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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, działania jednostek organizacyjnych i stopnia realizacji 

podjętych uchwał przez Radę Gminy w 2020 r. 

        Rok 2020 dla Gminy Łęki Szlacheckie jak i dla całego kraju był ukształtowany przez 

wszechobecną pandemię koronawirusa COVID - 19. Pomimo różnorakich trudności wynikających 

z tego stanu dochody budżetowe zamknięto kwotą 18.858.860,80 zł z czego dotacje stanowiły 

5.980.061,74 zł a subwencje 6.830.879,00 zł. Wydatki na zakończenie roku zamknięto kwotą 

17.840.419,63 zł z czego na inwestycje wyasygnowano kwotę 2.006.028,77 zł. W wydatkach 

budżetowych dominowały dwie grupy wydatków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 

5.947.281, 53 zł i Oświata – 4.708.088, 87 zł. Szczególnie obciążające dla budżetu gminy są rosnące 

wydatki w ramach zadań własnych na szeroko rozumianą oświatę. W 2020 roku deficyt między 

subwencjami (3.101.655,00 zł) i dotacjami (76.880,95 zł) a całościowymi wydatkami wyniósł 

1.529.552,92 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na poprawę infrastruktury drogowej 

wydatkowano kwotę 1.140.904,22 zł. 

        Rok 2020 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) Zakończono główne przedsięwzięcie drogowe realizowane od 2017 r. tj. przebudowa 

drogi powiatowej nr 3926E Kobiele Wielkie – Lubień biegnącej w granicach gminy na 

odcinku Trzepnica – Cieśle. W ubiegłym roku udało się zrealizować etap 4 o długości 

1200 mb na odcinku od km 20+599,00 do km 23+359 o wartości zadania 362.103,45 zł 

z czego 180.000,00 zł współfinansował Powiat Piotrkowski oraz etap 5 o długości 1440 

mb na odcinku od km 20+599,00 do km 23+359 o wartości zadania 345.581,54 zł              

z czego  172.790,77 zł współfinansował Powiat Piotrkowski.  

2) Kolejną realizowaną inwestycją drogową był remont drogi gminnej 110206E 

Stanisławów – Lesiopole wraz z remontem skrzyżowania z drogą gminną 110204E 

(etap 1) o długości 990 mb całkowita wartość zadania 138 054,86 zł z czego 82 832,00 

z Funduszu Dróg Samorządowych.  

3) Zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Tomawa o długości 836 

mb gdzie całkowita wartość zadania 182.320,14 zł z czego 92.010,00 zł z Województwa 

Łódzkiego jako modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 

4) Ponadto wykonano szereg remontów odcinków dróg. I tak: w miejscowości Lesiopole 

o długości 75 mb całkowita wartość zadania 8.939,03 zł, w miejscowości Dobreniczki 

o długości 1330 mb całkowita wartość zadania 147.572,94 zł, w miejscowości 

Trzepnica o długości 470 mb całkowita wartość zadania 138.339,33 zł, w miejscowości 

Trzepnica o długości 400 mb całkowita wartość zadania 85.796,19 zł. 

5) W poprawę stanu dróg na terenie gminy wpłynęły również inwestycje realizowane 

przez Powiat Piotrkowski, który wykonał trzy przedsięwzięcia. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3918E na odcinku Dobrenice – Dobreniczki w zakresie przebudowy 
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nawierzchni o długości 990 mb całkowita wartość zadania 205.682,46 zł z czego gmina 

Łęki Szlacheckie dofinansowała 102.091,23 zł. Utwardzenie tłuczniem istniejącej 

nawierzchni drogi powiatowej nr 3918E na odcinku Dobrenice – granica powiatu              

o długości 985 mb. Przebudowa drogi powiatowej Mierzyn – Antonielów w zakresie 

przebudowy nawierzchni o długości całkowitej 900 mb z czego w Gminie Łęki 

Szlacheckie 500 mb. 

  

2. Infrastruktura komunalna 

1) Zakończono rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzona. Prace 

koncentrowały się na ostatecznym wykończeniu budynku w ramach, których wykonano 

zbicie istniejących tynków wraz z zeskrobaniem farb z istniejących sufitów 

wewnętrznych. Wykonano nowe tynki cementowo-wapienne metodą maszynową na 

ścianach. Rozebrano części istniejących podłoży celem uzyskania wysokości 

pomieszczeń.  Wykonano podkłady pod posadzki wraz z termoizolacją podłóg. 

Wykonano instalację elektryczną wewnętrzną w zakres której wchodził również montaż 

grzejników elektrycznych w pomieszczeniach oraz elektrycznych podgrzewaczy wody 

przy punktach jej poboru wraz z przygotowaniem sieci wewnętrznej do wpięcia 

zewnętrznej instalacji fotowoltaicznej. Wykonano instalację przyzywową w WC 

niepełnosprawnych oraz instalację alarmową. Dokończono instalację sanitarną w części 

pomieszczeń. Wykonano biały montaż sanitarny we wszystkich pomieszczeniach wraz 

z montażem elementów wentylacji grawitacyjnej. Zamontowano sufity podwieszane 

kasetonowe oraz z płyt G-K na stelażu. Zamontowano stolarkę wewnętrzną. Wykonano 

roboty wykończeniowe malarskie, glazurnicze oraz posadzkarskie. Wykonano 

zewnętrzne schody i podesty wraz z chodnikiem stanowiących wejście do budynku          

z płyt betonowych chodnikowych. Łącznie w 2020 roku na zamknięcie inwestycji 

wydatkowano kwotę 409.924,19 zł. W dniu 3.12.2020 r. uzyskano pozytywne opinię     

o dopuszczeniu budynku do użytkowania. Całkowity koszt modernizacji obiektu 

wyniósł 662.512,43 zł. Jedną ze zmian jaką projektant zastosował w Świetlicy była 

zamiana kotłowni gazowej zasilanej gazem z butli LPG o poj. 4850 dm3 na instalację 

ogrzewania budynku i c.w.u opartej na elektrycznej instalacji fotowoltaicznej. Dlatego 

zrealizowano zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 

użyteczności publicznej  w Ogrodzonej, działki nr ewid. 255/1 i 255/2, obręb 

Ogrodzona”. Zainstalowano 26 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych, każdy 

o mocy 380 Watów. Umieszczone zostały na dachu budynku o orientacji 

południowej.  Zainstalowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 9,88 

kWp.  Całkowity koszt zadania to kwota 43 000,00 zł brutto. 

2) Trwała modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łękach Szlacheckich gdzie 

wymieniono złoża filtracyjne w 3 filtrze, zamontowano mieszacz wodno-  powietrzny, 

wymieniono orurowanie na PCV.  

3) Wybudowano boisko wielofunkcyjne w Łękach Szlacheckich. Nowe boisko powstało 

przy hali sportowej i szkole podstawowej w Łękach Szlacheckich. Inwestycja zawierała 

również montaż tzw. małej architektury czyli ławek oraz koszy na śmieci. W dniu 

08.03.2021 r. w obecności Wójta Gminy Łęki Szlacheckie, Sekretarza Gminy, 

Dyrektora SP w Łękach Szlacheckich oraz nauczyciela wychowania fizycznego, 
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dokonano oficjalnego otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. 

Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich. Na zadanie przeznaczono środki                      

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 232.302,15 zł, 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 43.000,00 zł i środki własne 

22.251,15 zł. Całkowity koszt inwestycji to: 297.553,30 zł. 

4) Dalej trwał remont  remizy OSP w Podstolach. 

 

3. Ochrona przeciwpożarowa. 

1) 12 sierpnia 2020 r. został zakupiony samochód pożarniczy marki Renault Midliner dla 

jednostki OSP Dobrenice za kwotę 43.000,00 zł 

 

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: 

a) W sołectwie Lesiopole wybudowano drewnianą altanę obok budynku 

wiejskiego. Projekt był realizowany pod nazwą „Budujemy altanę łączącą 

pokolenia”. Wysokość środków z budżetu województwa łódzkiego wynosiła  

10.000 zł, pozostałe środki na projekt pochodziły z budżetu gminy. 

b) W sołectwie Łęki Szlacheckie zrealizowano projekt pod nazwą „Szlachecka 

Jesień”. Ze środków z budżetu województwa Łódzkiego w wysokości 10.000 zł  

zakupiono wyposażenie do kuchni w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach 

Szlacheckich. W nowej kuchni znalazły się: patelnia elektryczna, kuchnia 

gazowa, okap kuchenny, zlew gastronomiczny, regał ociekowy i wózek 

kelnerski.  Wkład finansowy z budżetu gminy wynosił 1 000,00 zł.   

c) Mieszkańcy sołectwa Podstole realizowali projekt pn. „Świetlica sercem wsi         

i miejscem integracji”. Do nowo remontowanej kuchni zakupiono sprzęt                   

i wyposażenie kuchenne. Między innymi kuchnię gazową, okap kuchenny, 

chłodziarkę, patelnię elektryczną, stół ze zlewem dwukomorowym i inny drobne 

wyposażenie niezbędne w kuchni. Wsparcie finansowe z budżetu województwa 

łódzkiego wynosiło 10.000 zł. pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.    
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W 2020 roku realizowano następujące programy: 

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

terenie Gminy Łęki Szlacheckie  w 2020 roku.  

 

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

2020 r., poz. 638) Rada Gminy Łęki Szlacheckie Uchwałą nr XIX/115/2020 r. z dnia 9 marca 

2020 r. przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęki Szlacheckie w 2020 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  w spadku z siedzibą            

w Łodzi oraz filią w miejscowości Brąszewice.  

W okresie  od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku  do schroniska oddane zostały dwie 

bezdomne suczki.  

W Schronisku bezdomne zwierzęta mają zapewnioną 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. Bartłomiej Kacprzyk prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą Prywatna Praktyka Weterynaryjną w Sulejowie, ul. Konecka 28. W 2020 roku 

podmiot realizujący ww. zadanie nie podjął  żadnej interwencji w sprawie zwierząt rannych 

w wypadkach drogowych.  

Całkowity koszt za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w  2020 rok: 28.265,25 zł 
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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 usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęki 

Szlacheckie na lata 2018-2032” 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.  

W 2020 roku Gmina Łęki Szlacheckie nie ubiegała się o dofinansowanie na zadanie 

dotyczące usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

 

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

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

 

           Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok  przyjęty został 

uchwałą Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 listopada 2019 roku                    

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. 

Cele określone w rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na rok 2020:  

Celem głównym Programu  jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności  

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. 

Cele szczegółowe Programu:  

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy; 
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2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;  

3) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć; 

4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

 

W 2020 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.  

W 2020 r. konsultowano następujące akty prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi:  

- uchwałę 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 2021 rok.  

- uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2020 roku. 

 

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 Głównym celem Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów 

tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2020 było utrudnienie nieletnim dostępu do 

alkoholu i zwiększenie oddziaływań profilaktycznych w obszarze innych substancji 

psychoaktywnych. Sytuacja epidemiczna w kraju wymusiła znaczące ograniczenie 

zaplanowanych w Programie działań, co uniemożliwiło w dużej mierze realizację zadań            

i osiągnięcie wyznaczonych celów.   

W ramach realizacji Programu podjęto następujące działania: 

1. Zapewnienie pomocy psychologicznej dla rodziców i dzieci: 

W 2020 roku z pomocy psychologa w Punkcie konsultacyjnym oraz w szkołach 

(stacjonarnie i on – line) skorzystało 23 rodziców i 10 dzieci. Łącznie udzielono 118 

konsultacji. 

2. Finansowanie zajęć  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała realizację 

zajęć profilaktycznych w 2020 roku dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. 

Tematyka zajęć nawiązywała zarówno do profilaktyki uzależnień jak i przemocy. 

Zajęcia odbywały się w okresie luty – maj i wrzesień – listopad w wymiarze 1 godziny 

w miesiącu w każdej klasie. 

3. Dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych o tematyce uzależnień 

przekazanych do rozprowadzenia przez inne instytucje i organizacje: 

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.  

4. Szkolenia dla członków GKRPA:  

26. 10. 2020 r. – Administrowanie pracy GKRPA,  



8 

 

27. 11. 2020 r. – Konstruowanie Gminnego programu profilaktyki,  

03. 12. 2020 r. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

5. Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu: 

 Motywowanie przez GKRPA do zachowywania abstynencji i podjęcia leczenia 

odwykowego: w roku 2020 do GKRPA prowadziła działania w stosunku do        

11 osób nadużywających alkoholu. 

 Pomoc terapeutyczna: w 2020 roku z pomocy terapeuty uzależnień skorzystało  

7 osób. Konsultacje prowadzono stacjonarnie i on – line. 

 Kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnień od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego: w roku 2020 

skierowano do biegłych 3 osoby. Sąd zobowiązał 2 osoby do poddania się 

leczeniu w warunkach stacjonarnych, jedno postępowanie nie zostało 

zakończone w roku 2020. 

 

5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 

  

 

     Głównym celem Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020 – 2022 jest 

wspieranie rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zagrożonych kryzysem. Jest on realizowany 

przez osiąganie następujących celów szczegółowych: 

1) Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny; 

2) Wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz poprawa wydolności opiekuńczo-

wychowawczej; 

3) Podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny. 

Ze względu na sytuację epidemiczną nie wszystkie zaplanowane zadania udało się 

zrealizować, ale dołożono wszelkich starań aby osoby potrzebujące pomocy nie zostały jej 

pozbawione. W celu realizacji postanowień Programu zostały wykonane następujące 

zadania: 

 

Cel 1 – Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny: 

 

1. Pomoc finansowa: 

pomoc społeczna: w 2020 roku z pomocy finansowej udzielonej przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich skorzystały 4 rodzin z dziećmi na kwotę 

4.900,00 zł.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich we współpracy z Fundacją 

Poranek wydał 98 skierowań do odbioru paczek żywnościowych w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020,  z czego 33 

skierowania dla rodzin z dziećmi. 

pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne: w okresie od stycznia do czerwca 2020 

roku z pomocy o charakterze socjalnym skorzystało 27 dzieci z 14 rodzin na kwotę 



9 

 

19 795,20 zł, a w okresie od września do grudnia 2020 roku 24 dzieci z 11 rodzin na kwotę 

11 844,80 zł. 

