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I.

Wprowadzenie

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt
gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport
podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego
dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady
gminy i ewentualnie budżetu obywatelskiego za rok 2018. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Pątnów do zwiększenia wiedzy na temat
funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat
przyszłości gminy.

II.

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Pątnów położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego na
Wyżynie Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia
gminy wynosi 114 km². Na jej terenie zamieszkuje 6628 na pobyt czasowy i stały. W skład
gminy wchodzi 18 miejscowości skupionych w 12 sołectwach: Bieniec, Dzietrzniki, Grabowa,
Grębień, Józefów, Kałuże, Kamionka, Kluski, Pątnów, Popowice, Załęcze Małe, Załęcze
Wielkie. Gmina Pątnów graniczy z gminą miejską Wieluń oraz gminami: Wierzchlas,
Działoszyn od północy, Lipie (woj. śląskie), Rudniki, Praszka (woj. opolskie) od wschodu i
Mokrsko od zachodu.
Gmina Pątnów należy do typowych gmin rolniczych. Dominujący udział na obszarze gminy
mają grunty orne i leśne. Udział użytków klas I-IV bonitacji stanowi 26% ogólnej powierzchni
gminy. Na terenie jednostki występują szczególnie gleby brunatne. Gleby bagienne zajmują
nieznaczny procent powierzchni. Głównie uprawia się tu zboża (żyto, pszenica, mieszanki
zbożowe) i ziemniaki.
Tereny gminy najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym
położone są w obrębie rzeki Warty i jej zakola, zwanego Załęczańskim Łukiem Warty,
oznaczonym kodem PLH 100007 – forma ochrony w ramach sieci Natura 2000, specjalny
obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), ciągnącym się 16 km od Bobrownik do
Ogrobli. Gmina wyróżnia się wewnętrznym zróżnicowaniem przestrzennym. Znaczna część
gminy położona jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ponad 70% parku
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znajduje się na terenie gminy) i obejmuje pagórkowate tereny północno-wschodniej części
Wyżyny Wieluńskiej. Główną cechą charakterystyczną terenu jest jego urozmaicona rzeźba,
którą można zaobserwować w rejonach parku Krajobrazowego, jak również w okręgu rzeki
Warty.
Całkowita powierzchnia lasów na terenie gminy wynosiła w 2013 roku 3 942 ha. Z
ogólnego obszaru lasów ok. 2422 ha to lasy podległe nadleśnictwu Wieluń. Lesistość gminy
wynosi 34,4%.
Przez teren gminy Pątnów przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe, które podnoszą
walory turystyczne gminy. Na obszarze gminy znajdują się cztery obiekty turystyczne: „Stara
Wieś”, „Hotel Jurajska Perła” oraz Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Nadwarciański
Gród”.
Do najcenniejszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Pątnów
można zaliczyć kościoły: Świętej Trójcy w Grębieniu z ok. 1500 roku, Wszystkich Świętych w
Popowicach wzniesiony w początkach XVI wieku, a także Kościół pod wezwaniem Strategia
Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2015 – 2022 9 Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Dzietrznikach z początku XX wieku.
Gmina Pątnów jest częścią powiatu wieluńskiego wchodzącego w skład podregionu
sieradzkiego. Powiat wieluński cechuje jeden z najniższych w województwie poziomów
wynagrodzeń mieszkańców.
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III.

Realizacja polityk, programów i strategii w 2018 r.

1. Strategia Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2015-2022
„Strategia Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2015-2020” została przyjęta Uchwałą
XIV/99/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 grudnia 2015 roku.
W Strategii zwięźle sformułowano misję Gminy Pątnów jako: „kształtowanie
zintegrowanej polityki na rzecz kreowania atrakcyjnej turystycznie i przedsiębiorczej gminy
przy współudziale aktywnego społeczeństwa. W tym celu opracowano trzy główne cele
strategiczne, liczne cele operacyjne oraz zadania strategiczne, które w perspektywie 2015-2020
miałyby zostać stopniowo wdrażane w życie. Mimo że strategia została opracowana w okresie
obowiązującego Programu naprawczego oraz poważnego zadłużenia gminy, wiele z tych celów
udało się w poszczególnych latach 2016 i 2017 zrealizować. Niniejszy raport ujmuje tylko tę
część zadań zawartych w strategii, które zostały realizowane w roku 2018.

1.1 Atrakcyjna i przedsiębiorcza gmina Pątnów
W ramach tego celu wyznaczono cel operacyjny polegający na stworzeniu korzystnych
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W związku z tym podjęto liczne zadania
strategiczne, których realizacja była również przedmiotem licznych działań w roku 2018.
Na stronie internetowej Gminy Pątnów zamieszczano i aktualizowano w 2018 r. na
bieżąco informacje o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z budżetu państwa i
Unii Europejskiej. Publikowano informacje m.in. z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jak
również przyjmowano w urzędzie specjalistów informujących możliwości pozyskiwania
funduszy europejskich. Na bieżąco promowano na stronie internetowej Gminy atrakcje
turystyczne, bazy noclegowe i gastronomiczne poprzez publikacje informacji na ich temat,
wzbogaconych o interesujące zdjęcia w Internecie oraz w folderach promocyjnych. Wydano
m.in. własne publikacje promujące gminę, jak np. Biuletyn z okazji 60-lecia KGW Dzietrzniki,
biuletyn z okazji 155 rocznicy Bitwy pod Kluskami oraz udział w publikacjach innych
podmiotów, w tym: Kronika OSP Łódzkie, Kulinarne podróże po Łódzkiem.
Gmina współorganizowała i wspierała organizatorów zawodów sportowych, zarówno
lokalnych, jak i tych o większym zasięgu, które powinny odbywać się w atrakcyjnych
przyrodniczo rejonach gminy. Zrealizowano m.in. Duatlon Orientacyjny w Załęczu: XXV
Mistrzostwa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Biegu na Orientację oraz III
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Mistrzostwa Załęczańskiego Łuku Warty w Rowerowej Jeździe na Orientację, które odbyły się
5-6 maja 2018 roku. Organizatorami imprezy byli: UKS Załęczak oraz Stowarzyszenie KRAS
a współorganizatorem Gmina Pątnów.
Ponadto wspierano finansowo „Turniej piłki nożnej Juniorów”, który odbył się w
Pątnowie, zatrudniono trenera do dwóch grup juniorskich w piłce nożnej oraz wspierano
imprezy sportowe organizowane przez uczniowskie kluby sportowe w Dzietrznikach, Pątnowie
i w Załęczu Małym.
Wspierano inicjatywy lokalne m.in. Koła Gospodyń Wiejskich poprzez wsparcie
finansowe oraz merytoryczne. Była to pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, m.in.
poprzez LGD „Kraina Wielkiego łuku Warty” dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Kałuże i
Doliny Objawienia w projekcie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną: siłowni napowietrznej z
zestawem zabawowym w miejscowości Kałuże oraz altany w miejscowości Kluski”. Dla
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie” udało się pozyskać
środki na projekt: „Doposażenie Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
w Pątnowie w element stroju ludowego – buty sceniczne damskie i męskie”. Pracownicy
Urzędu Gminy Pątnów wspierali również merytorycznie przy pozyskiwaniu grantów dwie
jednostki OSP Popowice i OSP Pątnów.
Promocja KGW oraz lokalnych produktów, potraw miała miejsce m.in. w publikacji
„Kulinarne podróże po łódzkiem”, a także na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie
Gminnym.
Gmina Pątnów pomogła również w zdobyciu środków na realizację tzw. grantów
sołeckich oraz pomoc w ich realizacji. W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa
Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok
2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w
formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dofinansowanie
otrzymały trzy projekty z gminy Pątnów: projekt sołectwa Bieniec „Kuchnia regionalna
skarbem Bieńca”, projekt sołectwa Kamionka „Kamionka – historia – tradycja – ludzie” oraz
projekt sołectwa Załęcze Wielkie „Załęczański zakątek – tworzenia więzi dobry początek”.
Wszystkie projekty miały na celu stworzenie warunków do działania i rozwoju sołectw,
pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz wsparcie działań na rzecz podnoszenia
atrakcyjności miejscowości. W ramach projektów odbył się cykl imprez kulturalnych i
promocyjnych, w tym „Wieczór poezji” w Kamionce, spotkanie integracyjne w Załęczu
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Wielkim czy promocja lokalnych produktów w Bieńcu.
W działaniu na rzecz pozyskania inwestorów zewnętrznych, do zadań gminy należało
wyznaczenie

