćwiczenia Pożarnicze. Udział w nich wzięło                    

5 jednostek OSP w tym jedna drużyna kobiet z Trzepnicy. Wystartowały 4 drużyny 

męskie z Bęczkowic, Tomawy, Trzepnicy i Żerechowy. Po wszystkich konkurencjach 

najlepsza okazała się Trzepnica, drugie miejsce zajęła drużyna z  Bęczkowic, trzecie 

Tomawa, a czwarte Żerechowa. W kategorii kobiet oczywiście pierwsze miejsce zajęła 

Trzepnica. 

5) 29.09.2019 r. odbyły się powiatowe zawody pożarnicze. Gminę Łęki Szlacheckie 

reprezentowała OSP Trzepnica, która zajęła w kategorii mężczyzn 2 miejsce,                       

a w kategorii kobiet 3 miejsce. 

6) W listopadzie został sprzedany samochód specjalny pożarniczy STAR 244  z jednostki 

OSP Tomawa. 

7) Udział w akcjach na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w-g KMPSP w Piotrkowie 

Trybunalskim tj. pożary, miejscowe zagrożenia, fałszywe alarmy – razem 43. 

8) Udział w akcjach ratowniczych i pożarowych poszczególnych jednostek OSP z terenu 

Gminy Łęki Szlacheckie w-g KMPSP w Piotrkowie Trybunalskim  

 OSP Łęki Szlacheckie  28 

 OSP Bęczkowice   5 

 OSP Tomawa   18 

 OSP Trzepnica   28 

 

4. Zwiększenie aktywności mieszkańców 

1) Jak w roku poprzednim Rady Sołeckie z terenu gminy wykazały się własną inicjatywą 

przygotowując uchwały wskazujące na potrzebę podjęcia inicjatyw lokalnych w ich 

sołectwach. Uchwały dały możliwość skierowania przez gminę wniosków do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi o przyznanie dotacji w zakresie 

realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

Sfinansowano trzy przedsięwzięcia: 
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2) W miesiącu kwietniu w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łękach 

Szlacheckich odbył się IV Turniej o Puchar Wójta Gminy Łęki Szlacheckie w Tenisie 

Stołowym. Organizatorem Turnieju był Urząd Gminy Łęki Szlacheckie oraz Szkolny 

Związek Sportowy w Łękach Szlacheckich. Celem turnieju była popularyzacja tenisa 

stołowego w gminie 

3) W dniu 1 czerwca odbył się rajd rowerowy organizowany przez Gminną Bibliotekę         

w Łękach Szlacheckich przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi 

Trzepnica oraz Okolic. Stowarzyszenie uzyskało środki unijne z Lokalnej Grupy 

Działania „BUD-UJ RAZEM” na wyznaczenie i opisanie szlaku rowerowego. Rajd 

prowadził drogami opisanymi w projekcie tj. Trzepnica, Jelica, Bęczkowice, Podstole, 

Huta, Łęki Szlacheckie, Lesiopole, Piwaki, Trzepnica. Stowarzyszenie ustawiło cztery 

tablice informacyjne opisujące szlak w miejscowościach Trzepnica, Podstole, Łęki 

Szlacheckie, Piwaki. Tablice zlokalizowane są w ogólnie dostępnych miejscach                

z możliwością zaparkowania samochodu i rozpoczęcia trasy od jednego z tych miejsc. 

W inauguracyjnym rajdzie po wyznaczonej trasie wzięło udział 75 uczestników.  

4) W dniu 21.07.2019 r. odbył się „Piknik z malarstwem” zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica Oraz Okolic przy współpracy z OSP 

Trzepnica i Gminą Łęki Szlacheckie. Projekt odbył się dzięki dofinansowaniu 

uzyskanemu z Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”. W ramach pikniku 

można było skorzystać z licznych atrakcji: prelekcja na temat walorów historycznych 

regionu, występ uczniów ze szkoły podstawowej, koncert zespołu muzycznego, 

dyskoteka, warsztaty malarskie, gry i zabawy z nagrodami, darmowe atrakcje dla dzieci, 

stoiska gastronomiczne. 

5) Wychodząc naprzeciw lokalnym oczekiwaniom mieszkańców zorganizowano po raz 

piąty Festyn Rodzinny tym razem pod Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego 

Piotra Wojtysiaka. Wydarzenie dało możliwość na integracje środowiska lokalnego, 

prezentacji lokalnej aktywności Kół Gospodyń Wiejskich czy uzdolnień muzycznych 

dzieci i młodzieży. 

6) W dniu 08.09.2019 r. zorganizowano dożynki gminne połączone z 44 Świętem 

Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”. Przedstawiciele sołectw       

z terenu gminy zaprezentowali przegotowane przez siebie wińce dożynkowe a Koło 

Pszczelarskie z Ręczna odebrało ufundowany dla nich sztandar. Dopełnieniem 

Lp. 
Nazwa zadania Kwota otrzymanej 

dotacji 
Wkład własny 

1.  

SOŁECTWO OGRODZONA- „Bądźmy 

wierni starym smakom i tradycji i 

przysmakom” 

10.000,00 zł 1.000,00 zł 

2.  
SOŁECTWO DOBRENICE- „Integrujemy się 

zdrowo i aktywnie” 
10.000,00 zł 1.000,00 zł 

3.  
SOŁECTWOTRZEPNICA II- „Najlepsze 

Inwestycje- Rodzina i Tradycje” 
10.000,00 zł 1.000,00 zł 

 Razem: 30.000,00 zł 3.000,00 zł 



6 

 

uroczystości był organizowany przez Stowarzyszenie Gminne Gospodyń Wiejskich 

Piknik Integracyjny „Lato z tradycją kulinarną”. Stowarzyszenie pozyskało środki            

z Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”. 

7) 16 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich odbyła się V Edycja 

Konkursu Pieśni Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Łęki Szlacheckie. 

Celem konkursu była popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, 

propagowanie wartości patriotycznych, uświadomienie roli pieśni historycznych             

w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. 

8) W dniu 6 grudnia 2019 r. zorganizowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 

10 par zamieszkałych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie. Uroczystość rozpoczęła się 

mszą świętą odprawioną przez Proboszcza Parafii Łęki Szlacheckie ks. Zygmunta 

Błaszczyka. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia ślubne. 

Druga część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich. 

Wójt Gminy Piotr Łączny odznaczył dostojnych jubilatów medalem za długoletnie 

pożycie małżeńskie nadanym Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej.  

W 2019 roku realizowano następujące programy: 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Łęki Szlacheckie  w 2019 roku.  

 

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., 

poz.638) Rada Gminy Łęki Szlacheckie Uchwałą nr VI/33/2019 r. z dnia 25 marca 2019 r. 

przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2019 roku.   

Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Pan Longin Siemiński prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet 

Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo – Adopcyjne              

z siedzibą w Łodzi oraz filią w miejscowości Brąszewice. W okresie  od 1 stycznia 2019 

do 31 grudnia 2019 roku  do schroniska został oddany jeden bezdomny pies oraz dnia 

26 kwietnia 2019 roku ze Schroniska został zaadoptowany bezdomny pies przywieziony 

z terenu Gminy Łęki Szlacheckie. W Schronisku bezdomne zwierzęta mają zapewnioną 
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opiekę weterynaryjną oraz właściwe warunki pobytu. Zwierzęta po przyjęciu do 

schroniska są znakowane poprzez wszczepienie mikroczip z indywidualnym numerem.  

Zapewnienie pierwszej pomocy bezdomnym zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach 

drogowych sprawował Lek. Wet. Mirosław Kacprzyk prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą Prywatna Praktyka Weterynaryjną w Sulejowie, ul. Konecka 28. 