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: w 2020 roku w ramach świadczeń rodzinnych 

wypłacono 1 435 671,07 zł. Wsparcie trafiło do 220 rodzin, w których wychowywało się 

332 dzieci, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 19 osób na kwotę 82 710,00 zł 

świadczenia z programu 500+: dla 575 dzieci z 364 rodzin wypłacono świadczenia na kwotę 

3 318 197,30 zł. 

świadczenie Dobry start 300+: dla 433 dzieci wypłacono świadczenia na kwotę 129 900,00 

zł. 

Karta Dużej Rodziny: w 2020 roku złożono 19 wniosków o wydanie KDR, wydano 36 kart. 

 

2. Dożywianie dzieci w szkołach: 

W 2020 roku pomocą w formie jednego ciepłego posiłku w szkole objęto 66 dzieci, kwota 

udzielonej pomocy to 9.642,00 zł. 

 

3. Praca socjalna: 

Pracownicy socjalni w 2020 roku objęli pracą socjalną 47 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 bezpłatnej pomocy prawnej 

realizowanej przez Powiat oraz organizowanie interwencji kryzysowej z udziałem 

psychologa. 

 

4. 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 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej             

w Łękach Szlacheckich został obciążony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          

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

1 dziecka z terenu naszej gminy, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Łącznie      

w 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 4 164,00 zł. 
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Cel 2 – Wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz poprawa wydolności opiekuńczo - 

wychowawczych: 

 

1. Wsparcie asystenta rodziny: 

W 2020 roku asystenturą objęta była 1 rodzina z 1 dzieckiem. Powodem, dla którego asystent 

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

asystenta do rodziny. 

Asystent działając na rzecz poprawy sytuacji rodziny współpracował z pracownikami 

socjalnymi, kuratorem oraz ze szkołą. W rodzinie podejmowane były działania w zakresie: 

poprawnego prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania 

budżetem domowym, rozwiązywania trudności finansowych poprzez bieżące regulowanie 

zobowiązań, utrzymywania porządku w domu oraz higieny osobistej, budowania 

kompetencji i postaw wychowawczych, monitorowania absencji i realizowania obowiązku 

szkolnego dziecka, udzielanie rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych, poprawy relacji między członkami rodziny. Wszystkie działania 

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

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

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. Prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych w zakresie kompetencji 

opiekuńczo – wychowawczych rodziców, zajęcia i prelekcje w szkołach, dystrybucja 

materiałów informacyjnych: 

W szkołach dostępna była pomoc pedagoga, który współpracował z rodzicami w 

przypadkach m.in. kompetencji opiekuńczo - wychowawczych. W ramach działań Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdej szkole dostępny był 

psycholog dla dzieci i rodziców (podczas nauczania zdalnego pomoc dostępna była w formie 

telefonicznej i on-line). Pracownicy Ośrodka przekazywali rodzinom dostępne materiały 

informacyjne uzyskane od różnych instytucji współpracujących (sąd, PARPA, fundacje). 

 

3. Wspieranie rodzin w organizowaniu czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci: 

Szkoły na terenie gminy prowadziły w 2020 roku (przed przejściem na nauczanie zdalne) 

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. 

Pracownicy Ośrodka wytypowali i pośredniczyli w załatwianiu formalności dla 4 dzieci, 

które wzięły udział w 14 – dniowym wypoczynku letnim pt.: „Wakacje w Nadwarciańskim 

Grodzie” w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród”                
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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. 

 

4. Dostęp do pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla rodzin zagrożonych kryzysem 

lub w stanie kryzysu: 

W 2020 roku z pomocy psychologa w Punkcie konsultacyjnym skorzystało 10 dzieci wraz 

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

 

5. Praca z osobami uzależnionymi w kierunku podjęcia leczenia odwykowego: 

W 2020 roku GKRPA pracowała z 11 osobami będącymi rodzicami pod kątem 

motywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego. Dwa postępowania zakończyły się 

zobowiązaniem przez sąd do poddania się leczeniu w warunkach stacjonarnych. 

 

 

Cel 3 – Podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny: 

 

1. Doskonalenie kadry zajmującej się pracą z rodziną: 

W 2020 roku zabezpieczone zostało wsparcie psychologiczne dla kadry pracującej                     

z dzieckiem i rodziną (szkoły, pomoc społeczna). 

 

 

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 pracowników 

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

zastępczej. 

6. Zapewnienie środków finansowych na tworzenie rodzin wspierających. 
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6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2020 – 2022 

 

 Głównym celem Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020 – 2022 jest zwiększenie skuteczności 

działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Jest on realizowany przez osiąganie następujących celów szczegółowych: 

1) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

2) Zintensyfikowanie pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

3) Podnoszenie jakości działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie. 

Ze względu na sytuację epidemiczną nie wszystkie zaplanowane zadania udało się 

zrealizować, ale dołożono wszelkich starań aby osoby potrzebujące pomocy nie zostały jej 

pozbawione. W celu realizacji postanowień Programu zostały wykonane następujące 

zadania: 

Cel 1 – Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

 

1. Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w 

rodzinie wśród lokalnej społeczności: 

Pracownicy Ośrodka wykorzystywali do pracy z klientami materiały edukacyjne i 

informacyjne o tematyce przeciwdziałania przemocy przekazanych do rozprowadzenia 

przez inne instytucje i organizacje. 

 

2. Programy profilaktyczne uświadamiające dzieciom i młodzieży zagrożenia płynące z 

przemocy: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała realizację zajęć 

profilaktycznych w 2020 roku dla klas IV-VIII szkół podstawowych. Tematyka zajęć 

nawiązywała zarówno do profilaktyki uzależnień jak i przemocy. 

 

Cel 2 – Zintensyfikowanie pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie: 

 

1. Udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej ofiarom przemocy w rodzinie: 

Pomoc finansowa: brak potrzeb w tym zakresie 

Pomoc rzeczowa: żywność: 5 rodzin, posiłek w szkole dla 5 dzieci 

 

2. Prowadzenie pracy socjalnej w rodzinach dotkniętych przemocą: 

Pracownicy socjalni w 2020 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, do zmiany postawy życiowej. 
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3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach Punktu konsultacyjnego: 

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 2020 roku 6 osób. 

 

4. Edukowanie ofiar przemocy w zakresie przysługujących im praw: 

Podczas prowadzenia procedury Niebieskiej karty każdorazowo ofiary przemocy 

informowane są przez członków grupy roboczej o przysługujących im prawach i są 

motywowani do podejmowania działań w kierunku ich egzekwowania. 

 

5. Monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą: 

Pracownicy socjalni, poza posiedzeniami grup roboczych, monitorują sytuację w rodzinach 

z problemem przemocy przez wizyty w środowisku, kontakt telefoniczny, kontakt ze 

szkołami. W czasie stanu epidemii rodziny dostały możliwość skorzystania z bezpłatnej 

aplikacji mobilnej Twój Parasol umożliwiającej pomoc ze strony specjalistów (sesje on-line) 

oraz kontakt ze służbami w sytuacji zagrożenia. 