terenów

inwestycyjnych

w

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Pątnów przyjętym Uchwałą nr XXXIX/265/18 Rady
Gminy Pątnów. Za pomocą publikacji materiałów promocyjnych na stronie internetowej
Gminy, w papierowym kwartalniku Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów oraz poprzez
rozpowszechnianie wydanych wcześniej ulotek i materiałów promocyjnych na imprezach
lokalnych jubileuszach, Dożynkach, imprezach sportowych starano się prowadzić działania
ukazujące gminę jako miejsce, w którym warto zainwestować.
W sposób ciągły pracownicy Urzędu Gminy w 2018 roku starali się zadbać o wysoką
jakość i sprawność obsługi w urzędzie oraz skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy
i ograniczyć formalności m.in. poprzez umieszczenie druków do pobrania na stronie
internetowej Gminy.
W zadaniu polegającym na wsparciu dla mieszkańców, przedsiębiorców i rolników w
zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na przekwalifikowanie, modernizację i
powiększanie areału gospodarstw rolnych realizowano poprzez doradztwo w zakresie
rozpoczynania działalności gospodarczej, pozyskiwania środków, jak również pomoc w
wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w partnerstwie z Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji oraz Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sieradzu
W celu operacyjnym polegającym na rozwoju nowoczesnego rolnictwa w zgodzie z
ochroną środowiska realizowano poprzez szkolenia dla rolników (organizowane w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Pątnów), a także udzielano pomocy w uzyskaniu informacji na
temat możliwości rozwoju gospodarstwa w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne przy
udziale WODR (szkolenia WODR, dyżury pracownika WODR w Urzędzie Gminy)
Ponadto rozpowszechniano wśród rolników, przyzwyczajonych do tradycyjnych
sposobów gospodarowania, ekologicznych form upraw i rezygnacji z stosowania szkodliwych
oprysków i nawozów, uświadomienie szkodliwego wpływu tych substancji nie tylko na
zdrowie człowieka, ale zwłaszcza na ekosystem, w szczególności na pszczoły (za pomocą
kurend dystrybuowanych przez sołtysów), kampanie społeczne w tym zakresie skierowane
indywidualnie do poszczególnych gospodarstw (na stronie internetowej Gminy oraz na
tablicach informacyjnych).
Gmina Pątnów starała się wspierać rolników w promocji produktów lokalnych Koła
gospodyń specjalizują się w przetworach z dyni takich jak: dynia w occie czy słynna na okolicę
zupa dyniowa, którą promują na licznych wyjazdach, m.in. na Piknikach edukacyjnych
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organizowanych przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Produkty lokalne były również
promowane w ramach projektów lokalnych w sołectwach tzw. grantach sołeckich: projekt
sołectwa Bieniec „Kuchnia regionalna skarbem Bieńca” oraz poprzez udział w publikacjach
zewnętrznych – publikacja Dziennika Łódzkiego „Kulinarne podróże po łódzkiem” gdzie
KGW z Pątnowa prezentowały swój dorobek oraz przepisy na dania regionalne.
Kolejny cel operacyjny wyznaczony w strategii polegał na stworzeniu warunków do
rozwoju turystyki. Realizowano to w sposób stopniowy poprzez pozyskiwanie środków i
realizację inwestycji, m.in.:
a) budowę drogi publicznej gminnej Załęcze Małe – Zamłynie – Stara Wieś na odcinku 2
km w obszarze Natura 2000 „Wielki Łuk Warty” oraz w obszarze Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego, skracającej znacznie drogę do kilku firm, w tym świadczących usługi
noclegowe: Resortu SPA Stara Wieś oraz Domu Seniora
b) pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 na budowę parkingu przy ZSS w Pątnowie projekt „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej polegające na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi
powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów
pieszo jezdnych i małej architektury- etap I”
c) pomoc Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Kałuże i Doliny Objawienia w pozyskaniu
środków za pośrednictwem LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na realizację
projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną: siłowni napowietrznej z zestawem zabawowym w
miejscowości Kałuże oraz altany w miejscowości Kluski”,
d) pomoc w realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
projektu „Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych
województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystycznoprzyrodniczej”
e) wybudowaniu Otwartej Strefy Aktywności w Załęczu Wielkim w ramach Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
Nie udało się stworzyć punktów informacji turystycznej, które poza obsługą szlaków
turystycznych służyłyby w postaci usługi wypożyczania niezbędnego sprzętu. Nie udało się
także pozyskać środków z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na budowę
zielonych punktów kontrolnych w ZPK służących do całorocznego trenowania orientacji
sportowej.
Współpracę w zakresie tworzenia oferty turystycznej gminy realizowano poprzez wspólną
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promocję regionu w celu kompleksowej oferty atrakcyjniejszej dla turystów, tj. publikację
materiałów promocyjnych na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacyjnym oraz
poprzez rozpowszechnianie wydanych wcześniej ulotek i materiałów promocyjnych na
imprezach lokalnych i jubileuszach, dożynkach, imprezach sportowych. Współpracowano
ponadto z KGW, Stowarzyszeniami z terenu gminy w tworzeniu oferty turystycznej, z
lokalnymi przedsiębiorcami branży turystycznej. W tym celu zamówiono m.in. film
promocyjny gminy nakręcony z perspektywy drona (wybór 10 najbardziej atrakcyjnych
turystycznie miejsc) oraz zdjęcia z drona.
Modernizacji wymaga strona internetowa gminy, która nie obsługuje niektórych ważnych
formatów plików wideo.
Stopniowo podnoszono walory gminy poprzez montaż koszy na odpady w miejscach
publicznych, stojaki na rowery (przed UG w Pątnowie, przy Otwartej Strefie Aktywności w
Załęczu Wielkim).
Udzielono pomocy Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Kałuże i Doliny Objawienia w
pozyskaniu środków za pośrednictwem LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na realizację
projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną: siłowni napowietrznej z zestawem zabawowym w
miejscowości Kałuże oraz altany w miejscowości Kluski”,
Promocję walorów turystycznych gminy realizowano poprzez publikację materiałów
promocyjnych na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie oraz rozpowszechnianie wydanych
wcześniej ulotek i materiałów promocyjnych na imprezach lokalnych i jubileuszach.
Nie udało się nawiązać współpracy z gminami zagranicznymi o podobnym potencjale
turystycznym.
Udzielono pomocy w realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego projektu „Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach
krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji
turystyczno-przyrodniczej”. Wciąż jest wiele do zrobienia odnośnie budowy ścieżek
rowerowych.

1.2 Aktywne i zintegrowane społeczeństwo gminy Pątnów
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1.2.1. Rozwój systemu oświaty
a) W 2018 r. zakończono realizację projektu „Termomodernizacja budynku ZSS w
Pątnowie” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi – rozliczenie efektu
ekologicznego.
b) Uzyskano dofinansowanie na termomodernizację m.in. ZSS w Dzietrznikach w ramach
RPO dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie
Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w
Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie”.
Realizacja projektu w latach 2019-2020.
c) Prowadzono ponadto bieżące remonty i konserwację szkół.
Gmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne
pozyskała ponad 1 mln 380 tys. zł na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie
Pątnów”. Projekt nie wymagał wkładu finansowego, jedynie wkładu osobowego i rzeczowego
(udostepnienie sal lekcyjnych) na poziomie ok. 7% wartości projektu.
Ważnym elementem podniesienia jakości edukacji w Gminie Pątnów było stworzenie
w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu i upowszechnienie
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w wyniku wyposażenia 3
międzyszkolnych pracowni komputerowych i pracowni przyrodniczej. Zakupiono po 28
laptopów dla każdego Zespołu Szkół wraz z szafami do ich ładowania, tablice interaktywne,
drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, routery i inne urządzenia. Na ten cel
przeznaczono kwotę ponad 400 tys. zł. Dodatkowo wyposażono pracownię przyrodniczą w
największym zespole szkół w Pątnowie w pomoce dydaktyczne za kwotę ponad 90 tys. zł.
W ramach projektu została również udzielona pomoc znacznej grupie uczniów i uczennic
o SPE, w tym ucz. z niepełnosprawnością oraz doposażone szkoły w pomoce niezbędne do
efektywnego prowadzenia indywidualizacji pracy. Kompleksowe wsparcie przyczyniło się do
bezpośredniej poprawy wyników nauczania, jak również do trwałego podniesienia jakości
edukacji w Gminie Pątnów.
Pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego
pn. „Ekologiczne zegary życia przyrody” przy Zespole Szkół Samorządowych im. Króla
Władysława Jagiełły w Dzietrznikach.