W 2019 roku podmiot realizujący ww. zadanie podjął 1 interwencję w sprawie zwierząt 

rannych w wypadkach drogowych.  

Całkowity koszt za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w  2019 rok: 26 614,53 

zł 

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

2018 – 2032 

 

Uchwałą nr LIV/274/2018 Rada Gminy Łęki Szlacheckie dnia 27 września 2018 roku 

przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęki Szlacheckie na 

lata 2018-2032”. Całkowita ilość zinwentaryzowanych w Gminie Łęki Szlacheckie 

wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem jest to 4 412 892 kg, z czego 

4 322 967 kg stanowi własność osób fizycznych, a 56 925 kg osób prawnych. Wszystkie 

zinwentaryzowane wyroby zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Azbestowej. Gmina 

Łęki Szlacheckie uzyskała w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   

i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację w kwocie 8.940 zł na zadanie pn: „Opracowanie 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęki Szlacheckie na lata 

2018 -2032”. Dotacja obejmowała nie więcej niż 60,00% wartości kosztu całkowitego 

zadania. Podstawowym celem przygotowania Programu jest oczyszczenie terenu naszej 

gminy z wyrobów zawierających azbest, co powinno skutkować wyeliminowaniem jego 

negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców, a także na stan środowiska na jej terenie. 

Uchwałą Nr VI/35/2019 z dnia 25 marca 2019 roku Rada Gminy Łęki Szlacheckie przyjęła 

„Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Łęki Szlacheckie”. Na zasadach określonych                  

w uchwale o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych mogli ubiegać się 

mieszkańcy gminy. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji był prawidłowo 

wypełniony wniosek przez właściciela oraz ujęcie wyrobów w sporządzonej inwentaryzacji. 

Mając powyższe na uwadze w lipcu 2019 roku Gmina Łęki Szlacheckie złożyła wniosek       

o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

na zadanie polegające na „Usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest      

z terenu gminy Łęki Szlacheckie w 2019 roku”. Do Urzędu Gminy wpłynęło 72 wniosków 

na łączną ilość 180,256  ton azbestu i na tej podstawie został złożony wniosek o uzyskanie 

dotacji.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w listopadzie 

2019 roku przyznał dotację na ten cel w kwocie 62 620,00 zł. Na tej podstawie gmina  

zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrała wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę. Wykonawcą zadania była firma REVOL Sp. z o.o. która odebrała wyroby azbestowe 

od wszystkich zadeklarowanych mieszkańców. Zakres prac ww. zadania polegał                        
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w szczególności na: przygotowaniu do transportu, transporcie oraz unieszkodliwieniu 

poprzez składowanie. Po realizacji zadania dokonano aktualizacji danych w Krajowej Bazie 

Azbestowej. 

 

3. Program współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. przyjęty został uchwałą  

Nr LVI/285/2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 

Łęki Szlacheckie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na 2019 rok.  

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 2019 rok był umieszczony w dniu 15 października 2018 r. na stronie 

internetowej bip.lekiszlacheckie.pl w zakładce Informacje - Organizacje pozarządowe jak 

również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie. W terminie do dnia                    

30 października 2018 r. zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii 

oraz wnoszenia poprawek do przygotowanego projektu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres sekretariat@lekiszlacheckie.pl lub tradycyjnej, jak również 

osobiście w Urzędzie Gminy. Konsultacje były przeprowadzone w trybie określonym 

uchwałą Nr XL/184/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie: 

szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.     

W wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga.  

Celem głównym Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności                       

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.  

Celami szczegółowymi Programu są:  

- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,  

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,  

- prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,  

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.  

W 2019 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. Pomimo, że Wójt Gminy nie ogłaszał konkursów, cele programu zostały 

zrealizowane. Współpraca Wójta Gminy  z Kołami Gospodyń Wiejskich zrzeszonymi            

w Gminnym Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich i pozostałymi stowarzyszeniami 

zarejestrowanymi na terenie gminy oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi odbywała się na 

różnych płaszczyznach. 
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4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 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: 

 

Zadanie 1 Programu: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabili-

tacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, współuza-

leżnieniem oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 

 

1. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar 

przemocy w rodzinie  

W 2019 roku z pomocy psychologa i terapeuty uzależnień w Punkcie konsultacyjnym   

w Trzepnicy działającym w ramach GKRPA skorzystało 49 osób (18 mężczyzn,              

17 kobiet, 14 dzieci), udzielono 200 konsultacji. Zarówno psycholog jak i terapeuta 

przyjmowali raz w tygodniu po 3 lub 4 godziny. 

2. Upowszechnianie  informacji o istniejących placówkach leczenia odwykowego 

Informacje dostępne są w Punkcie konsultacyjnym, na stronie internetowej Ośrodka. 

Ponadto pracownicy socjalni Ośrodka udzielają takich informacji podczas 

indywidualnych konsultacji z klientami. 

Zadanie 2 Programu: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej                   

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć:  

1. Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała realizację 

zajęć profilaktycznych w 2019 roku dla wszystkich uczniów szkół podstawowych              

i gimnazjum na terenie gminy. Tematyka zajęć nawiązywała zarówno do profilaktyki 

uzależnień jak i przemocy. Zajęcia odbywały się w okresie luty – czerwiec i wrzesień - 

listopad w wymiarze 1 godziny w miesiącu w każdej klasie. Ponadto zorganizowano      

2 prelekcje (25. 01. 2019 r. Trzepnica i 31. 01. 2019 r. Łęki Szlacheckie) dla rodziców 

dzieci szkół podstawowych dotyczące szeroko rozumianych uzależnień wśród dzieci      

i młodzieży (e-papieros, alkohol, narkotyki, dopalacze, internet, gry komputerowe) oraz 

ich konsekwencji.  

2. Dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych o tematyce uzależnień 

przekazanych do rozprowadzenia przez inne instytucje i organizacje  
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Materiały nieodpłatnie przekazane m.in. przez PARPA, PCPR, Ministerstwo 

udostępniane są na korytarzach Urzędu, w Punkcie konsultacyjnym, indywidualnie 

przez pracowników Ośrodka w ramach pracy socjalnej.  

 

3. Organizacja i dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych  

22.08.2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie zorganizowano 

bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających alkohol na terenie gminy oraz 

dla pracowników punktów sprzedaży alkoholu. Tematem szkolenia było m.in. porady 

dla sprzedawców, zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz konsekwencje 

sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych. 

Wystosowano zaproszenia do wszystkich punktów sprzedaży na terenie gminy. Udział 

wzięło 4 sprzedawców. 

Zadanie 3 Programu: Wspomaganie działalności służb i instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii: 

1. Przeprowadzenie szkoleń, konferencji dla osób pracujących w obszarze pomocy dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych  

Zorganizowano 2 szkolenia dla osób zaangażowanych w problemy uzależnień                     

i profilaktyki na terenie gminy: członków GKRPA, ZI, pracowników pomocy 

społecznej, Policji, szkół. Tematyka: Uzależnienia chemiczne i behawioralne – objawy 

oraz mechanizmy 09.12.2019 r. (13 osób). Motywowanie do leczenia odwykowego 

14.10.2019 r. (8 osób). 

Zadanie 4 Programu: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 131 i 15 Ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego: 

1. Ograniczanie dostępności do napojów alkoholowych 

W roku 2019 nie trafiły do GKRPA sygnały o naruszeniu ustawy o wychowaniu                

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nie prowadzono postępowań                   

w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 

 

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

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

bezradnością: 

1. Pomoc społeczna: 

W 2019 roku z pomocy finansowej udzielonej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łękach Szlacheckich skorzystało 14 rodzin z dziećmi na kwotę 9 226,27 

zł. Pomoc została także udzielona w formie sfinansowania ciepłego posiłku w szkole 

dla 91 dzieci na kwotę 36 297,00 zł. 