 

6. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie: 

W 2020 roku w ramach Zespołu odbyło się 16 spotkań grup roboczych pracujących na rzecz 

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

Podczas spotkań opracowywany jest plan pomocy rodzinie i działania dla poszczególnych 

osób (z rodziny i grupy roboczej) zmierzające do zmiany zaistniałej sytuacji. W grupach 

roboczych pracowali pracownicy socjalni, policjanci – dzielnicowi, przedstawiciele 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele szkół                

z terenu gminy. 

 

7. Realizacja procedury Niebieskiej karty 

Procedura objęła w roku sprawozdawczym 10 rodzin, z czego na koniec 2020 roku działania 

prowadzono w 4 rodzinach.  

W 2020 roku ze względu na sytuację epidemiczną odbyły się tylko 2 posiedzenia stacjonarne 

Zespołu. Dotyczyły one głównie omówienia bieżącej sytuacji rodzin z prowadzoną 

procedurą Niebieskiej karty, zakończenia prowadzonych procedur, spraw organizacyjnych. 

Niemniej jednak członkowie Zespołu spotykali się na posiedzeniach grup roboczych i jeżeli 

zaistniała taka konieczność byli w kontakcie telefonicznym (powoływanie grup roboczych, 

zwoływanie posiedzeń grup roboczych). 

 

Cel 3 – Podnoszenie jakości działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie: 

 

Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy 

w rodzinie: w 2020 roku zabezpieczone zostało merytoryczne wsparcie psychologiczne dla 

kadry pracującej na rzecz przeciwdziałania przemocy (szkoły, pomoc społeczna). 
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Działanie jednostek organizacyjnych 

1. Placówki oświatowe 

 

1. Struktura organizacyjna placówek oświatowych. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Łęki Szlacheckie była organem prowadzącym dla: 

jednej innej formy wychowanie przedszkolnego czyli punktu przedszkolnego oraz dwóch 

szkół podstawowych. 

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

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

3. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich. 

 

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało 16 oddziałów           

w których uczyło się 295 uczniów. Natomiast punkt przedszkolny i oddziały przedszkolne 

stanowiły 3 oddziały z 45 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, liczba 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 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie       

w ponad 60% to nauczyciele mianowani i dyplomowani. 

 

3. Wyniki egzaminów. 

Miernikiem jakości nauczania w szkołach są wyniki egzaminów. Wyniki egzaminów 

zewnętrznych mają przede wszystkim charakter informacyjny. Należy pamiętać, że 

Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba zatrudnionych 

Dyplomowany 28 

Mianowany 10 

Kontraktowy 2 

Stażysta 3 

Bez stopnia awansu 

zawodowego 

0 

Razem 43               
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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. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – język polski 

 

Rok 
SP w Łękach 

Szlacheckich 

SP w 

Trzepnicy 

Gmina Łęki 

Szlacheckie 

Powiat 

piotrkowski 

Województwo 

Łódzkie 
Kraj 

2020 52% 62% 57% 60% 57,97% 59% 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – matematyka 

 

Rok 
SP Łęki 

Szlacheckie 

SP w 

Trzepnicy 

Gmina Łęki 

Szlacheckie 

Powiat 

piotrkowski 

Województwo 

Łódzkie 
Kraj 

2020 42,46% 36% 39% 46,31% 46,93% 46% 

 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny – język angielski 

Rok 
SP Łęki 

Szlacheckie 

SP w 

Trzepnicy 

Gmina Łęki 

Szlacheckie 

Powiat 

piotrkowski 

Województwo 

Łódzkie 
Kraj 

2020 45,42% 44% 45% 49,37% 53,72% 54% 
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4. Finansowanie zadań oświatowych w 2019/2020 

 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  

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 

 

 

 

Koszt całkowity Subwencja Dochody Środki budżetowe

5 190860,21

3 036 021,00

118 247,85 

2 036 591,36
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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 2019/2020 z dowozu nie korzystali uczniowie z Orzeczeniem Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W związku z powyższym łączne szacunkowe koszty dowożenia uczniów do szkół  i innych 

placówek w ostatnim roku wynosiły 179 979,92 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-

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 na zakup książek do bibliotek szkolnych, natomiast Gmina Łęki 

Szlacheckie pokryła ze środków własnych kwotę 2 000,00 zł, 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.

  Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prawo 

do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych. Zmiany wprowadzane były sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły 

podstawowej. W związku z przyjętym harmonogramem wprowadzenia bezpłatnego dostępu 

do podręczników złożony został wniosek o udzielenie dotacji na rok 2019 r. na wyposażenie 

szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 
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Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2019/2020 r. pokrytych ze 

środków dotacji celowej wyniosła  26 617,12 zł. W dniu 1 czerwca 2020 do Szkoły 

Podstawowej w Łękach Szlacheckich i Szkoły Podstawowej w Trzepnicy trafiły laptopy do 

nauki zdalnej zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu o 

wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA 

SZKOŁA - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

Przekazano 16 laptopów po 8 do każdej ze szkół o wartości 45 000,00 zł. W związku z 

ponownym naborem wniosków prowadzonych przez CPPC w ramach projektu ZDALNA 

SZKOŁA +, Gmina Łęki Szlacheckie złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 20 

laptopów. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i uzyskał je w wysokości 

55 000,00 zł, w formie bezzwrotnej dotacji. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt 

do zdalnego nauczania. Zasada jest taka sama jak przy pierwszym etapie – sprzęt kupuje 

gmina i wypożycza go uczniom, którzy najbardziej go potrzebują. Grant z Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1. 

,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach”. Aktualnie jest podpisana umowa i odbywają się 

czynności związane  z zakupem sprzętu. 

 

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 

Wojewody Łódzkiego i  środki własne na kwotę 38 002,00 zł. Stypendium szkolne w po-

przednim roku szkolnym przyznano i wypłacono 32 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 2019/2020 korzystało 91 dzieci w wieku do 18 lat. Ogólny koszt 

realizacji programu wyniósł  36 297,00 złotych. 
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8. Inne zadania dotyczące obszaru oświaty. 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2019/2020 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 ponad-

gimnazjalnych 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. Wykonując dyspozycje ustawowe na bieżąco 

przyjmowane są wnioski pracodawców o dofinansowanie kształcenia młodocianych 

uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub 

egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie przyznaje 

wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze 

decyzji administracyjnej. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. W 2019/2020 wpłynęły wnioski na podstawie 

których wypłacono środki w wysokości 21.549,33 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. Fundusz ten stanowi 1% 

planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycielskich. W roku szkolnym 2019/2020 r. na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego wydatkowano 8 685,90 zł. Formy doskonalenia 

które były dofinansowane to: kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe. 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Realizacja ustawy o pomocy społecznej w 2020 roku 

Zasiłek stały – pobierało 24 osoby na kwotę 138 135,15 zł. Wydano 3 decyzje przyznające 

prawo do zasiłku, 2 zmieniające wysokość świadczenia w związku ze zmianą dochodów, 

sporządzono wywiady alimentacyjne na rzecz świadczeniobiorców. 

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

zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 10 441,73 zł. 

Zasiłek okresowy – pomocą objęto 7 osób samotnie gospodarujących, wypłacono 

świadczenia nas kwotę 11 380,74 zł. Powody udzielenia pomocy: bezrobocie (5), 

długotrwała choroba (1), bezdomność (1). 