Przyznano dotację do wysokości 43 168,00 zł,

natomiast koszt całkowity zadania to 48.283,00 zł.
Gmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne
pozyskała ponad 1 mln 380 tys. zł na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie
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Pątnów”. Celem projektu było przygotowanie prawie 500 uczniów 3 szkół podst. i 3 gimnazjów
(w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym) prowadzonych przez Gminę Pątnów do
zatrudnienia lub kontynuacji nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie
właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz wsparcie indywidualizacji pracy z
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 01.09.2016-31.08.2018 roku.
Zajęcia dla ucz. i uczennic obejmowały: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z
matematyki i języka angielskiego oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z
matematyki, przyrody i języka angielskiego.
Ponadto w projekcie beneficjenci/tki wzięli udział w warsztatach TIK, w tym
związanych z programowaniem, oraz w warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe
przekrojowe związane z umiejętnością pracy zespołowej, innowacyjnością i kreatywnością.
Dla zoptymalizowania efektów znaczna grupa beneficjentów/ek wzięła udział w zaj.
pozaszkolnych związanych z rozwijaniem kompetencji przyrodniczych oraz komunikacji w
języku angielskim. Zaplanowano m.in. tygodniowe obozy językowe z native speakerem i
zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy w Planetarium.
Uzyskano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania z dziedziny
Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny
2018/2019” – Program Edukacji Ekologicznej pn. „Moje powietrze” realizowany w
Publicznym Przedszkolu w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach kwota dotacji:
10 461,00 zł (90%)
Uzyskano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania pn. „Edukacja
Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” – Program Edukacji
Ekologicznej pn. „Ekominek” realizowany w Publicznym Przedszkolu w Kamionce przy ZSS
im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie. Kwota dotacji: 7 782 zł (90%).
Uzyskano dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania z dziedziny
Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny
2018/2019” – Program Edukacji Ekologicznej pn. „Smog nad nami” realizowany w
Publicznym Przedszkolu w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, kwota dofinansowania:
10229,00 zł (90%).
Zadanie to realizowano w 2018 r. poprzez projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie
Pątnów” polegającym m.in. na wyposażeniu 3 międzyszkolnych pracowni komputerowych i
pracowni przyrodniczej. Zakupiono po 28 laptopów dla każdego Zespołu Szkół wraz z szafami
do ich ładowania, tablice interaktywne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, serwery,
routery i inne urządzenia. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 400 tys. zł.
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1.2.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
Wspieranie organizacji pozarządowych realizowano w 2018 r. poprzez: wsparcie i
powierzanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań na podstawie otwartych konkursów
ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Pątnów na zasadach określonych w ustawie. Zestawienie
przeznaczonych środków przedstawia poniższa tabela:
Rok 2018 – 40.000,00 zł
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
– 35.000,00 zł
1. LZS Pątnów
21.000,00 zł
2. UKS Jurajczyk - Dzietrzniki
4.800,00 zł
3. UKS Załęczak – Załęcze Małe
5.000,00 zł
UKS Sprinter - Pątnów
4.200,00 zł
Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 5.000,00 zł
1. LZS Pątnów
1.000,00 zł
4.

2.

Fundacja Bursztynek - Grębień

4.000,00 zł

Rozwój oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej realizowano poprzez:
a) Remont Gminnej Biblioteki Publicznej, działalność świetlic wiejskich, tj. zajęcia m.in.
w Kamionce, doposażenie świetlicy w Popowicach, remont świetlicy przy OSP w
Pątnowie (poprzez LGD).
b) dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
dla projektu Otwartej Strefy Aktywności w Załęczu Wielkim. Obiekt powstał w centrum
wsi Załęcze Wielkie, w pobliżu szkoły, a w jego skład weszły: siłownia plenerowa, plac
zabaw o charakterze sprawnościowym oraz znajdująca się pomiędzy nimi strefa relaksu,
a w niej stoliki do gier i ławki. Wartość całkowita projektu wynosiła ponad 100 tys. zł,
z czego 70 tys. to dofinansowanie
c) współorganizację XXV Mistrzostw Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Biegu na
Orientację oraz III Mistrzostw Załęczańskiego Łuku Warty w Rowerowej Jeździe na
Orientację,
d) zawody sportowe organizowane przez uczniowskie kluby sportowe, Turniej Piłki
Nożnej Juniorów.
Zwiększenie aktywności mieszkańców realizowano w 2018 poprzez możliwość
wypowiadania się w kwestiach dotyczących dobra wspólnego, popularyzacji postaw
obywatelskich, formę konsultacji społecznych, (m.in. w sprawie poszerzenia granic gminy), a
13

także poprzez współpracę ze stowarzyszenia i wspieranie realizacji ich działań statutowych.
W 2018 r. powiększono księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie, która
brała udział w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
Celem programu realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów
polskich bibliotek publicznych. W ramach tego projektu Biblioteka otrzymała dofinansowanie
w wysokości 4800,00 zł na zakup nowych książek do biblioteki. Szczegóły w rozdziale 25 pn.
Gminna Biblioteka Publiczna.
Trwały rozmowy przygotowawcze do opracowania monografii Gminy Pątnów
wzmacniającej lokalną tożsamość historyczną i kulturową.
Rada Gminy w kadencji 2014-2018 negatywnie zaopiniowała możliwość utworzenia
domu dziennego pobytu w budynku poszkolnym z powodów finansowych na wspólnych
komisjach w dn. 29 listopada 2016 r.
W 2018 r. realizowano te zadania w sposób ciągły poprzez Gminną Komisję ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Policję oraz Punkt
Konsultacyjny przy Ośrodku Zdrowia w Pątnowie (możliwość bezpłatnej konsultacji z
psychologiem i terapeutą). Szczegóły w rozdziale Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych i podrozdziale Realizacja programów rządowych
Realizowano w 2018 r. „Strategię rozwiązywania problemów społecznych
w Gminie Pątnów” w sposób ciągły zgodnie z programem. Szczegóły w rozdziale 2 pn.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
1.3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Pątnów
1.3.1. Ochrona zasobów przyrodniczych oraz poprawa stanu środowiska
naturalnego
W 2018 r. została opracowana koncepcja budowy kanalizacji w Gminie Pątnów
przewidująca budowę kanalizacji w kilku wariantach dla wszystkich miejscowości.
Realizowano w 2018 r. w sposób ciągły poprzez bieżące prace pielęgnacyjne oraz
uaktualnienie i oznaczenie pomników przyrody (oznaczono tabliczkami „pomnik przyrody”
pięć zabytkowych drzew).
W ramach zadania strategicznego: Ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do
atmosfery poprzez termomodernizację obiektów administracyjnych, szkolnych i innych
obiektów użyteczności publicznej zrealizowano następujące inwestycje:
14