2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne:  

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku z pomocy o charakterze socjalnym 

skorzystało 32 dzieci z 16 rodzin na kwotę 11 484,80 zł, a w okresie od września do 

grudnia 2019 roku 32 dzieci z 15 rodzin na kwotę 18 206,80 zł. 

3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 

W 2019 roku w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 1 461 767,60 zł. Wsparcie 

trafiło do 166 rodzin, w których wychowywało się 319 dzieci. 

Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 19 osób na kwotę 84 040,00 zł 

4. Świadczenia z programu 500+: 

Dla 576 dzieci z 355 rodzin wypłacono świadczenia na kwotę 2 824 668,50 zł. 

5. Świadczenie Dobry start 300+: 

Dla 470 dzieci wypłacono świadczenia na kwotę 141 000,00 zł. 

6. Karta Dużej Rodziny: 

W 2019 roku złożono 36 wniosków o wydanie KDR, wydano 84 karty. 

7. Współorganizowanie wypoczynku dzieciom: 

3 dzieci wzięło udział w 14 – dniowym wypoczynku letnim pt.: „Poszukiwacze skarbów 

Województwa Łódzkiego” w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP 

„Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Wypoczynek zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli w ramach 

budżetu Województwa Łódzkiego – Działania z zakresu polityki prorodzinnej. 

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami spoza terenu gminy zajmującymi się pomocą 

rodzinie: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich, we współpracy                    

z Fundacją Poranek, wydał 120 skierowań do odbioru paczek żywnościowych w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego             

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019,  

z czego 45 skierowań dla rodzin z dziećmi. 

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 2019 roku asystenturą objęta była 1 rodzina z 2 dzieci. Powodem, dla którego 

asystent pracował z rodziną było ograniczenie władzy rodzicielskiej i zalecenie sądu do 

przydzielenia asystenta do rodziny. 
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Asystent działając na rzecz poprawy sytuacji rodziny współpracował z pracownikami 

socjalnymi, kuratorem, zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ze szkołami. W rodzinie 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, monitorowania z pedagogami i wychowawcami absencji i realizo-

wania obowiązku szkolnego dzieci, udzielanie rodzinom pomocy w rozwiązywaniu 

problemów psychologicznych, poprawy relacji między członkami rodziny. Wszystkie 

działania podejmowane były w oparciu o plan pracy z rodziną we współpracy z człon-

kami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi. Podejmowane działania przez 

asystenta rodziny doprowadziły do ustabilizowania sytuacji rodziny, jednak wymaga 

ona nadal wsparcia ze strony asystenta rodziny w kierunku prawidłowego wypełniania 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Asystent rodziny wykonuje zadania w ramach umowy o świadczenie usług (zlecenie) 

w wymiarze 10 godzin miesięcznie. 

2. Praca socjalna: 

Pracownicy socjalni w 2019 roku objęli pracą socjalną 46 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, wskazywanie możliwości skorzystania z bez-

płatnej pomocy prawnej realizowanej przez Powiat oraz organizowanie interwencji 

kryzysowej z udziałem psychologa. 

3. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna: 

W 2019 roku z pomocy psychologa w Punkcie konsultacyjnym skorzystało 14 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 prelekcje dla rodziców poświęcone uzależnieniom wśród dzieci i mło-

dzieży. Wzięło w nich udział 137 rodziców. 

 

Cel 3 – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: 

1. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: 

Szkoły na terenie gminy prowadziły w 2019 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.  
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2.  Programy edukacyjno – profilaktyczne: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała realizację 

zajęć edukacyjno – profilaktycznych w 2019 roku dla klasy trzeciej gimnazjum oraz 

dla wszystkich klas szkół podstawowych. W każdej klasie odbyły się zajęcia                     

w wymiarze 1 godziny w miesiącu. 

 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 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        

w Łękach Szlacheckich został obciążony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie           

w Piotrkowie Trybunalskim kosztami w wysokości 30% i 50% wydatków za opiekę                   

i wychowanie 1 dziecka z terenu naszej gminy, które zostało umieszczone w pieczy 

zastępczej. Łącznie w 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę 2 965,70 zł. 

 

Potrzeby związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu wspierania 

rodziny: 

1. Zapewnienie środków finansowych na: 

a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, 

b) działania profilaktyczne w kierunku wzmacniania kompetencji opiekuńczo – 

wychowawczych, 

c) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

2. Zapewnienie warunków lokalowych do pracy z rodziną dla pracowników Ośrodka oraz 

do pracy administracyjnej asystenta rodziny. 

3. Zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z umieszczeniem dziecka   

z terenu gminy w pieczy zastępczej. 

4. Zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnianie asystenta rodziny. 

5. Zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia dla asystenta rodziny i praco-

wników socjalnych z zakresu zadań nałożonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

6. Zapewnienie środków finansowych na tworzenie rodzin wspierających. 

 

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 

– 2019 było tworzenie warunków do skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Był on realizowany przez podejmowanie następujących działań: 
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Tworzenie i rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

1. Grupy robocze w ramach ZI: 

W 2019 roku w ramach Zespołu odbyło się 26 spotkań grup roboczych pracujących na rzecz 

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

Procedura objęła w roku sprawozdawczym 13 rodzin, z czego na koniec 2019 roku działania 

prowadzono w 3 rodzinach.  

W grupach roboczych pracowali pracownicy socjalni, policjanci – dzielnicowi, 

przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

przedstawiciele szkół z terenu gminy. 

2. Praca socjalna: 

Pracownicy socjalni w 2019 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. 

Koordynacja działań lokalnych podmiotów w związku ze zjawiskiem przemocy w rodzinie 

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łęki 

Szlacheckie: 

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. Dotyczyły one głównie omówienia bieżącej 

sytuacji rodzin z prowadzoną procedurą Niebieskie karty, zakończenia prowadzonych 

procedur, spraw organizacyjnych. 

Członkowie Zespołu wzięli udział w dwóch szkoleniach organizowanych przez GKRPA, 

poświęconych problemom uzależnienia i przemocy. 

  

Podnoszenie świadomości społeczeństwa oraz różnych grup zawodowych mających 

styczność ze zjawiskiem przemocy w rodzinie w zakresie skali i możliwości 

przeciwdziałania temu problemowi 

1. Edukacja i profilaktyka: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała realizację zajęć 

profilaktycznych w 2019 roku dla klas trzecich gimnazjum oraz dla wszystkich klas szkół 

podstawowych. Tematyka programów nawiązywała zarówno do profilaktyki uzależnień jak 

i przemocy. 

Pracownicy Ośrodka wykorzystywali do pracy z klientami materiały edukacyjne                          

i informacyjne o tematyce przeciwdziałania przemocy przekazanych do rozprowadzenia 

przez inne instytucje i organizacje. 

Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy rodzinie doświadczonej przemocą 

1. 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 2019 roku 12 osób. 
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Działanie jednostek organizacyjnych 

1. Placówki oświatowe 

 

1. Struktura organizacyjna placówek oświatowych. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Łęki Szlacheckie była organem prowadzącym dla: 

jednej innej formy wychowanie przedszkolnego czyli punktu przedszkolnego, dwóch szkół 

podstawowych  oraz jednego gimnazjum. 

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. 

 

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 16 oddziałów           

w których uczyło się 288 uczniów. W gimnazjum funkcjonowały 2 oddziały z 28 uczniami. 