Zasiłek celowy – przyznano 3 rodzinom na kwotę 800,00 zł głównie z powodu długotrwałej 

choroby i niepełnosprawności. 

Pomoc w formie dożywiania i zasiłku na zakup żywności – finansowana w 80,00% z  

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

szkole objęto 66 dzieci na kwotę 9 642,00 zł, w formie finansowej 24 osoby na kwotę 

20 050,00 zł. 
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Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. W roku 2020 wypłacono 1 osobie w kwocie 

21 860,31. Świadczenie wraz z kosztami obsługi zadania (1,5%) w całości finansowane           

z dotacji celowej.  

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

choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym 

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

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia 

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

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

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

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

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

kryterium); 

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

różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami 

wnoszonymi przez klienta i rodzinę). 

Koszty poniesione na realizację zadania to 217 789,56 zł dla 11 umieszczonych osób. Średni 

koszt pobytu w domu pomocy społecznej w 2020 roku wyniósł 3 604 zł, a przeciętna 

odpłatność gminy dla 1 mieszkańca 2 269 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 przez dwie opiekunki (do września 

2020) zatrudnione w wymiarze po ½ etatu każda. Łączny koszt zadania 39 036,80 zł. 

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

w schronisku dla osób bezdomnych. Koszt zadania 10 980,00 zł. 

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

grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepsze dostosowanie do 

zasad życia społecznego, poprawę pozycji społecznej. Praca socjalna świadczona jest na 

rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W pracy 

socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki stosowane z 

poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona 

jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód z naciskiem na wykorzystanie 

posiadanych przez klienta uprawnień, zasobów i możliwości.  

Pracownicy Ośrodka praca socjalną objęli 171 rodzin i osób, z czego 106 niekorzystających 

z pomocy finansowej Ośrodka. Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej: 

1) wizyty w rodzinach, zwłaszcza w okresie zimowym u osób samotnych; 
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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) motywowanie do podjęcia terapii uzależnień; 

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

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

wizyty u specjalistów); 

7) wydawanie opinii do różnych instytucji (sąd, fundacje, PCPR); 

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

w skierowaniu dzieci na wypoczynek; 

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

zatrudnienia; 

10) pomoc osobom starszym w zorganizowaniu opieki; 

11) pomoc przy umieszczaniu członka rodziny w zakładzie opieki zdrowotnej; 

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

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

13) monitoring potrzeb osób przebywających na kwarantannie w związku z epidemią 

Covid-19. 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w roku 2020  

Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wydanych przez Ośrodek. Pracownicy 

socjalni przyjmowali wnioski o udzielenie pomocy, weryfikowali dochody rodzin i powody 

udzielenia pomocy. W ramach programu wydano 99 skierowań dla rodzin i osób. Produkty 

żywnościowe wydawano dla 234 osób. Program realizowany jest przez Fundację Poranek    

z Ujazdu, która cyklicznie przyjeżdżała do Łęki Szlacheckich i wydawała paczki 

żywnościowe. Pracownicy Ośrodka pomagają i koordynują przedsięwzięcie (odbierają 

paczki dla osób, które w danym dniu nie mogły ich odebrać). Ponadto w czasie nasilenia 

pandemii paczki żywnościowe dla seniorów zostały dostarczone im do domów. 

 

Realizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych w 2020 roku 

Prowadzono 4 postępowania administracyjne w sprawie ustalenia prawa do ubezpieczenia 

zdrowotnego. Wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny w 2020 roku 

W 2020 roku złożono 19 wniosków o wydanie KDR, wydano 36 kart. 

 

 

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2020 roku 

Asystent rodziny 

W 2020 roku asystenturą objęta była 1 rodzina z 1 dzieckiem. 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 oraz ze szkołą. W rodzinie podejmowane były działania w zakresie: 

poprawnego prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania 

budżetem domowym, rozwiązywania trudności finansowych poprzez bieżące regulowanie 

zobowiązań, utrzymywania porządku w domu oraz higieny osobistej, budowania 

kompetencji i postaw wychowawczych, monitorowania absencji i realizowania obowiązku 

szkolnego dziecka, udzielanie rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych, poprawy relacji między członkami rodziny. Wszystkie działania 

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

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

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. Koszt realizacji zadania w 2020 roku to 6 102,00 zł. 

Świadczenie Dobry start 300+  

Dla 433 dzieci wypłacono świadczenia na kwotę 129 900,00 zł. Złożono 282 wnioski. 

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 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej       

w Łękach Szlacheckich został obciążony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie           

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

1 dziecka z terenu naszej gminy, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Łącznie     

w 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 4 164,00 zł. Ośrodek jest projektodawcą                       

i głównym realizatorem Gminnego programu wspierania rodziny, prowadzi jego monitoring 

i obsługę administracyjną. 

 

Realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2020 

roku 

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku z pomocy o charakterze socjalnym skorzystało 

27 dzieci z 14 rodzin na kwotę 19 795,20 zł, a w okresie od września do grudnia 2020 roku 

24 dzieci z 11 rodzin na kwotę 11 844,80 zł. Pracownik realizujący zadanie przyjął 17 

wniosków i przeprowadził postępowania administracyjne. Wydano 14 decyzji 

przyznających i 3 decyzje odmawiającą prawa do stypendium (2 przekroczenie kryterium 

dochodowego 1 niezachowanie wymaganego ustawą terminu). 

 

Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych w 2020 roku 

Dodatek mieszkaniowy przyznano dla 1 rodziny na kwotę 400,62 zł. 
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Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2020 roku 

W 2020 roku w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie odbyło się 16 spotkań grup roboczych pracujących na rzecz poprawy sytuacji w 

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

sprawozdawczym 10 rodzin, z czego na koniec 2020 roku działania prowadzono w 4 

rodzinach. W pracach każdej grupy wziął udział pracownik socjalny. 

Ponadto Ośrodek zajmuje się obsługą administracyjną Zespołu czyli sporządza i prowadzi 

jego dokumentację, sprawozdania, wezwania i zaproszenia na spotkania Zespołu i grup 

roboczych. Jest również odpowiedzialny za tworzenie i koordynację Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

 

Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 

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 2020 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 403 

godzin w okresie od 23. 03. 2020 r. do 11. 12. 2020 r. polegające na pomocy osobom 

starszym i niepełnosprawnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ośrodek 

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

zadania 3 478,10 zł z czego Urząd Pracy zrefundował 2 055,30 zł. 

 

Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 roku 

Pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 575 dzieci z 364 rodzin na kwotę 

3 318 197,30 zł. Poza postępowaniami zakończonymi przyznaniem prawa do świadczenia 

(379) przeprowadzono 8 postępowań w sprawie uchylenia prawa do świadczenia 

(koordynacja systemów). 

 

Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w 2020 roku 

W roku sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o jednorazowe świadczenie z tytułu 

urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu.  
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Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacono dla 332 dzieci ze 148 rodzin na kwotę 

611 857,15 zł.  

Świadczenie rodzicielskie wypłacono 11 osobom na kwotę 59 299,70 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została przyznana na 19 dzieci             

w kwocie 19 000,00 zł. 

Dla 21 opiekunów, 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 455 860,30 zł. 