a) Zakończono realizację projektu „Termomodernizacja budynku ZSS w Pątnowie”
dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi – rozliczenie efektu ekologicznego
b) Uzyskano dofinansowanie na termomodernizację m.in. ZSS w Dzietrznikach w
ramach RPO dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława
Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w
Pątnowie” z RPO Województwa Łódzkiego: dotacja: 1 052 915,47 zł, wkład własny:
782 885,94 zł
W dniu 30 maja 2018 r. uchwalone zostało Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pątnów W nowym studium zostały wyznaczone
tereny przemysłowo-usługowe przy drodze krajowej nr 43, tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową wzdłuż nowo wybudowanych dróg czy zbiornik rekreacyjny małej retencji w
Pątnowie.
W ramach zadania pn. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, złożono dokumenty
aplikacyjne dla projektu „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr
474 w miejscowości Załęcze Wielkie” o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona
środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami. Szacowana wartość zadania: 308.069,82 zł
netto. Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2019.
1.3.2. Budowa infrastruktury technicznej oraz obiektów użyteczności publicznej
1.3.2.1. Rozbudowa i modernizacja wodociągów
W 2018 r. dobiegły końca prace ziemne dotyczące rozbudowy gminnego systemu
wodociągowego w miejscowościach Madeły i Kałuże–Kępowizna (Ośrodek Warta). Powyższe
prace realizowane były w ramach zadania p.n. „Rozbudowa gminnego systemu
wodociągowego Gminy Pątnów –Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Pątnów. Zadanie dofinansowane ze środków PROW w wysokości 63,63%
kosztów kwalifikowanych.
Zostały zakupione agregaty prądotwórcze, które zainstalowano na obiektach hydroforni w
Załęczu Wielkim (agregat na lawecie) i w Pątnowie.
Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kałuże o długości 350 m.
Długość sieci wodociągowej na stan 1 stycznia 2018 r wynosiła 99,7 km i w związku z tą
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rozbudową przekroczyła łączną ilość 100 km.
1.3.2.2. Budowa, przebudowa dróg gminnych i powiatowych
a) w lipcu zakończono budowę drogi gminnej Załęcze Małe – Zamłynie – Stara Wieś (2
km) w ramach środków PROW na lata 2014-2020
b) w październiku zakończono rozbudowę dróg w miejscowości Pątnów i Kamionka (3,5
km) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 ze środków Województwa Łódzkiego.
c) w Załęczu Wielkim ukończono pomiary geodezyjne dróg gminnych mające na celu
uregulowanie granic pasa drogowego i wykonanie mapy do celów projektowych
koniecznej do stworzenia projektu budowlanego przebudowy dróg na odc. ok. 4 km
d) wykonany został remont drogi gminnej w miejscowości Dzietrzniki na odcinku ok. 600
metrów w ramach środków z tytułu wyłączania
e) udzielono dotacji Powiatowi Wieluńskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 4525E
w miejscowości Pątnów
f) udzielono dotacji Powiatowi Wieluńskiemu na przygotowanie projektu przebudowy
drogi powiatowej w m. Popowice
g) udzielono dotacji Powiatowi Wieluńskiemu na powierzchniowe utwardzenie drogi w
m. Grębień
h) w sposób ciągły wykonywano bieżącą konserwację dróg gminnych masą asfaltową oraz
kruszywem drogi wewnętrzne (szutrowe i dojazdowe do pól)
i) wyremontowano cztery przepusty na drogach gminnych (2 miejscowości Załęcze Małe,
1 w Bieńcu i 1 na Kępowiźnie (Kałuże))
1.3.2.3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego
W 2018 r. dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów. Zadanie
dotyczyło: trzech odcinków w miejscowości Kluski (4 oprawy, 2 słupy), dwóch odcinków w
miejscowości Grabowa (4 oprawy, 2 słupy), jednego odcinka w miejscowości Bieniec (1
oprawa, 1 słup), dwóch odcinków w miejscowości Załęcze Wielkie (15 opraw, 15 słupów) i
jednego odcinka w miejscowości Troniny (3 oprawy, 2 słupy) i jednego w miejscowości
Pątnów (2 oprawy). Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2018 r. wydatkowano 103 394,68
tys. zł brutto.
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1.3.2.4. Rozwój bazy lokalowej dla kultury
a) remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie
b) doposażenie świetlicy w Popowicach (przy wsparciu finansowym LGD w Osjakowie)
c) remont świetlicy przy OSP w Pątnowie (przy wsparciu finansowym LGD w
Osjakowie).
1.3.2.5. Rozbudowa zaplecza sportowego
a) wybudowanie nowego ogrodzenia (siatka) wokół boiska przy ZSS w Pątnowie
b) zakup piłkochwytów oraz małych bramek na potrzeby stadionu w Pątnowie
c) wsparcie finansowe w budowie Otwartej Strefy Aktywności w Załęczu Wielkim
1.4.2.6. Dostosowanie i doposażenie obiektów OSP.
a) doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Popowice (poprzez LGD),
b) remont świetlicy przy OSP w Pątnowie (poprzez LGD),
c) ustawienie altany przy OSP Kluski (poprzez LGD),
d) wybudowanie placu z kostki brukowej oraz zakup ław, krzesełek i parasoli przy
OSP Załęcze Wielkie (grant sołecki finansowany przez Urząd Marszałkowski w
Łodzi).

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pątnów została
uchwalona Uchwałą Nr XXIX/172 /2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 11.04.2013 r.
W Strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków
dominujących problemów społecznych. Gminna strategia jest zgodna z celami strategii
województwa łódzkiego na lata 2007-2020, w której „Misją polityki społecznej w
województwie łódzkim jest podnoszenie jakości życia wśród mieszkańców regionu szczególnie
tych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić
podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mogą uczestniczyć lub mają ograniczony
udział w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Realizacja misji odbywać się będzie
poprzez działania mające na celu zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i
modernizację systemów pomocy społecznej”.
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Strategia stanowi podstawę rozwoju różnych obszarów polityki społecznej
i podejmowania racjonalnych działań na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców naszej
gminy. Dokument ten wskazuje kierunki działań dla wszystkich podmiotów działających
w obszarze polityki społecznej. W założeniach pełni on rolę schematu integrującego działania
poszczególnych uczestników życia społecznego w gminie. Podstawową funkcją strategii jest z
jednej strony dostarczenie podmiotom polityki społecznej oraz mieszkańcom informacji
o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju infrastruktury społecznej, natomiast z drugiej
strony jest deklaracją i zobowiązaniem władz gminy do podjęcia określonych działań.
Jednym z podstawowych zadań w trakcie opracowywania gminnej strategii w zakresie
polityki społecznej jest diagnoza występujących problemów społecznych w gminie, a następnie
na jej podstawie wskazanie podstawowych działań na rzecz niwelacji tych problemów.
Nadrzędnym celem w Gminie Pątnów jest poprawa jakości życia jej mieszkańców.
Jakość życia mieszkańców zależy od ich osobistych dochodów a także od organizacji i
funkcjonowania instytucji z zakresu zaspokajania potrzeb zbiorowych, takich jak: edukacja,
zdrowie, bezpieczeństwo, pomoc społeczna.
Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
Nr 4/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. teren gminy Pątnów został podzielony na trzy rejony
opiekuńcze:
I Rejon opiekuńczy obejmuje miejscowości: Popowice, Kamionka, Grębień, Józefów.
II Rejon opiekuńczy obejmuje miejscowości: Pątnów, Bieniec, Grabowa, Kluski.
III Rejon opiekuńczy obejmuje miejscowości: Dzietrzniki, Budziaki, Kałuże, Załęcze
Wielkie, Bukowce, Madeły, Załęcze Małe, Gligi, Cieśle, Troniny.
Zadania ośrodka w 2018 r. realizowało 11 pracowników: kierownik, 2 specjalistów
pracy socjalnej, 1 pracownik socjalny, 1 pracownik ds. świadczeń rodzinnych, 1 pracownik ds.
świadczeń wychowawczych, 1 główny księgowy, 3 młodszych opiekunów świadczących
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz 1 asystent rodziny.
Wydatki na zadania realizowane przez Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018
roku wynosiły ogółem 8.740.020,13 zł, w tym najwięcej środków wydatkowano w dziale 855Rodzina tj. kwotę 7.566.833,15 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano kwotę
1.093.979,65 zł, a w dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza 79.207,33 zł.
Tylko w zakresie pomocy społecznej dotacje celowe z budżety państwa wynosiły
331 536,51 zł. W 2018 roku pomocą społeczną objęto 144 rodziny, w których pomoc otrzymało
254 osoby (liczba osób w tych rodzinach wyniosła 415). Ponadto 6 rodzin korzystało z pomocy
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społecznej wyłącznie w postaci pracy socjalnej. W ramach pomocy społecznej wydano 479
decyzji. Przeprowadzono 248 wywiadów środowiskowych.
Na bezpośrednią pomoc dla osób i rodzin wydatkowano kwotę 618 770,22 zł (w tym
dotacje z budżetu państwa 221 892,51 zł), a strukturę wydatków na poszczególne świadczenia
obrazuje tabela nr 1.
Lp. Rodzaj świadczenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13