Natomiast punkt przedszkolny i oddziały przedszkolne stanowiły 3 oddziały z 67 

wychowankami.  

 

2. Kadra pedagogiczna. 

Zatrudnianie nauczycieli w danym roku szkolnym w placówkach oświatowych jest 

podyktowane zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji roku 

szkolnego. Jest to związane z liczbą oddziałów w poszczególnych placówkach, liczbą godzin 

wynikającą z podziału na grupy, liczbą godzin nauczania danego przedmiotu i poziomów 

nauczania zgodnie z ramowymi planami nauczania Ministra Edukacji Narodowej. 

Liczba stosunków pracy zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie       

w ponad 80% to nauczyciele mianowani i dyplomowani. 

Stopień awansu zawodo-

wego 

Liczba zatrudnionych 

Dyplomowany 35 

Mianowany 20 

Kontraktowy 6 

Stażysta 7 

Bez stopnia awansu zawo-

dowego 

0 

Razem 68                   

(50,69 etatu) 
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3. Wyniki egzaminów. 

Miernikiem jakości nauczania w szkołach są wyniki egzaminów. Wyniki egzaminów 

zewnętrznych mają przede wszystkim charakter informacyjny. Należy pamiętać, że 

osiągnięcia uczniów są zarówno wynikiem nauczania jak i uczenia się i zależą od 

następujących czynników: 

 indywidualnych właściwości ucznia (uwarunkowań biologicznych, zdolności                   

i aspiracji, motywacji i pracy samodzielnej, poczucia własnej wartości), 

 środowiskowych (wpływ środowiska rodzinnego, status materialny i wykształcenie 

rodziców, otoczenie społeczno- ekonomiczne, sytuacja na rynku pracy, rozwój 

instytucji kultury), 

 szkolnych – czynniki pedagogiczne (poziom, warunki i metody nauczani, staż, płeć, 

wiek, wykształcenie i pracowitość nauczycieli, wysokość finansowania oświaty). 

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został zorganizowany w roku szkolnym 2018/2019, 

który sprawdzał wiadomości i umiejętności określone na podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Egzamin obowiązkowy przeprowadzony 

został w formie pisemnej przez trzy kolejne dni ( 15-17 kwietnia 2019 r.). Uczeń przystąpił 

do egzaminu z trzech przedmiotów: z języka polskiego (120 min), matematyki (100 min.), 

języka obcego nowożytnego (90 min.). Egzamin nie ma progu zdawalności. Od 2022 roku 

ósmoklasista będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z czterech przedmiotów 

obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego 

przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia. Fizyka, geografia, historia. 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty – język polski 

Rok SP w Łękach 

Szlacheckich 

SP w 

Trzepnicy 

Gmina Łęki 

Szlacheckie 

Powiat 

piotrkowski 

Województwo 

Łódzkie 

Kraj 

2019 58% 50% 53% 63% 63% 63% 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – matematyka 

Rok SP łęki 

Szlacheckie 

SP w 

Trzepnicy 

Gmina Łęki 

Szlacheckie 

Powiat 

piotrkowski 

Województwo 

Łódzkie 

Kraj 

2019 47% 34% 39% 45% 45% 45% 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny – język angielski 

Rok SP łęki 

Szlacheckie 

SP w 

Trzepnicy 

Gmina Łęki 

Szlacheckie 

Powiat 

piotrkowski 

Województwo 

Łódzkie 

Kraj 

2019 49% 39% 43% 53% 58% 59% 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny – język niemiecki  

Rok SP w Łękach 

Szlacheckich 

SP w 

Trzepnicy 

Gmina Łęki 

Szlacheckie 

Powiat 

piotrkowski 

Województwo 

Łódzkie 

Kraj 

2019 50% - 43% 46% 47% 42% 

 

Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 10-12 kwietnia 2019 r., który składał się  

sześciu części- po dwie każdego dnia. Wyniki szkół z egzaminu zewnętrznego 

przedstawiane były dotychczas w skali punktowej i staninowej. Obecnie wyniki te 

przedstawia się przy pomocy procentów. Skala staninowa służy porównywaniu wyników 

na tle całej populacji (umożliwia porównanie osiągniętego wyniku danej szkoły                     

z wynikami innych szkół). Stosując skalę staninową każda szkoła może określić, ile szkół 

w Polsce uzyskało taki sam lub podobny wynik z egzaminu. Szkoła z wynikiem niskim, 

to szkoła, której wyniki znajdują się od 1 do 3 stopnia skali satninowej, z wynikiem 

średnim od 4 do 6 stopnia skali staninowej, a z wynikiem wysokim od 7 do 9 stopnia skali 

satninowej. 

Skala staninowa 

Numer 

stanina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nazwa 

wyniku 

Najniższy Bardzo 

niski 

Niski Niżej 

średniej 

Średni Wyżej 

średni 

Wysoki Bardzo 

wysoki 

najwyższy 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego – Publiczne Gimnazjum w Tomawie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finansowanie zadań oświatowych w 2018/2019 

W myśl art. 11 ust.5 ustawy prawo oświatowe, środki niezbędne na realizacje zadań 

oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz 

utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. Owa gwarancja nie oznacza jednak pełnego pokrycia kosztów realizacji 

zadań oświatowych przez budżet państwa, gdyż dochodami jednostek samorządu 

terytorialnego są zarówno subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa jak również 

dochody własne, którymi w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego są m.in. udziały e wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Filarem obecnego 

finansowania zadań oświatowych jest oświatowa część subwencji ogólnej, zwana potocznie 

subwencją oświatową. Subwencja ta w opinii m. in. Najwyższej Izby Kontroli, daje 

możliwość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego obligatoryjnych usług 

edukacyjnych. Oprócz zadań podstawowych, organy prowadzące powinny jednak 

zabezpieczyć jeszcze środki na rozwój szkół, a więc remonty, nowoczesne pomoce 

naukowe, dodatkowe zajęcia czy doskonalenie zawodowe nauczycieli, bo to z kolei 

przekłada się na jakość kształcenia. Wysokość subwencji oświatowej dla poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest na podstawie nowelizowanego corocznie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zawarty                         

w rozporządzeniu algorytm podziału subwencji oświatowej, bazujący na liczbie uczniów 

budzi wiele kontrowersji wśród środowisk oświatowych. Podstawową zmienną, od której 

uzależniona jest wysokość subwencji oświatowej jest liczba uczniów z uwzględnieniem tzw. 

wag przeliczeniowych, określanych corocznie ww. rozporządzeniu. Niewielką korektę          

w ostatecznej wysokości subwencji wprowadza tzw. wskaźnik korygujący, wynikający ze  

Zakres Średnia wynik kraju Średnia wynik województwa Średnia wynik szkoły 

% stanin % stanin % stanin 

Język polski 63 5 63 5 61,52 5 

Historia/wos 59 6 59 6 52,40 3 

Matematyka 43 6 43 6 37,16 4 

Przedmioty 

przyrodnicze 

50 6 49 5 41,36 3 

Język 

angielski PP 

68 6 68 6 60,50 4 

Język 

niemiecki 

PP 

48 5 48 5 58,40 6 
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struktury zatrudnienia nauczycieli na terenie danej jednostki samorządy terytorialnego 

według stopni awansu zawodowego. 

Wielkość subwencji oświatowej, środków budżetowych i dochodów stanowiące całkowity 

koszt realizowanych zadań oświatowych w gminie Łęki Szlacheckie 

 

 

5. Dowóz dzieci do szkół 

Dowóz dzieci do szkół w gminie Łęki Szlacheckie był realizowany przez gminny autobus 

szkolny oraz prywatnego przewoźnika poprzez zakup biletów miesięcznych.                               