Zasiłek pielęgnacyjny pobierały 92 osoby niepełnosprawne na kwotę 234 833,92 zł. 

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

innej pracy zarobkowej albo zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania stałej opieki nad osobą wobec której są zobowiązane do alimentacji, 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem       

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Kwota wypłaconych świadczeń 35 060,00 zł. 

Zasiłek dla opiekuna pobierały 3 osoby na kwotę 18 760,00 zł. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostało wypłacone dla  osób uprawnionych do 

alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji z 13 rodzin na kwotę 82 710,00 zł. 

 

Poza postępowaniami zakończonymi decyzjami przyznającymi prawo do powyższych 

świadczeń (138) przeprowadzono 7 postępowań w sprawie uchylenia prawa do świadczenia, 

2 postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, wydano 16 decyzji 

odmawiających prawa do świadczeń oraz 7 decyzji zmieniających prawo do świadczeń          

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

Ponadto z tytułu pobierania świadczeń opiekuńczych 18 osób objęto ubezpieczeniem 

emerytalno – rentowym na kwotę 70 457,33 zł i 10 osób objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 

na kwotę 16 471,80 zł. 

Ośrodek podejmuje również następujące działania wobec 17 dłużników alimentacyjnych        

z terenu naszej gminy:  

1. wzywa, przeprowadza wywiady alimentacyjne oraz odbiera oświadczenia majątkowe; 

2. przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję 

zasądzonych alimentów, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego; 

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

bezrobotny albo poszukujący pracy; 



25 

 

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. 

 

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 

1. Poprawa warunków lokalowych Ośrodka. 

2. Zabezpieczenie środków finansowych na zwiększające się potrzeby osób starszych i 

samotnych – usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej. 

3. Zabezpieczenie środków finansowych na realizacje gminnych programów (wspieranie 

rodziny, przeciwdziałanie przemocy). 

 

 

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. 

Gminna Biblioteka  służy mieszkańcom gminy  upowszechniając i promując czytelnictwo, 

rozwija i zaspakaja potrzeby czytelnicze i informacyjne, udostępnia zbiory biblioteczne, 

prowadzi zróżnicowane formy pracy ukierunkowane na dzieci, młodzież, czytelników 

niepełnosprawnych oraz osoby dorosłe.  

W roku 2020 realizowane były  także zadania : 

 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, 

 w ramach programu  „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” - Zakup komputerów, 

oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych. 

24 lipca 2020r. Rada Gminy Łęki Szlacheckie podjęła Uchwałę Nr XXIII/135/2020                   

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich 

zlokalizowanej w miejscowości Trzepnica. W związku z tym wdrożono  prace 

przygotowawcze do zakończenia działalności w/w  Filii. Przeprowadzono skontrum 

materiałów bibliotecznych w Bibliotece Gminnej i Filii Bibliotecznej, sporządzono 

protokoły ubytków książek zniszczonych i zdezaktualizowanych oraz wykreślono z ksiąg 

inwentarzowych książki ubytkowane. Księgozbiór  oraz wyposażenie  Filii Bibliotecznej 

zabezpieczono i przygotowano do przejęcia przez Bibliotekę Gminną. Natomiast 

księgozbiór i wyposażenie Biblioteki Gminnej zabezpieczono, przygotowano i przeniesiono  

do nowej siedziby w miejscowości Ogrodzona 9B. 

Źródła finansowania działalności biblioteki.  

Ogółem budżet Biblioteki w 2020 r. wyniósł  209 790 zł.  
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Z tego:  

1. dotacja podmiotowa Organizatora - 189 575,41 zł. 

2. dotacja Biblioteki Narodowej -     7 000,00 zł.  

3. dotacja z Instytutu Książki -     12 325,00 zł. 

4. wpłaty na cele statutowe -          889,50zł. 

 

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 biblio-

tece. 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.  

 

Wpływy księgozbioru.                                                                                                       

ogółem wpływy na wartość  14 754,84 zł. - zakup  635 woluminów książek                                      

(zakup z dotacji Organizatora plus dotacja Biblioteki Narodowej)                                                                                                                                                         

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 31.12.2020r.  

ogółem stan faktyczny księgozbioru-  16 775 woluminy na wartość 247 927,70 zł. 

Struktura księgozbioru.                                                                                                                                       

literatura piękna dla dorosłych  8 299 woluminy, 

literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 5 638 woluminy,  

literatura popularno-naukowa ogółem – 2 838 woluminy, 

 

 Czasopisma 

W 2020 r. prenumerata czasopism 17 tytułów  na kwotę 2 400 zł.  - prasy fachowej,  kobiecej, 

dla dzieci i młodzieży.  Czytelnicy korzystali  z czasopism na miejscu i wypożyczali na 

zewnątrz. 
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Czytelnictwo, Wypożyczenia i udostępnianie zbiorów. 

Biblioteki udostępniają swoje zbiory w warunkach wolnego dostępu do półek w dwóch 

formach:  na miejscu  i wypożyczanie na zewnątrz. Pozwala to na wstępne zapoznanie się    

z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.  

W roku 2020 ze względu na wystąpienie stanu epidemii,  zmienione zostały zasady 

funkcjonowania bibliotek. Były  one czynne w okresach dozwolonych przez MKiDN. 

Wprowadzono  czasowe zawieszenie działalności. Nie można było udostępniać zbiorów 

czytelnikom i organizować wydarzeń z udziałem publiczności.  Nie można korzystać                

z Internetu. Po złagodzeniu restrykcji i zapewnieniu środków profilaktycznych  

uruchomiono  wypożyczalnię.   

 

W  2020 roku  zarejestrowano ogółem 258 czytelników.      

Struktura czytelników wg zajęcia; 

osoby uczące się osoby pracujące pozostali 

181 47 30 

                                                                                                                                                                                                    

 

Struktura czytelników wg wieku: 

do lat 5 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20-24 

lata 

25-44 

lata 

45-60 lat powyżej 

60 lat 

18 

osób 

110 

osób 

36 

osób 

14 
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4 
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30 
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34 
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12 

osób 

 

W roku 2020 czytelnicy odwiedzili Biblioteki  3723  razy i wypożyczyli 5021  woluminów 

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

następnie literatury  pięknej dla dorosłych i popularnonaukowej.  Użytkownikom bibliotek 

udzielono 377 informacji  bibliotecznych i  rzeczowych.     

Działalność  promująca czytelnictwo i kulturalno-oświatowa                                                   

W działalność statutową   Biblioteki wpisują się   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.        
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Rok 2020 z powodu pandemii koronawirusa, był okresem pełnym wyzwań i szybkiego 

dostosowania się do nowych warunków.  Przez ten czas skupialiśmy się na bieżącym 

dostosowaniu funkcjonowania naszych bibliotek do zmian i potrzeb użytkowników.        

Ze względu na  stan epidemii ograniczona została współpraca  z miejscowym Punktem 

Przedszkolnym oraz Szkołą Podstawową w Łękach Szlacheckich i Szkołą Podstawową         

w Trzepnicy. Wszystkie zaplanowane wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla czytelników 

zostały zawieszone.                                                                                                            

 

Wydarzenia w Bibliotece w 2020r. 

 konkurs fotograficzny „Moja gmina w obiektywie”. 