Kwota
świadczeń
wypłaconych
w 2016r.
Zasiłki stałe
85.940,19
Zasiłki okresowe
23.697,02
Zasiłki celowe
30.140,00
Zasiłki celowe specjalne
18.434,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za
7.496,61
osoby pobierające zasiłki stałe
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za
6.590,00
osoby pobierające świadczenia rodzinne
Świadczenia pieniężne na zakup żywności
129.960,00
w ramach Programu Rządowego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
Zakup obiadów dla dzieci w szkole w
56.068,50
ramach ww. Programu
Schronisko dla bezdomnych
24.950,07
Koszty pobytu w DPS
91.456,96
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków
0,00
powstałych w wyniku zdarzenia losowego
i klęski żywiołowej
Prace społecznie użyteczne
10.854,00
Usługi opiekuńcze
70.080,39
R a z e m:
555.667,74

Kwota
świadczeń
wypłaconych w
2017 r.
78.977,38
13.266,31
26.625,33
27.765,00
7.107,97

Kwota
świadczeń
wypłaconych
w 2018 r.
86.947,94
13.332,50
31.979,33
38.423,73
7.825,32

8.643,62

10.201,98

109.200,00

87.750,76

54.740,40

53.988,00

12.641,64
139.162,99
5.974,73

0,00
208.427,62
0,00

13.300,20
71.731,44
569.137,01

8.192,40
71.700,64
618.770,22

Tabela nr 1.: Struktura wydatków na pomoc społeczną

Liczbę osób i świadczeń wypłaconych z pomocy społecznej ilustruje z kolei poniższa tabela:
Lp. Rodzaj świadczenia

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Zasiłki celowe specjalne
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby
pobierające zasiłki stałe
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby
pobierające świadczenia
rodzinne

2016 r.
2017 r.
2018 r.
Liczba Liczba
Liczba Liczba
Liczba
Liczba
osób
świadczeń osób
świadczeń osób
świadczeń
16
164
15
145
15
153
21
72
14
41
10
44
55
101
57
82
68
90
35
50
39
70
57
98
15
158
15
145
15
153

12

121

19

14

166

16

169

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Świadczenia pieniężne na
zakup żywności w
ramach Programu
Rządowego „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”
Zakup obiadów dla dzieci
w szkole w ramach
Programu Rządowego
j.w.
Schronisko dla
bezdomnych.
Koszty pobytu w DPS
Zasiłki celowe na
pokrycie wydatków
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego i
klęski żywiołowej
Prace społecznie
użyteczne
Usługi opiekuńcze

338

357

296

319

259

325

118

17.845

114

17.351

116

17.062

3

836

3

707

0

0

4
0

48
0

7
6

67
2

10
0

94
0

7

1.340

8

1.642

3

996

9

x

10

X

10

x

Tabela nr 2. Liczba osób i świadczeń wypłaconych z pomocy społecznej

Powody korzystania z pomocy społecznej są różne i w 2018 roku przedstawia poniższa tabela
w zestawieniu z latami poprzednimi.
Powód trudnej sytuacji życiowej

Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym: wielodzietności
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa
domowego
rodziny niepełne
w
tym
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu zakładu
karnego
Zdarzenie losowe
Klęska żywiołowa lub ekologiczna
Sieroctwo

2016 r.
Liczba
Liczba
rodzin
osób w
rodzinie
91
300
5
5
46
263
44
255
43
131
53
134
68
167
71
255

2017 r.
Liczba Liczba
rodzin osób w
rodzinie
76
249
4
4
42
234
41
230
38
111
57
135
78
192
72
258

2018 r.
Liczba
Liczba
rodzin
osób w
rodzinie
69
204
2
2
38
214
38
214
43
113
51
108
87
192
76
239

8
0
0
11
2

26
0
0
32
5

15
1
1
9
1

50
5
2
26
1

9
6
1
9
2

32
30
7
33
5

0
0
1

0
0
2

1
1
0

2
4
0

0
0
0

0
0
0
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2.1. Tendencje oraz skala ubóstwa
Dokonując analizy przedstawionych danych należy stwierdzić, że w 2018 r. główną
determinantą powodującą, że rodzina znajduje się w kręgu sięgających po pomoc społeczną
jest długotrwała choroba, a tuż za nią bezradność i ubóstwo. W tym okresie z powodu ubóstwa
z pomocy społecznej skorzystało 69 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosiła 204 osoby.
W poprzednich latach tj. 2016-2017 główną determinantą powodującą korzystanie
rodzin z pomocy społecznej było właśnie ubóstwo. W 2016 r. z powodu ubóstwa z pomocy
społecznej skorzystało 91 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 300 osób), a w 2017 roku –
76 rodzin, w których było 249 osób.
„Ubóstwo” – to termin, który funkcjonuje w świadomości społecznej jako brak
dostatecznych środków materialnych do życia, jako bieda, niedostatek.
Ubóstwo jest czynnikiem mającym negatywny wpływ na prawidłową realizację
podstawowych funkcji rodziny, a więc funkcji ekonomicznej, funkcji opiekuńczowychowawczej i socjalizacyjnej. Jeżeli rodzina swoje funkcje wypełnia niedostatecznie, odbija
się to ujemnie na funkcjonowaniu i losach zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa.
Mieszkańcy obszarów wiejskich są bardziej zagrożeni ubóstwem. Gospodarstwa
domowe na wsi przeznaczają dużo mniejsze sumy na kulturę oraz zakup sprzętu sportowego.
Żyjące w biedzie rodziny to pod wieloma względami niesprzyjające środowiska socjalizacyjne
dla dzieci z tych rodzin. Jednym z wymiarów życia w biedzie jest niepewność, poczucie braku,
perspektyw, lęk i obawa o codzienność, jakie towarzyszą dorosłym członkom rodziny, a czego
świadkami są dzieci. Długotrwałe pozostawanie w kręgu ubóstwa, powoduje w tych rodzinach
wykształcenie się zjawiska bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego stanowi jeden z pięciu celów
rozwojowych „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
wyłączeniu społecznemu – Europa 2020”. Działania dotyczące realizacji celów założonych dla
Polski zostały zawarte w Krajowym Programie reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020
przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2011 r. Jako cel krajowy – Polska założyła
zmniejszenie liczby żyjących w ubóstwie relatywnym lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym o 1,5 mln osób.
Zasiłek okresowy staje się podstawowym narzędziem do pracy z rodzinami
o najniższych dochodach. Zawiera on procent gwarancji, który wynosi 50% różnicy pomiędzy
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kryterium dochodowym rodziny a dochodem faktycznym tej rodziny lub osoby. Pozostała luka
dochodowa stanowiąca różnicę między maksymalną wysokością

świadczenia, a częścią

gwarantowaną powinna być również wypełniona, ale ta w znacznym

stopniu zależy od

współpracy rodziny z pracownikiem socjalnym, od aktywności i chęci zmiany swojej sytuacji.
Zwalczanie ubóstwa nie może być ograniczone do ustanowienia pieniężnych świadczeń
dla rodzin ubogich w systemie pomocy społecznej. Taka polityka prowadzić będzie do
uzależniania się od świadczeń i utrwalania pasywnych strategii życiowych.
Do działań zapobiegawczych powinny się także włączyć inne instytucje działające na
terenie gminy, takie jak: lekarz rodzinny, szkoły oraz parafie. Informacje tych instytucji
o potrzebach oraz wskazania dotyczące charakteru pomocy mogą być niezwykle istotne
w działaniach naprawczych na rzecz rodzin.
Na dzień 31.12.2018 r. stopa bezrobocia w naszej gminie wynosiła 5%. W grupie osób
bezrobotnych szczególnym niepokojem napawa grupa osób pozostających bez pracy dłużej niż
24 miesiące, dla których rynek pracy „nie ma żadnych ofert”. W grupie tej u części osób
obserwuje się uzależnienie od pomocy społecznej. To właśnie dla osób z tej grupy ośrodek
pomocy społecznej był współorganizatorem prac społecznie użytecznych. Celem tych działań
była reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. W 2018 r. w pracach
społecznie-użytecznych udział brały 3 osoby. Osoby bezrobotne przepracowały 996 godz. i na
ten cel wydatkowano kwotę 8 192,40 zł, z której dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w
Wieluniu wyniosła 4 915,44 zł.