W roku szkolnym 2018/2019 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 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzepnicy             

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

w Trzepnicy. W związku z powyższym łączne szacunkowe koszty dowożenia uczniów do 

szkół  i innych placówek w ostatnim roku wynosiły 186 918,84 zł (w kwocie tej 

uwzględniono koszty dowozów uczniów – przewoźnik zewnętrzny oraz koszty napraw, 

paliwa, płynów eksploatacyjnych i części zamiennych do autobusów szkolnych oraz koszty 

zatrudnienia kierowcy). 

6. Realizacja programów men oraz programów realizowanych ze środków zewnętrznych. 

W ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017-

Koszt całkowity Subwencja Dochody Środki budżetowe

5 014 682,46

3 099 221,00

101 315,46

1 814 146,00
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2019 ,, Aktywna Tablica”, szkoły podstawowe z Gminy Łęki Szlacheckie otrzymały w 2019 

r. dotację w wysokości 28 000,00 zł na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. 

Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości 7 000,00 zł. Całkowita kwota zakupu 

nowoczesnego sprzętu wynosi 35 000,00 zł. Celem programu jest rozwijanie szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno 

– komunikacyjnej. Aby szkoła mogła otrzymać finansowe wsparcie na zakup nowoczesnego 

wyposażenia, musiała spełnić określone wymagania m.in. posiadać dostęp do Internetu na 

poziomie co najmniej 30 Mb/s oraz jeden punkt dostępowy do korzystania z Internetu w 

ramach zajęć pozalekcyjnych, a także czasie wolnym. Nowoczesny sprzęt umożliwi 

podniesienie kompetencji uczniów  i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia                        

o możliwościach wykorzystania nowych technologii.     

 Gmina Łęki Szlacheckie otrzymała dotację celową w wysokości 8 000,00 zł                          

z przeznaczeniem za zakup książek do bibliotek szkolnych, natomiast Gmina Łęki 

Szlacheckie pokryła ze środków własnych kwotę 2 000,00 z, która stanowiła 20% 

całkowitego kosztu zakupu książek. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty 

bibliotek szkolnych, wzrost dostępności do książek w bibliotekach szkolnych oraz rozwój 

współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi. Szkoły, które uzyskały 

wsparcie zobowiązane są do: zasięgania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego   

w sprawie zakupu książek, podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi w tym 

pedagogicznymi, organizacji co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo, 

uświadamiania rodzicom wpływu czytania na rozwój dzieci, organizacji co najmniej jednego 

projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki 

szkolnej, dostosowanie pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, a w szczególności 

poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich, 

uwzględniania potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek. 

Gmina Łęki Szlacheckie wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej              

i uzyskała z Ministerstwa Finansów dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw 

dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 8/8 ustawy 

– Karta Nauczyciela i uzyskała wsparcie na ten cel w wysokości 9 055,00 zł. 

7. Formy pomocy uczniom o charakterze socjalnym. 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie 

Gminy Łęki Szlacheckie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącym           

z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto ( 528 zł 

netto od 1 października 2018 r.) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest 

niepełna. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego lub 

częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 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 
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Wojewody Łódzkiego i  środki własne na kwotę 25 078,16 zł. Stypendium szkolne                   

w poprzednim roku szkolnym przyznano i wypłacono 42 uczniom.   

   Kolejnym programem jakim objęte są dzieci na terenie Gminy Łęki Szlacheckie jest 

program ,, 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 2018/2019 korzystało 79 dzieci w wieku 

do 18 lat. Ogólny koszt realizacji programu wyniósł  40 727,00 złotych. 

8. Inne zadania dotyczące obszaru oświaty. 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2018/2019 była kontrola obowiązku 

nauki, któremu podlegają uczniowie w wieku 16-18 lat. Na podstawie wykazów z ewidencji 

ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadpodstawowych i ponadgim-

nazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych. Kolejne dane o realizacji obowiązku nauki 

przekazywane są bezpośrednio przez rodziców. W omawianym roku szkolnym liczba 

młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie Gminy Łęki Szlacheckie wynosiła 

128.        

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów 

kształcenia. W 2018/2019 wpłynęły wnioski na podstawie których wypłacono środki               

w wysokości 32 324,00 zł.      

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. W roku szkolnym 2018/2019 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

wydatkowano 10 850,00 zł. Formy doskonalenia które były dofinansowane to: kursy, 

szkolenia oraz studia podyplomowe. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Realizacja ustawy o pomocy społecznej w 2019 roku 

Zasiłek stały – pobierało 26 osób na kwotę 137 440,46 zł. Wydano 11 decyzji przyznających 

prawo do zasiłku, 5 zmieniających wysokość świadczenia w związku ze zmianą dochodów, 

sporządzono 34 wywiady alimentacyjne na rzecz świadczeniobiorców. 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – za 19 osób pobierających zasiłek stały 

zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 10 268,22 zł. 

Zasiłek okresowy – pomocą objęto 9 rodzin i osób samotnie gospodarujących, wypłacono 

32 świadczenia nas kwotę 10 237,77 zł. Powody udzielenia pomocy: bezrobocie (8), 

niepełnosprawność (1). 

Zasiłek celowy – przyznano 13 rodzinom na kwotę 6 153,70 zł, z czego: zasiłek celowy 

specjalny dla 6 rodzin i osób na kwotę 3 200,00 zł głównie z powodu długotrwałej choroby 

i niepełnosprawności (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 
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w szkole objęto 91 dzieci na kwotę 36 297,00 zł, w formie finansowej 38 osób na kwotę      

17 140,00 zł. 

Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. W roku 2019 wypłacono 1 osobie w kwocie 

2 349,96. Świadczenie wraz z kosztami obsługi zadania (1,5%) w całości finansowane              

z dotacji celowej.  

Koszty poniesione na realizację zadania umieszczania w domu pomocy społecznej osób 

uprawnionych to 214 126,52 zł. Objęto nim dla 8 mieszkańców. Średni koszt pobytu w domu 

pomocy społecznej w 2019 roku wyniósł 3342 zł, a przeciętna odpłatność gminy dla                  

1 mieszkańca 2298 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 40 139,38 zł. 

Udzielenie schronienia – pomocą objęto 1 osobę z terenu gminy finansując pobyt                      

w schronisku dla osób bezdomnych. Koszt zadania 4 584,00 zł. 

Pracownicy Ośrodka praca socjalną objęli 191 rodzin i osób, z czego 105 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 spotkania dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia 

6) organizacja wyjazdu dla 17 seniorów z terenu gminy na obchody Wojewódzkiego Dnia 

Seniora w Piotrków Tryb. 

7) motywowanie do podjęcia terapii uzależnień 

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

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

wizyty u specjalistów) 

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

10) współpraca z instytucjami organizującymi wypoczynek dla dzieci i pomoc rodzinom       

w skierowaniu dzieci na wypoczynek 

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

zatrudnienia 

12) pomoc osobom starszym w zorganizowaniu opieki 

13) pomoc przy umieszczaniu członka rodziny w zakładzie opieki zdrowotnej 

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

szpitale, KRUS, ZUS, PCPR, szkoły, ośrodki pomocy społecznej) 
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Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w roku 2019  

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 120 skierowań dla rodzin i osób. Co 

miesiąc wydawane są produkty żywnościowe dla 283 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 w 2019 roku 

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 2019 roku 

W 2019 roku złożono 36 wniosków o wydanie KDR, wydano 84 karty. Przyjmowaniem 

wniosków, wprowadzaniem danych do systemu informatycznego oraz wydawaniem kart 

zajmuje się pracownik socjalny. 