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

i zabawy ruchowe i warsztaty  kręcenia balonów.  

 Spektakl teatralny dla najmłodszych czytelników pt. „Co w trawie piszczy”, „Od legendy 

do historii” - konkurs literacko-plastyczny.  

 konkurs plastyczno-poetycko-literacki – „Moje wspomnienia o Janie Pawle II”. 

 Ogólnopolski projekt Mała Książka Wielki Człowiek”.                                                                                                                                                                                    

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

etat; pracownicy administracji (główna księgowa) - 1 osoba zatrudniona na ¼ etatu. 
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Realizacja uchwał Rady Gminy 

Rada Gminy Łęki Szlacheckie obradowała w 2020 r. na 11 sesjach zwyczajnych,  podjęła 

łącznie 57 uchwał. Wszystkie uchwały zostały przekazane do Wydziału Nadzoru Prawnego 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem. 25 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.              

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 XVIII/110/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki 

paliwa na rok szkolny 2019/2020. Podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 jest związane ze zmianą przepisów 

w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych o ile dowóz         

i opiekę realizują rodzice, do przedszkoli, szkół, ośrodków rewalidacyjno – 

wychowawczych. Zgodnie z art. 39 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 Prawo oświatowe 

( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681,1818,2197,2248.), który wszedł          

w życie w dniu 3 grudnia 2019 r., zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica 

odbywa się na podstawie wzoru matematycznego, w którym jednym z czynników jest 

średnia cena paliwa w gminie. Art. 39 a ust. 3 Prawa oświatowego stanowi, iż średnią 

cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny 

jednostki paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łęki 

Szlacheckie na rok szkolny 2019/2020 przyjęto ceny następujących paliw: benzyny 

bezołowiowej o liczbie oktanów 95, oleju napędowego oraz gazu LPG z dwóch stacji 

paliw znajdujących się na obszarze gminy Łęki Szlacheckie w dniu 04.02.2020 r.  Mając 

na uwadze powyższe, konieczne było podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie Łęki Szlacheckie w roku szkolnym 2019/2020. 

2. Uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 9.03.2020 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami. Zgodnie z art.55 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nadzór nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawowane jest na 

podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. Plan nadzoru 

określa kontrolę warunków i jakości sprawowanej opieki przez dziennych opiekunów 

oraz w żłobkach i klubach dziecięcych. Celem nadzoru jest zapewnienie odpowiednich 

warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo, opiekę oraz tworzenie warunków 

do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój 

dzieci. Zgodnie z art. 18 o samorządzie gminnym podjęcie uchwały w w/w sprawie 

należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Z uwagi na powyższe uregulowania 

ustawowe niezbędne było podjęcie uchwały w tej kwestii.  

3. Uchwała Nr XXII/132/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki 

paliwa na rok szkolny 2020/21. Podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 jest związane ze zmianą przepisów 

w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych o ile dowóz          
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i opiekę realizują rodzice, do przedszkoli, szkół, ośrodków rewalidacyjno – 

wychowawczych. Zgodnie z art. 39 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 Prawo oświatowe 

( Dz. U. z 2020 r. poz. 910), który wszedł w życie w dniu 3 grudnia 2019 r., zwrot 

rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru 

matematycznego, w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie. Art. 

39 a ust. 3 Prawa oświatowego stanowi, iż średnią cenę paliwa w gminie określa na 

każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Do 

wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łęki Szlacheckie na rok szkolny 

2020/2021 przyjęto ceny następujących paliw: benzyny bezołowiowej o liczbie oktanów 

95, oleju napędowego oraz gazu LPG z dwóch stacji paliw znajdujących się na obszarze 

gminy Łęki Szlacheckie w dniu 23.06.2020 r.  Mając na uwadze powyższe, konieczne 

było podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Łęki Szlacheckie w roku szkolnym 2020/2021.  

 

2. Komunalne 

1. Uchwała NR XVII /105/ 2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie. Uchwała weszła w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zmianę 

dokonano w związku z wprowadzoną nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r.        

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powodującą dostosowanie stawek 

lokalnych za odbiór i zagospodarowanie odpadów do ustalonych limitów. 

2. Uchwała Nr XXI/123/2020 z dnia 26 maja 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

nieruchomości stanowiąca działkę nr 85/2 o pow. 6,5437 ha w miejscowości Teklin. Do 

pierwszego przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Drugi przetarg, który odbył się            

w dniu 31.03.2021 r. wyłonił nabywcę. Nieruchomość sprzedano za kwotę 105.500, 00 

zł, a ostateczny akt notarialny podpisano w dniu 13 maja 2021 r. 

3. Uchwała Nr XXIII/136/2020 z dnia 24 lipca 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

trzech nieruchomości w miejscowości Dobrenice stanowiące działki: nr 277/1 o pow. 

0,5827 ha,  nr 277/2 o pow. 0,2825 ha, nr 277/3 o pow. 0,2825 ha. Do pierwszego 

przetargu nie zgłosił się żaden oferent. W wyniku drugiego przetargu zorganizowanego 

w dniu 25 marca 2021 r. sprzedano działkę 277/2 za kwotę 16.000,00 zł a działkę 277/3 

za kwotę 23.000,00 zł. Na działkę 277/1 nie znalazł się nabywca. Będzie organizowany 

następny przetarg. 

4. Uchwała Nr XXIII/137/2020 z dnia 24 lipca 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

trzech nieruchomości w miejscowości Tomawa stanowiące działki: nr 436/4 o pow. 

0,1324 ha, nr 85/2 o pow. 0,2561 ha.  Dwukrotnie organizowany przetarg nie wzbudził 

zainteresowania kupujących. 

5. Uchwała Nr XXII/159/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie  nieruchomości w miejscowości Łęki Szlacheckie o nr. 812/27 i pow. 0,0529 ha. 

Sprzedaż przygotowywana do realizacji w 2021 r. 
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3. Współpraca 

1. Uchwała Nr XX120/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 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 2020/2021, wycinanie w 2020 r. 

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

bieżących ustaleń, w zależności od zaistniałych potrzeb, utrzymanie w 2020 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 10.999,25 zł. Na realizację porozumienia                   

w zakresie zimowego utrzymania dróg wydatkowano 25.277,67 zł.  

2. Uchwała Nr XXII/138/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację 

zadania – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3918E na odcinku Dobrenice – Dobreniczki 

w zakresie przebudowy nawierzchni” na długości 990 mb., pomoc finansowa w wyso-

kości 50% wartości zadania, nie większej jednak niż 157 500,00 zł. Ostatecznie gmina 

wydatkowała kwotę 102.091,23 zł, a powiat 103.591,23 zł. 

3. Uchwała Nr XXIV/142/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację 

zadania – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1516E Mierzyn - Antonielów w zakresie 

przebudowy nawierzchni”; pomoc finansowa w wysokości 20 000,00 zł. 

4. Uchwała Nr XXIV/143/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację 

zadania – „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3926E w miejscowości 

Trzepnica”; pomoc finansowa w wysokości 2 053,00 zł. 