Realizacja programów rządowych
Ośrodek pomocy społecznej realizuje również zadania z systemu świadczeń rodzinnych
na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018
poz. 2220, 2354,i z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000, 1544,
1669, 2354, 2432).

Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do
świadczeń rodzinnych jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Kryterium dochodowe
dotyczy dochodu netto tj. po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia
22

społeczne i zdrowotne i wynosi od 674 zł na osobę (lub 764 zł na osobę, jeżeli w rodzinie
wychowuje się dziecko niepełnosprawne). Kryterium dochodowe uprawniające do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1 922 zł na osobę.
Świadczeniami, które przysługują bez względu na dochód są: zasiłek pielęgnacyjny

i

świadczenie pielęgnacyjne.
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły
2 284 005,44 zł z tego na świadczenia wydatkowano kwotę 2 216 874,13 zł – pozostałe
67 131,31 zł to koszty obsługi tego świadczenia. Kwota dotacji na realizację tego zadania
wyniosła 2 279 430,64 zł. Realizację świadczeń rodzinnych za 2018 rok oraz dla porównania
za 2017 r. przedstawiają poniższe tabele.
Lp. Świadczenie
1.
a.
b.
c.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Zasiłek rodzinny(a+b+c)
Z tego:
na dziecko do ukończenia 5 roku
życia
na dziecko powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 roku życia
na dziecko powyżej 18 roku życia do
ukończenia 24 roku życia
Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad
dzieckiem okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek
z
tytułu
samotnego
wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu kształcenia i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego
Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza
miejscem zamieszkania
Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia pielęgnacyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
za osoby pobierające specjalny
zasiłek opiekuńczy

Liczba osób
597

Ilość świadczeń

Wartość
świadczeń w zł
6 508
765 514,00

X

1 659

157 605,00

X

4 246

526 504,00

X

603

81 405,00

12

146

56 770,00

60

60

60 000,00

26
12

26
116

26 000,00
22 388,00

12

142

15 100,00

392

362

36 200,00

115

860

59 912,00

93
15
15
9

1 086
169
180
115

171 720,00
89 215,00
265 718,00
39 122,00

10

122

15 166,99
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14.

15.
16.
17.
18.
19.

Składki na ubezpieczenia społeczne
za osoby pobierające zasiłek dla
opiekuna
Zasiłek dla opiekuna
Wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Fundusz alimentacyjny
Świadczenie rodzicielskie
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
tzw. ”złotówka za złotówkę”
Ogółem:

5

58

8 520,00

21
97

229
1 059

121 906,87
100 605,00

21
27
178

206
244
1 042

91 150,00
221 902,79
49 963,48

X

12 730

2 216 874,13

Tabela nr 3: Realizacja świadczeń rodzinnych za rok 2018

Od 1 lipca 2015 r. w ośrodku pomocy społecznej utworzono stanowisko asystenta
rodziny. Środki na zatrudnienie asystenta otrzymano w ramach „Programu asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
Pod opieką asystenta w 2018 roku znajdowało się 13 rodzin, w tym 31 dzieci.
Na wynagrodzenia asystenta wydano kwotę 36 906,71 zł z czego 14 727,94 zł to dotacja
otrzymana z budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na 2018” oraz 5 791,84 zł to środki otrzymane w ramach Funduszu Pracy.
Pozostałe koszty związane z utrzymaniem asystenta (dojazdy, zakup materiałów biurowych i
wyposażenia, odpis na ZFŚS i szkolenia) wyniosły 15 191,92 zł.
W roku 2018 r. na realizację świadczenia „Dobry Start” przeznaczono kwotę
283.049,99 zł. Wypłacono 913 świadczeń dla 600 rodzin, zamieszkujących na terenie Gminy
Pątnów.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie od 16 czerwca 2014 r. wydaje
wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny”. Zadanie to jest realizowane na podstawie ustawy
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W 2018 r. Kartę Dużej Rodziny otrzymało
13 rodzin. Od początku realizacji tej ustawy do końca 2018 r. kartę otrzymało 128 rodzin.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie zajmuje się obsługą Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz realizacją Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W analizowanym okresie Zespół
odbył 11 posiedzeń w związku z procedurą „Niebieskiej Karty”. Procedurę „Niebieskiej Karty”
wszczęto wobec 11 rodzin. Liczba Niebieskich Kart będących w realizacji na dzień 31 grudnia
2018 r. wynosiła 22. Członkowie rodzin objętych procedurą stanowią 97 osób (30 osób to
kobiety, 31 mężczyźni i 36 osób to dzieci). Pomocą psychologiczną objętych były 23 osoby,
pomocą prawną 6 osób, z pracy socjalnej tutejszego ośrodka pomocy skorzystało 41 osób. Z
poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym skorzystały 102 osoby, w tym 40 kobiet, 34 mężczyzn
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oraz dzieci. W trzech przypadkach wystąpiono do prokuratury i do sądu, z wnioskiem o wgląd
w sytuację rodziny oraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną
lub osobą, kwalifikowane z art.207 Kodeksu Karnego. Pięciu sprawców przemocy w rodzinie
poddało się leczeniu odwykowemu w Poradni Leczenia Uzależnień lub leczeniu w Zakładach
Lecznictwa Odwykowego bądź brali udział w spotkaniach grup samopomocowych. Ofiary
przemocy w rodzinie w zależności od sytuacji materialno-bytowej rodziny, otrzymują wsparcie
psychologiczne, informacyjne oraz materialne w postaci zasiłków z pomocy społecznej. Z
pomocy materialnej tutejszego Ośrodka Pomocy skorzystało 9 rodzin.
Gminny ośrodek pomocy społecznej realizuje również ustawę z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z
programu „Rodzina 500+” skorzystało 580 rodzin, w których pomoc otrzymało 929 dzieci.
Wydatkowano na świadczenia kwotę 4 879 912,93 zł, a na koszty obsługi świadczenia
wydatkowano kwotę 73 558,00 zł. Dla porównania w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.
z tego programu skorzystały 624 rodziny, w których pomoc otrzymało 1008 dzieci, w tym na
pierwsze dziecko 501 dzieci. We wskazanym okresie wydatkowano na świadczenia kwotę 5
292 825,62 zł, a na koszty obsługi świadczenia 79 481,96 zł. Realizację całego zadania stanowi
dotacja z budżetu państwa. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł
na

drugie

dziecko

niezależenie

od

dochodu.