 

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2019 roku 

Asystent rodziny 

W 2019 roku asystenturą objęta była 1 rodzina z 2 dzieci. Powodem, dla którego asystent 

pracował z rodziną było ograniczenie władzy rodzicielskiej i zalecenie sądu do przydzielenia 

asystenta do rodziny. 

Asystent rodziny wykonuje zadania w ramach umowy o świadczenie usług (zlecenie)              

w wymiarze 10 godzin miesięcznie. 

Świadczenie Dobry start 300+  

Dla 470 dzieci wypłacono świadczenia na kwotę 140 700,00 zł. Złożono 297 wniosków. 

Wydano 1 decyzję nakazującą zwrot świadczenia nienależnie pobranego. 

Ponoszenie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich został obciążony 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim kosztami                 

w wysokości 30% i 50% wydatków za opiekę i wychowanie 1 dziecka z terenu naszej gminy, 

które zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Łącznie w 2019 roku wydatkowano na ten 

cel kwotę 2 965,70 zł. 

Ośrodek pełni rolę koordynatora Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 

 

Realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2019 

roku 

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku z pomocy o charakterze socjalnym skorzystało 

32 dzieci z 16 rodzin na kwotę 11 484,80 zł, a w okresie od września do grudnia 2019 roku 

32 dzieci z 15 rodzin na kwotę 18 206,80 zł. Pracownik realizujący zadanie przyjął 17 

wniosków i przeprowadził postępowania administracyjne. Wydano 16 decyzji przyzna-

jących i 1 decyzję odmawiającą prawa do stypendium (przekroczenie kryterium 

dochodowego). 
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Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych w 2019 roku 

Dodatek mieszkaniowy przyznano dla 1 rodziny na kwotę 1222,86 zł. 

 

Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2019 roku 

W 2019 roku w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy             

w Rodzinie odbyło się 26 spotkań grup roboczych pracujących na rzecz poprawy sytuacji    

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

w roku sprawozdawczym 13 rodzin, z czego na koniec 2019 roku działania prowadzono        

w 3 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 (w 2019 

roku odbyły się 4) i grup roboczych. Jest również odpowiedzialny za koordynację Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 

Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2019 

roku 

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 zajęć edukacyjno – 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 2019 roku 

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 2 osoby. Były to prace w wymiarze 378 

godzin w okresie od 10. 07. 2019 r. do 10. 12. 2019 r. polegające na pomocy osobom 

starszym i niepełnosprawnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz pracach 

porządkowych na terenach gminnych. Ośrodek organizował prace, nadzorował i prowadził 

niezbędną w tym zakresie dokumentację. Koszt zadania 3 175,20 zł z czego Urząd Pracy 

zrefundował 1 882,44 zł. 

 

Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 roku 

Pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 535 dzieci z 372 rodzin na kwotę       

2 824 668,50 zł. Poza postępowaniami zakończonymi decyzjami przyznającymi prawo do 

świadczenia (372) przeprowadzono 7 postępowań w sprawie uchylenia prawa do 

świadczenia, 1 postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, wydano 5 decyzji 

odmawiających prawa do świadczenia. 

Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w 2019 roku 

Dla 2 osób wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
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jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

Kwota wypłaconych świadczeń 8 000,00 zł. 

 

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacono dla 319 dzieci z 162 rodzin na kwotę 673 

237,88 zł.  

Świadczenie rodzicielskie wypłacono 7 osobom na kwotę 84 304,30 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została przyznana na 25 dzieci              

w kwocie 25 000,00 zł. 

Dla 19 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 330 081,10 zł. 

Zasiłek pielęgnacyjny pobierało 98 osób niepełnosprawnych na kwotę 204 404,32 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy pobierały 3 osoby, 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 30 380,00 zł. 

Zasiłek dla opiekuna pobierały 3 osoby na kwotę 22 320,00 zł. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostało wypłacone dla 19 osób uprawnionych do 

alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji z 13 rodzin na kwotę 84 040,00 zł. 

 

Poza postępowaniami zakończonymi decyzjami przyznającymi prawo do powyższych 

świadczeń (357) przeprowadzono 11 postępowań w sprawie uchylenia prawa do 

świadczenia, 4 postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, wydano 12 

decyzji odmawiających prawa do świadczeń oraz 131 decyzji zmieniających prawo do 

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

Ponadto z tytułu pobierania świadczeń opiekuńczych 15 osób objęto ubezpieczeniem 

emerytalno – rentowym na kwotę 44 832,48 zł i 11 osób objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 

na kwotę 15 152,85 zł. 

Ośrodek podejmuje również następujące działania wobec 21 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 
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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 w Łękach Szlacheckich. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich jest gminną, samorządową instytucją 

kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1/92 prowadzonego przez Organizatora.  

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe,  Gminna 

Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy. Rozwija i zaspakaja potrzeby 

czytelnicze i informacyjne  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.   

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. 

- zróżnicowane formy pracy ukierunkowane na dzieci, młodzież, czytelników 

niepełnosprawnych. 

- 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 2019 r. wyniósł  

187 709,15zł. Z tego: dotacja podmiotowa Organizatora – 179 644,65 zł., dotacja Biblioteki 

Narodowej – 3 800 zł.; wpłaty na cele statutowe  4 264,50zł. 
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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 

książkowych dostępnych na rynku wydawniczym. 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 np.  „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 na wartość – 13 986,40 zł – 611 woluminów książek z tego:  

 zakup (dotacja Organizatora plus dotacja Biblioteki Narodowej) – wartość 12 

890,30zł – 570 woluminów książek;  

 dary – 41 szt. książek na wartość 1 096,10 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 31.12.2019 r.                                                                                                   

Ogółem stan faktyczny księgozbioru – 17 450 woluminy na wartość 235 437,83 zł. 

Struktura księgozbioru.                                                                                                                                       

Literatura piękna dla dorosłych  8 677 woluminy, literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 

5 665 woluminy, literatura popularno-naukowa ogółem – 3 108 woluminy z tego: 

liter.pop.nauk dla dorosłych – 2 675 wol., liter.pop.nauk dla dzieci – 433 wol. 

 

 Czasopisma 

 W 2019 r. prenumerata czasopism 19 tytułów  na kwotę 3 110 zł –  prasy 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; i 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  2019 roku  zarejestrowano ogółem 393 czytelników. 

Struktura czytelników wg zajęcia: osoby uczące się  - 263, osoby pracujące -76,  pozostali – 

54                                        
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Struktura czytelników wg wieku: do lat 5 – 30 osób, 6-12 lat – 151 osób, 13-15 lat – 71 osób, 

16-19 lat- 21 osób, 20-24 lata- 14 osób, 25-44 lata – 59 osób, 45-60 lat – 36 osób, powyżej 

60 lat - 11 osób 

W roku 2019 czytelnicy odwiedzili Biblioteki  7864  razy i wypożyczyli 10753 woluminów 

książek. Najwięcej wypożyczono książek z literatury  dla dzieci i młodzieży następnie 

literatury  pięknej dla dorosłych i popularnonaukowej.  Użytkownikom bibliotek udzielono 

848 informacji  bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych. 