 

 

5. Obywatelskie 

1. Uchwała Nr XVII/106/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała określa zasady jakie muszą być spełnione przez 

grupę mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 

stanowiącego, aby wystąpić do Rady Gminy z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

2. Uchwała Nr XIX/117/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrę-

bnieniu w budżecie Gminy Łęki szlacheckie na rok 2021 środków stanowiących fundusz 

sołecki. Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących 

fundusz sołecki na rok 2021. 

3. Uchwała Nr XXVI/154/2020 z dnia 20.11.2020 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 2021 rok. Realizacja uchwały została powierzona 

Wójtowi Gminy. Program uchwalony przez Radę Gminy Łęki Szlacheckie będzie 
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obowiązywał w 2021 roku. Na realizację programu zaplanowano środki finansowe           

w kwocie 10 000 zł. 

 

6. Skargi i petycje 

1. Uchwała Nr XXII/130/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia 

petycji w interesie publicznym „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”. Rada Gminy Łęki 

Szlacheckie pozostawiła petycję bez rozpatrzenia. Uzasadnienie stanowiące odpowiedź 

na petycję zostało wysłane przez Przewodniczącego Rady  do wnoszącego petycję.  

2. Uchwała Nr XXII/131/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia 

petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Petycja uznana przez Radę Gminy za niezasadną.  Uzasadnienie stanowiące odpowiedź 

na petycję zostało wysłane przez Przewodniczącego Rady  do wnoszącego petycję. 

3. Uchwała Nr XXIV/145/2020 z dnia 30.09.2020 r. odpowiadająca na skargę Prokuratora 

Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na uchwałę Rady Gminy Łęki Szlacheckie  Nr 

IV/21/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Po 

przeprowadzonym postępowaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 

skarga Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na uchwałę Rady Gminy 

Łęki Szlacheckie z dnia 30 stycznia 2019 roku Nr IV/21/2019 w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków została odrzucona. 

4. Uchwała Nr XXV/150/2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy. Rada Gminy Łęki Szlacheckie uznała skargę na Wójta Gminy 

za bezzasadną. Uzasadnienie stanowiące odpowiedź na skargę zostało przesłane przez 

Przewodniczącego Rady  skarżącemu i nadzorowi Wojewody. 

 

7. Pozostałe 

1. Uchwała nr XVIII/109/2020  z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Rada Gminy 

ustaliła, że członek ochotniczej straży pożarnej otrzymuje ekwiwalent pieniężny za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym w wysokości 10 zł za godzinę, w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę w wysokości 6 zł za godzinę, 

natomiast uczestnictwo w pozostałych działaniach ratowniczych płatne jest w wysokości 

10 zł za godzinę. Na podstawie nowych stawek został naliczony w 2020 roku ekwiwalent 

za wyjazdy poszczególnych jednostek: Tomawa otrzymała ekwiwalent w wysokości 700 

zł, uczestniczyli w 8 wyjazdach do akcji ratunkowych, Bęczkowice dwa wyjazdy 

wysokość ekwiwalentu 161,81 zł,  Dobrenice jeden wyjazd ekwiwalent w wysokości 

160 zł, Łęki Szlacheckie 20 wyjazdów ekwiwalent w wysokości 1096,68 zł oraz 

Trzepnica wyjechała do akcji ratunkowych 29 razy i otrzymała ekwiwalent w wysokości 

3310 zł. Łączna ilość wyjazdów jednostek z terenu Gminy Łęki Szlacheckie do akcji 

ratunkowych to 60 w 2020 roku, a wartość wypłaconego ekwiwalentu dla wszystkich 

jednostek wyniosła 5428,49 zł.  

2. Uchwała Nr XXIII/135/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich zlokalizowanej w  miejscowości 

Trzepnica oraz Uchwała Nr XXIV/141/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach 
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Szlacheckich zlokalizowanej w  miejscowości Trzepnica rozpoczęły proces 

przenoszenia Gminnej Biblioteki w Łękach Szlacheckich do nowej placówki                        

w Ogrodzonie. Finalnie otwarcie Biblioteki w nowej siedzibie nastąpiło w dniu 1 marca 

2021 r. 

3. Uchwała Nr XXIV/144/2020 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie pomnika przyrody na terenie parku w miejscowości Trzepnica 

usankcjonowała istnienie na terenie parku dworskiego 18 pomników przyrody.  Na 

terenie parku w miejscowości Trzepnica-Kolonia, na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 198/3 w obrębie Trzepnica-Kolonia, znajdowało się 19 szt. drzew 

wchodzących w skład wieloobiektowego pomnika przyrody, ustanowionego na 

podstawie rozporządzenia nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. U. Woj. Piotrkowskiego Nr. 21 poz. 75), 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zniesiono ochronę pomnikową z dwóch drzew 

wchodzących w skład wieloobiektowego pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, 

w wyniku trwałego zniszczenia jednego egzemplarza klonu pospolitego (Acer 

platanoides) oraz jednego egzemplarza lipy drobnolistnej (Tilia cordata), zgodnie             

z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wyłączenie z ochrony drzew nastąpiło z uwagi na utratę 

wartości przyrodniczych i zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego, wynikające ze 

stanu zachowania drzew. Ustanowiono nowy pomnik przyrody drzewo gatunku buk 

pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 260 cm, w wieku około 140 lat. Włączenie 

do wieloobiektowego pomnika przyrody drzewa, ma na celu ochronę drzewa 

charakteryzującego się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, a także szczególnymi 

cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek.  Po zmianie ilości drzew, w skład 

wieloobiektowego pomnika przyrody wchodzi 18 szt. drzew, tj. sześć klonów 

pospolitych, sześć dębów szypułkowych, dwa świerki srebrne, dwie lipy drobnolistne, 

modrzew europejski, buk pospolity. W dniu 29 grudnia 2020 została podjęta kolejna 

uchwała Nr XXVII/162/2020 Rady Gminy Łęki Szlacheckie zmieniająca uchwałę            

w sprawie pomnika przyrody na terenie parku w miejscowości Trzepnica. Zmiany 

dotyczyły aktualizacji wykazu pomników przyrody-lokalizacji drzew (współrzędnych 

geograficznych) w odpowiednim zapisie stopni, minut sekund, ponadto stopni 

dziesiętnych oraz oznaczeń PL X,Y1992. 

4. Uchwała Nr XIX/113/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich – zalecenia pokontrolne Wydziału 

Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW z dnia 10 grudnia 2019 roku wskazały na 

konieczność dostosowania statutu OPS do bieżących przepisów prawa. Poprzedni statut 

(uchwała nr  XIX/111/04 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 13 października 2004 r. 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich) nie 

był aktualizowany ad momentu jego uchwalenia. 

5. Uchwała Nr XIX/114/2020 z dnia 9 marca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie 

wyznaczenia podmiotu do realizacji zadania w postaci pracy z rodziną (uchwałę Nr 

XXXII/156/2013 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wyznaczenia podmiotu do realizacji zadania w postaci pracy z rodziną) – zalecenia 

pokontrolne Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW z dnia 10 grudnia 
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2019 roku wskazały, iż uchwałę wyznaczającą OPS jako podmiot realizujący w gminie 

pracę z rodziną należy uchylić, a zadanie to wpisać w statut jednostki. 

 

 