W

przypadku

rodzin

z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub
jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe
i wynosi 1200 zł netto.
W roku 2018 realizowany był również Program Wspierania Rodziny w Gminie Pątnów
na lata 2018-2020 przyjęty do realizacji uchwałą nr XXXV/242/18 Rady Gminy Pątnów z dnia
29 stycznia 2018 roku. Głównym celem programu jest wspieranie rodzin borykających się z
trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonych kryzysem.
Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz rodziny realizowane były przez placówki
oświatowe znajdujące się na terenie naszej gminy i przez ośrodek pomocy społecznej. W roku
ubiegłym z programów profilaktycznych skorzystało około 491 uczniów i około 405 rodziców.
Programy te dotyczyły przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu i innych
substancji uzależniających, w tym również uzależnień od Internetu, czy telefonów
komórkowych. Realizowane programy to m.in.: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe
rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Dopalaczom mówimy STOP. Wybieramy
zdrowie”, „Skutki prawne zachowań agresywnych”, „Wpływ gier komputerowych i Internetu
na rozwój i funkcjonowanie dziecka”, „Stop dopalacze”, „Uwaga AIDS”, „Przy nas nie pal”,
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„Czyste powietrze wokół nas”, „Zadbaj o swoje płuca”, „Fonoholizm uzależnienie XXI wieku”
oraz programy autorskie. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Wieluniu, uczestniczyli w
licznych spotkaniach i zajęciach warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa, różnych form
przemocy i sposobów radzenia sobie z nimi oraz skutków prawnych zachowań niepożądanych
np. „Wyrwani z niewoli”.
Ośrodek pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom mającym trudności w
prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Z powodu
ww. trudności z pomocy w formie zasiłków okresowych, celowych i świadczeń pieniężnych na
zakup żywności skorzystały 132 rodziny, na kwotę 171 486,32 zł. Rodziny te korzystały
również z pomocy w postaci dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. Z pomocy takiej
skorzystało 50 rodzin na kwotę 53.988,00 zł.
Ośrodek pomocy społecznej podejmował działania zaradcze oraz interwencyjne w
przypadkach, gdzie zagrożone było bezpieczeństwo rodziny a w szczególności dzieci. Pracą
asystenta objęto 13 rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego. W rodzinach tych znajdowało się 56 osób, w tym 31 dzieci. Liczba
spotkań z rodzinami w 2018 r. wyniosła 398. Praca asystenta z rodzinami polegała na
wielokierunkowych działaniach dobranych do zdiagnozowanych potrzeb rodziny. Ponadto
asystent odbył 45 innych spotkań na rzecz rodzin objętych pomocą. Były to spotkania z
psychologiem, z nauczycielami i wychowawcami, pedagogiem szkolnym, ze stowarzyszeniami
działającymi na rzecz rodzin, z fundacjami, kuratorami sądowymi, terapeutami ds. uzależnień,
z prawnikiem i dzielnicowym. Asystent rodziny udziela również wskazówek i porad, poprzez
kontakt telefoniczny, rodziny korzystają z tego kontaktu bardzo często.. Celem głównym pracy
asystenta jest poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie wypełniania roli opiekuńczowychowawczej. Zadanie asystenta sprowadza się do wspierania rodziny przez pewien czas, aby
w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności, zwłaszcza dotyczące opieki i
wychowania dzieci.
Gminny ośrodek pomocy monitoruje sytuację rodzin dysfunkcyjnych, pozostając
w stałym kontakcie ze szkołami, policją, służbą zdrowia, Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zespołem Interdyscyplinarnym.
Prowadzona jest również stała współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieluniu jako jednostką realizującą działania z zakresu pieczy zastępczej.
Społeczność lokalna na bieżąco jest informowana o prowadzonych przez placówki
oświatowe i ośrodek pomocy społecznej działaniach na rzecz rodziny w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Pątnów.
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Ponadto ośrodek w 2018 r. zorganizował spotkanie wigilijne dla 54 samotnych
mieszkańców z terenu Gminy Pątnów. Zaproszone osoby uczestniczyły w jasełkach
przygotowanych przez Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie oraz przedstawieniu Zespołu
Folklorystycznego z Popowic. Ponadto otrzymali oni drobne upominki świąteczne oraz
spożywali tradycyjne potrawy wigilijne.

2.3. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W 2018 r. ośrodek realizował program rządowy „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Na realizację zadania z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości
106 304,07 zł, a 35 434,69 zł wydatkowano z budżetu gminy. Ogółem na realizację powyższego
zadania wydatkowano kwotę 141 738,76 zł. Pomoc w formie posiłków otrzymało 116 dzieci
z 50 rodzin (254 osoby w rodzinie). W ramach tego Programu udzielono 325 świadczeń
pieniężnych na zakup żywności dla 259 osób z 75 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialno-bytowej. Programem objęto następujące grupy społeczne :
- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

- 45 osób
- 105 osób

- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7
ustawy o pomocy społecznej

- 143 osób

3. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Na lata 2019-2023 w Gminie Pątnów ustanowiono wieloletni program osłonowy
„Posiłek w szkole i w domu” wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Pątnów Nr II/9/18 z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Została ponadto podjęta Uchwała Nr II/10/18 z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłków lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w czasie
obowiązywania programu oraz Uchwała NR II/11/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
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wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Program
jest realizowany od 1 stycznia 2019 r.
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
Program określa działania realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina prowadzi szereg inicjatyw
mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom alkoholizmu, adresowanych do całej
społeczności. Polega on na dofinansowaniu działalności Punktu Konsultacyjnego ds.
Uzależnień, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego, prowadzenie grup wsparcia dla
rodziców, grup wsparcia dla osób eksperymentujących z narkotykami, zajęć edukacyjnoprofilaktycznych, psychoedukacyjnych, interwencji, współpracy z placówką leczenia
uzależnień ProVitaMed w Wieluniu oraz dofinansowaniu wypoczynku zimowego i letniego
zakładającego przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych.
W 2018 roku do GKRPA w Pątnowie realizowanych było 12 projektów profilaktycznych:
1. Gminny Konkurs Profilaktyczny „Młodzi, rozsądni, Trzeźwi” realizowany przez ZSS
w Pątnowie na kwotę 1200,00 zł.
2. Projekt z zakresu profilaktyki uzależnień „Baśniowe Zimowisko” realizowany przez
Sołectwo Grębień na kwotę 4200,00 zł.
3. II Gminny Bal Integracyjny dla Przedszkolaków realizowany przez ZSS w
Dzietrznikach na kwotę 2200 zł.
4. „Życie to bezcenny dar-nie zmarnuj go” projekt profilaktyczny realizowany przez ZSS
w Załęczu Małym na kwotę 5000,00 zł.
5. „Zdrowy przedszkolak to szczęśliwy przedszkolak” projekt profilaktyczny realizowany
przez Publiczne Przedszkole w Kamionce na kwotę 2200,00 zł.
6. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Kocham Cię Polsko” realizowany przez SPSK
w Bieńcu na kwotę 400,00 zł.
7. Wyjazd profilaktyczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki” do Nadwarciańskiego
Grodu na kwotę 3000,00 zł
8. Projekcja filmu profilaktyczno-edukacyjnego „Najlepszy” wraz ze spotkaniem z
Jerzym Górskim w ramach projektu profilaktycznego „NAJLEPSZY gdy słabość staje
się siłą” na kwotę 1000,00 zł (udział uczniów ze szkół gminy Pątnów).
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9. Turnieje piłki nożnej organizowane przez Uczniowski klub Sportowy „Sprinter” w
ramach przeciwdziałania i zapobieganiu uzależnieniom na kwotę 3200,00 zł.
10. „Ciesz się pełnią życia-nie ryzykuj” projekt profilaktyczny realizowany przez ZSS w
Załęczu Małym na kwotę 6000,00 zł. (W 2018 r. wykorzystano kwotę 3000,00 zł).
11. Warsztaty profilaktyczne „Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych
postaw uczniów” i „Fonoholizm- uzależnienie XXI wieku” realizowane przez ZSS w
Dzietrznikach na kwotę 1250,00 zł
12. Program profilaktyczny „Zdrowy i bezpieczny odpoczynek” realizowany w czasie
wycieczki Kraków-Wieliczka-Ojców na kwotę 39 150,00 zł:
Kwota wydatków tzw. fundusz korkowego na 2018 z podziałem na główne kategorie wydatków
•

Fundusz korkowy

Kwota

Diety członków GKRPA

540 zł

Punkt Konsultacyjny

32 539 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

10 591 zł

Program

profilaktyczny

realizowany

podczas

wycieczki Kraków-Wieliczka-Ojców

39 150 zł

Zakup usług pozostałych

23 975 zł

W 2018 roku na wniosek GKRPA w Pątnowie nie była wszczynana procedura
Niebieskiej Karty.
Wpłynęło 7 wniosków o wszczęcie postepowania w stosunku do osób nadużywających
alkoholu. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pątnowie podjęła
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
W jednym przypadku złożono wniosek o przeprowadzenie badań i wydania opinii w zakresie
uzależnienia od alkoholu i przesłano dokumentację do Sądu Rejonowego w celu zobowiązania
do leczenia odwykowego.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku nie
przeprowadzała interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu w
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trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz nie występowała przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
W 2018 r. Komisja nie przeprowadzała kontroli w placówkach handlowych i lokalach
gastronomicznych.
W 2018 r. wydano 59 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co przedstawia
poniższa tabela:
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży

w miejscu sprzedaży

wg. zawartości alkoholu

wg. zawartości alkoholu

do

4,5% od 4,5% do 18%

oraz piwa

(z wyj. piwa)

21

16

powyżej 18%

do

20

4,5% od 4,5% do 18%

oraz piwa

(z wyj. piwa)

2

0

powyżej 18%

0

Wartość alkoholu sprzedanego w 2018 r. na terenie gminy (na podstawie oświadczeń
złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych)
1)

do 4,5% oraz piwa: 1 575 762,22

2)

od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa): 161 266,44

3)

powyżej 18%: 1 911 858,59
W ramach programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z zakresu

narkomanii zrealizowano następujące zadania:
a) zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla osób