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 stanowiska 

komputerowe, Filia również 3 stanowiska komputerowe  z bezpłatnym dostępem do 

Internetu, z którego korzystają dzieci i młodzież, mieszkańcy gminy i goście odwiedzający 

naszą Gminę. Można wydrukować skanować , kopiować. W  2019  roku z komputerów  

skorzystało 1 787 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                                                     

W działalność statutową   Biblioteki wpisują się także  działania kulturalne i edukacyjne 

oraz wspomaganie systemu edukacji i wychowania. Rozmiar tej działalności uzależniony 

jest od warunków finansowych i lokalowych. Biblioteka to miejsce służące edukacji                   

i samorealizacji, służące  społeczności lokalnej i integrujące ją. Większość form pracy 

skierowana jest do dzieci i młodzieży, gdyż to oni są najczęstszymi osobami 

odwiedzającymi biblioteki i spędzają tu wolny czas. Bibliotekarze starają się kształtować 

odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a także formować pozytywną postawę wobec 

książki i czytania.  Chcąc zachęcić młodych użytkowników do aktywnego uczestnictwa          

w życiu biblioteki organizowane są dla nich np. spotkania autorskie, występy teatrzyków, 

konkursy, głośne czytanie.  Dzieci w wieku szkolnym uczestniczą w zajęciach nauka gry na 

keyboardzie, które prowadzi instruktor.  W okresie ferii zimowych biblioteka oferuje 

regularne warsztaty. Podczas corocznego festynu rodzinnego  biblioteka zapewnia oprawę 

animacyjną tego iventu – malowanie twarzy, tatuaże, bańki mydlane i modelowanie 

balonów.                                 

Corocznie bierze udział w konkursie plastycznym dla dzieci niepełnosprawnych.         

Aktywnie uczestniczy w akcjach czytelniczych o zasięgu ogólnopolskim „Narodowe 

Czytanie”, „Tydzień Bibliotek”, „Mała książka wielki człowiek”.  

Jest organizatorem rodzinnego rajdu rowerowego.                                                                                             

Placówka na stałe współpracuje z miejscowym Punktem Przedszkolnym oraz Szkołą 

Podstawową w Łękach Szlacheckich i Szkołą Podstawową w Trzepnicy. 

Biblioteka stara się  zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów oraz 

zachęca do włączania się w jej życie kulturalne. 

Wydarzenia w Bibliotece w 2019 r.: 

 Ferie zimowe z biblioteką – podczas ferii zimowych odbyły się zajęcia plastyczne, 

gry i zabawy ruchowe i warsztaty  kręcenia balonów.  

 lekcje biblioteczne dla najmłodszych użytkowników biblioteki  - 4 spotkania 
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 Spektakle teatralne – teatrzyki profilaktyczne i  edukacyjne - 9 spotkań – „Wyjść 

poza schemat, Smerfy na smyczy, Kot w butach, Świąteczne marzenia, Ahoj 

przygodo, Dzwonnik z Notre Dame, Czemu Marta jest uparta, Prawdziwy skarb”. 

 „Od legendy do historii” - konkurs literacko-plastyczny  

 „ Zwierzaki- przytulaki, domowe i bajkowe”-   udział w konkursie  plastycznym dla 

dzieci niepełnosprawnych oraz jego podsumowaniu   Dzień  Dziecka dla sprawnych 

inaczej 

 Tydzień Bibliotek – głośne czytanie, rozwiązywanie zagadek, układanie puzzli 

 Spotkanie autorskie z Waldemarem  Cichoniem i Dorotą Mularczyk 

 Ogólnopolska Akcja Narodowe Czytanie 

 Ogólnopolski projekt Mała Książka Wielki Człowiek 

 Projekt „Wprowadzamy zmiany” - biblioteka jako partner w  projekcie -półkolonie 

dla grupy dzieci w wieku szkolnym 

 V Rodzinny Rajd Rowerowy – współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji 

Wsi Trzepnica i okolice 

 Oprawa animacyjna V Festynu Rodzinnego – malowanie twarzy, tatuaże, bańki, 

animacje balonowe, warsztaty plastyczne 

 Projekt „Kobieca Siła Mocy” – biblioteka jako partner projektu uczestniczyła z grupą 

pań z terenu gminy w Kongresie Kobiet 

 

Zatrudnienie: pracownicy na stanowiskach bibliotekarskich – 2 osoby zatrudnione na cały 

etat; pracownicy administracji (główna księgowa) – 1 osoba zatrudniona na 1/4 etatu. 

 

 

Realizacja uchwał Rady Gminy 

Rada Gminy Łęki Szlacheckie obradowała w 2019 r. na 13 sesjach zwyczajnych,  podjęła 

łącznie 86 uchwał. Wszystkie uchwały zostały przekazane do Wydziału Nadzoru Prawnego 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem. 41 uchwał 

dotyczących budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań, udzielania pożyczek, przyznawania 

dotacji z budżetu, podatków i opłat lokalnych, absolutorium oraz wieloletniej prognozy 

finansowej i jej zmian podlegało nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.             

41 uchwał stanowiące akty prawa miejscowego opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Uchwały dotyczące zawieranych porozumień, udzielanej pomocy 

finansowej, przekazywane były również stronom tych porozumień. Wszystkie uchwały są 

dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęki Szlacheckie. 

1. Oświata 

1. Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu sieci i granic 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęki Szlacheckie. 

Ustalono plan sieci szkół podstawowych a także granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęki Szlacheckie od dnia 1 września 2019 

r. 
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2. Uchwała Nr VIII/28/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. - ustalono wysokość opłaty za wpis 

do rejestru żłobków w wysokości 300,00 zł dla żłobków i klubów dziecięcych 

prowadzących działalność na terenie Gminy Łęki Szlacheckie. Obowiązek ustalenia 

przez gminę takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

do lat 3. 

3. Uchwała Nr IX/57/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. – 

określono wymiar 25 godzin jako tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze. 

4. Uchwała Nr XI/67/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zakończenia działalności 

Publicznego Gimnazjum w Tomawie. – na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Rada Gminy Łęki Szlacheckie 

stwierdziła zakończenie  z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności Publicznego 

Gimnazjum im. Stefana Grota- Roweckiego w Tomawie. 

5. Uchwała Nr XII/71/2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego. – w regulaminie wynagradzania nauczycieli Rada Gminy Łęki 

Szlacheckie wprowadziła nowe miesięczne stawki dodatku funkcyjnego za 

wychowawstwo: dla wychowawcy klasy liczącej do 26 uczniów w wysokości 300,00 zł, 

dla wychowawcy klasy liczącej powyżej 26 uczniów w wysokości 320,00 zł oraz dla 

nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300,00 zł. 

6. Uchwała Nr X/61/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania                           

i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy 

Łęki Szlacheckie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji. – niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Łęki 

Szlacheckie dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy 

uwzględniając zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 

dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin i sposób rozliczania wykorzystania 

dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

 

2. Komunalne 

1. Uchwała  Nr IV/21/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzenia ścieków została uchylona w dniu 18 czerwca 2019 r. przez Radę 

Gminy, gdyż Wojewoda poinformował o jej niezgodności z prawem (brak pozytywnej 

opinii Wód Polskich) i zagroził  złożeniem na nią skargi od wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Obecnie zaczęto prace nad projektem regulaminu dostarczenia 

wody i ścieków, który musi zostać przekazany do zaopiniowania do Wód Polskich. 

2. Uchwała Nr V/25/2019 z dnia 25 lutego 2019 r w sprawie nabycia nieruchomości – 

nabyto nieruchomość  Nr 172/2 położoną w Lesiopolu w dniu 15.05.2019 Aktem 

Not.1647/2019 za cenę 3 964,00 zł. 
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3. Uchwała  Nr VII/43/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości w 

Dobrenicach i Ignacowie Szlacheckim. Nieruchomość  Nr 277 o pow. 1,15 ha położona 

w Dobrenicach w jest obecnie w trakcie zatwierdzenia jej podziału w Starostwie 

Powiatowym. Natomiast nieruchomość 454/1 o pow. 0,8606  ha położona w Ignaców 

Szlachecki  została sprzedana w dniu 09.12.2019 r. Aktem Notarialnym 55/11/2019 za 

cenę 14 500,00 zł. 

4. Uchwała  Nr VIII/47/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Janowie.  Nieruchomość w Janowie Nr 152/1 o powierzchni 0,48 ha to 

obiekty byłej szkoły. Obecnie trwają czynności przetargowe. W pierwszym przetargu w 

dniu 03.12.2019 r , cena wywoławcza 258 000 zł, nikt nie złożył oferty zakup. W drugim 

przetargu w dniu  17.03.2020r –  mimo obniżenia ceny o 30 % tj. do 180.600,00 zł 

również brak było zainteresowania zakupem. 

5. Uchwała Nr X/64/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

dwóch nieruchomości w Podstolach i jednej w Adamowie. Nieruchomość Nr 485 o pow. 

0,91 ha położona w Podstolach została wyceniona na kwotę 16 380,00 zł. Druga działka 

w Podstolach o Nr 470 o pow. 1,98 ha została wyceniona na kwotę 12900,00 zł. Działka 

w Adamowie nr 167/2 o pow. 0,0501 ha została wyceniona na kwotę 2400,00 zł. 

Wszystkie działki były wystawiane na sprzedaż w 2020 roku. Działka nr 470 w 

Podstolach i 167/2 w Adamowie znalazły nabywców natomiast działka 485 pomimo 

dwóch prób sprzedaży nie znalazła zainteresowania.  

6. Uchwała Nr VII /41/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, realizacja w 2019 roku. 

7. Uchwała Nr XIII /75/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

realizacja z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

8. Uchwała Nr XIV /83/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęki Szlacheckie, 

realizacja z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

9. Uchwała Nr XIV /84/2019 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, realizacja z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

10. Uchwała Nr XV /88/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne, realizacja z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

11. Uchwała Nr XV /89/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie 

gminy Łęki Szlacheckie, realizacja z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

12. Uchwała Nr XV /90/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia sposobu 

obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, 

które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości nie 

zamieszkałe przez mieszkańców, realizacja z dniem 1 stycznia 2020 roku. 
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13. Uchwała Nr XV /91/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, realizacja z dniem             

1 stycznia 2020 roku. 

14. Uchwała Nr XV /92/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, realizacja z 

dniem 1 stycznia 2020 roku. 

15. Uchwała Nr XV /93/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, realizacja z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

16. Uchwała Nr XV /94/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, realizacja z dniem 

1 stycznia 2020 roku. 

 

3. Współpraca 

1. Uchwała Nr VI/37/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadań w 

zakresie bieżącego utrzymania dróg. Zakres realizacji obejmował –  bieżące utrzymanie 

dróg tj. zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020, wycinanie w 2019 r. odrostów 

drzew i krzewów oraz wykaszania traw na poboczach w ciągach dróg wg bieżących 

ustaleń, w zależności od zaistniałych potrzeb, utrzymanie w 2019 r. czystości pasa 

drogowego wg bieżących ustaleń, w zależności od zaistniałych potrzeb, odmulanie 

rowów przydrożnych wg bieżących ustaleń i w zależności od  zaistniałych potrzeb. 

Zrealizowano prace za okres letni tj. wycinanie odrostów drzew i krzewów oraz 

wykaszania traw na poboczach w ciągach dróg, odmulanie rowów przydrożnych. 

Wartość prac wyszacowano na kwotę 25103,13 zł. Na realizację porozumienia w 

zakresie zimowego utrzymania dróg wydatkowano jedynie 861,00 zł. W ramach 

realizacji porozumienia ze strony Powiatu Piotrkowskiego wydatkowano kwotę 

40000,00 zł.  

2. Uchwała Nr VI/34/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu dotyczyła udzielenia dotacji celowej w kwocie 

2500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania – dowóz osób niepełnosprawnych 

(mieszkańców Gminy Łęki Szlacheckie) do Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Sulejowie, Bąkowej Górze, Wolborzu. Zawarto umowę o dotację w dniu 23.05.2019 

roku. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zostało złożone w dniu 16.01.2020 r. 

3. Uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację 

zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E w m. Dobrenice w zakresie 

przebudowy nawierzchni”. Zadanie zostało przez Powiat zrealizowane. Dotacja 

wyniosła kwotę 45 187,65 zł. 
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4. Obywatelskie 

1. Uchwała Nr V/26/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do 

Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. 

Do Rady Społecznej został wybrany radny- sołtys sołectwa Dorszyn Mariusz Zawada. 

W 2019 roku uczestniczył w pięciu posiedzeniach rady społecznej, których główną 

tematyką była sytuacja ekonomiczna Powiatowego Centrum Matki i Dziecka.  

2. Uchwała Nr V/28/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw 

Gminy Łęki Szlacheckie. Zmiana dotyczyła wydłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej 

do pięciu lat zgodnie z kadencją Wójta i Rady Gminy.  

3. Uchwała  Nr VI/31/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o 

wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok środków stanowiących 

fundusz sołecki.  Decyzja o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego była uzgodniona z 

Sołtysami Gminy. Na spotkaniu Wójta z przedstawicielami jednostek pomocniczych 

zostały zgłoszone sprawy bieżące  i najważniejsze przedsięwzięcia do zrealizowania w 

poszczególnych sołectwach. 

4. Uchwała Nr IX/55/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników, łącznie z uchwałami Nr X/63/2019 i Nr 

XII/72/2019 w sprawie wyboru ławników do sądu Okręgowego w Piotrkowie 

Trybunalskim. Ławnikami do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim  na 

kadencję 2020 – 2023  zostały wybrane dwie kobiety. 

 

5. Skargi i petycje 

1. W 2019 roku wpłynęła jedna skarga na Wójta Gminy (pracownika Urzędu Gminy).  

Uchwałą Nr IV/22/2019 z dnia 30.01.2019 r. podtrzymano stanowisko w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy (skarga z 2018 roku). Natomiast Uchwałą                 

Nr XII/73/2019 z dnia 30.09.2019r. Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną.  

2. W 2019 roku wpłynęły 2 petycje. Uchwałą Nr XV/95/2019 z dnia 11.12.2019 r.                    

i Uchwałą Nr XVI/104/2019 z dnia 30.12.2019 r. Rada Gminy rozpoznała i rozpatrzyła 

petycje. 

 

6. Pozostałe 

1. Uchwała Nr VIII/49/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego 

dla Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady korzysta z samochodu 

prywatnego do udziału w różnych spotkaniach i uroczystościach również  poza terenem 

Gminy.   

2. Uchwała Nr XI/68/2019 z dnia 12 września 2019r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Bęczkowicach na 

dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. Kwota udzielonej dotacji z budżetu gminy to 10.000,00 

zł na remont schodów wejściowych kościoła. Dotacja została rozliczona. 

3. Uchwała Nr V/27/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy       

w Rodzinie w Gminie Łęki Szlacheckie oraz szczegółowych warunków jego 



34 

 

funkcjonowania. Określa zasady pracy i organizację Zespołu.  W celu usprawnienia 

pracy Zespołu i grup roboczych na jej podstawie powołano zastępcę przewodniczącego 

Zespołu. W trakcie realizacji. 

4. Uchwała Nr XIII/76/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.      

W trakcie realizacji. Nakłada obowiązek partycypacji klienta w kosztach udzielonej mu 

pomocy w formie schronienia (dotychczas 100% kosztów ponosiła gmina). Podjęcie 

uchwały podyktowane zmianami w ustawie o pomocy społecznej. 

 