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem (finansowanie programów
terapeutycznych, współpraca z placówkami leczenia uzależnień)
b) udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują
problemy narkomanii (finansowanie punktu konsultacyjnego).
c) Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów,
programy, warsztaty i kampanie profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych)
d) wspomagano działalność instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

5. Program Ochrony Środowiska
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Gmina Pątnów posiada Program Ochrony Środowiska do roku 2020. Został on podjęty
uchwałą nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 30.05.2018 r.
Celami realizacji programu ochrony środowiska są poprawa stanu i ochrona środowiska
przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Po przeprowadzeniu
analizy stanu środowiska wyznaczono cele oraz określono zadania, których realizacja przełoży
się na poprawę stanu środowiska w gminie. W 2018 roku zrealizowano część z tych celów.
Gospodarka odpadami na terenie gminy Pątnów funkcjonuje prawidłowo. W 2018 roku
97% mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Gmina
osiągnęła także odpowiednie poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania, poziom recyklingu przygotowania do ponownego
użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła, a także
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Realizacja zadania odbywa
się na podstawie umowy z 2017 r. w firmą Eko-Region (w ramach umowy na lata 2017-2021).
Z terenu gminy w 2018 roku usunięto 110,134 Mg wyrobów budowlanych zawierających
azbest z 51 nieruchomości (dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW).
W 2018 roku gmina Pątnów przystąpiła do realizacji zadania dofinansowanego z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Program
ograniczenia niskiej emisji w gminie Pątnów”, polegającego na dofinansowaniu do wymiany
źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie gminy Pątnów. W 2018 r. zrealizowano wymianę ok. 20 źródeł.
W roku szkolnym 2017/2018 ZSS w Załęczu Małym Gmina Pątnów realizowała projekt
ekologiczny

„Pogromcy smogu z załęczańskiego grodu” dofinansowany ze środków

WFOŚiGW w Łodzi za kwotę 12 971,00 zł.
W 2018 r. Gmina Pątnów złożyła dokumenty aplikacyjne dla projektu „Likwidacja dzikiego
wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Załęcze Wielkie” o
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.
Na terenie gminy Pątnów zasoby przyrody stanowią wszystkie obszary zieleni: lasy, tereny
wokół zbiorników wodnych, parki, skwery, zieleń na terenach, zieleń przyuliczna, cmentarze i
inne).

Wśród tych terenów znajduje się kilka form objętych ochroną przyrody: park

krajobrazowy „Załęczański Park Krajobrazowy”, obszar Natura 2000 „Załęczański Łuk
Warty”,15 użytków ekologicznych oraz 20 pomników przyrody w postaci drzew.

6. Program Usuwania Azbestu
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów został podjęty
uchwałą nr XV/113/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 lutego 2016 roku.
Celem programu są działania związane z oczyszczaniem ternu gminy Pątnów z azbestu, tj.
wyrobów budowlanych zawierających azbest jak również pozostałych wyrobów zawierających
azbest i odpadów azbestowych w określonym horyzoncie czasowym. Zakres programu
obejmuje prawne aspekty postępowania z wyrobami budowlanymi i odpadami zawierającymi
azbest, właściwości azbestu i zastosowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest,
zagrożenia dla ludzi wynikające z obecności azbestu w środowisku, zakres zadań dla gminy
wynikający z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, skalę ilości i
rodzaju wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pątnów, inwentaryzację oraz
określenie ilości wyrobów i odpadów zawierających azbest, kierunki działań organizacyjnych
i finansowych, harmonogram realizacji programu oraz zarządzanie programem.
W 2018 roku z terenu gminy Pątnów zostały unieszkodliwione materiały zawierające azbest
w ilości: 110,134 Mg z 51 nieruchomości. Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie do
transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest w ilości 2,997 Mg oraz odbiór przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz
rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 107,137 Mg.

7. Program Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pątnów został opracowany w 2016 roku i
podjęty uchwałą nr XV/110/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 10 lutego 2016 roku.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy
aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy
Pątnów, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł
odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomicznoekologiczną ocenę ich efektywności. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, który
zawiera strukturę działań mających przyczynić się do osiągnięcia celów znajdujących
odzwierciedlenie na różnych szczeblach. W perspektywie europejskiej Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej powinien sprzyjać spełnieniu celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020, tj.:
•

redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.,

32

•

zwiększenie o 20% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski

wskaźnik ten został obniżony do 15%)
•

zwiększenia o 20% efektywności energetycznej.
Dzięki uchwaleniu PGN gmina Pątnów ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie

szeregu działań ujętych w planie, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Gmina Pątnów w 2018 roku przystąpiła do realizacji zadania pn. Wymiana źródeł ciepła
na terenie gminy Pątnów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach
2018/2019, które zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła oraz
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
gminy Pątnów. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w
szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.
W 2018 r. Gmina Pątnów pozyskała dofinansowanie na termomodernizację m.in. ZSS
w Dzietrznikach w ramach RPO dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla
Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia
w Pątnowie”
W

2018

r.

Gmina

Pątnów

rozliczyła

efekt

ekologiczny

dla

projektu

„Termomodernizacja budynku ZSS w Pątnowie” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w
Łodzi
8. Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży został podjęty
Uchwałą Nr XVII/137/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 kwietnia 2016 r. i Uchwałą Nr
XVII/136/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakres tej pomocy w tym stypendia
dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Szczegóły w zakresie stypendiów naukowych znajdują się w rozdziale 24 Edukacja w
gminie Pątnów.
9. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.
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Podstawą współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „Roczny program współpracy”. Program
współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pątnów Nr XXXIII/229/17 z
dnia 29 listopada 2017 r.
Przyjęcie programu zostało poprzedzone zgodnie z art. 5 ust. 5 w/w ustawy oraz Uchwałą
Nr LIV/361/2010 Rady Gminy Pątnów z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia
sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Główny cel Programu –
kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów społecznych w
środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – został
zrealizowany poprzez zlecenie/wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji 5 organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Pątnów. Dla realizacji
współpracy finansowej w budżecie Gminy Pątnów na rok 2018 przeznaczono kwotę 40 tys. zł.
Szczegóły znajdują się w rozdziale Otwarte konkursy ofert za 2018 r.
10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Gminie Pątnów na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/245/18 Rady Gminy
Pątnów z dnia 16 lutego 2018 roku.
Gmina Pątnów, po rozpoznaniu cenowym, zawarła umowę z Przytuliskiem i Hotelem
dla Zwierząt Domowych ,,FUNNY PETS” Marta Szturma w Czartkach na wyłapywanie,
odbiór i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku, które poddawane są
obowiązkowej sterylizacji, kastracji i znakowaniu poprzez czipowanie.
Na dzień 02.01.2018 r. w schronisku przebywało 18 psów. W roku 2018 przekazaliśmy
do schroniska 10 bezdomnych psów, natomiast ze schroniska zaadoptowano 6 psów; 4 psy
padły. Za pobyt bezdomnych psów w schronisku Gmina zapłaciła w 2018 r. 60 818,58 zł, co
jest tendencją wzrostową. W 2016 koszt ten wynosił 55 120,56 zł, a w 2017 53 485,32 zł.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
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udziałem zwierząt były kierowane do Gabinetu Weterynaryjnego Pana Mariana Nowaka. Koszt
tego zadania wynosił 225,60 zł.
Jednym z zadań zapobiegających bezdomności psów i kotów jest kastracja i sterylizacja.
Gmina zapewniła dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 100% kosztów
sterylizacji samic i 50% kastracji samców. Na zabiegi sterylizacji i kastracji w 2018 roku gmina
wydała 9 945,00 zł.
11. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Pątnów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pątnów
zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy Pątnów Nr XXXIX/265/18 z dnia 30 maja 2018 r. Tym
samym została uporządkowana gospodarka przestrzenna gminy i wytyczono kierunki rozwoju
przestrzennego gminy na najbliższe lata.
Warto odnotować, że w nowym studium zostały wyznaczone tereny przemysłowousługowe przy drodze krajowej nr 43 dla potencjalnych inwestorów. Mieszkańców może
zainteresować przewidziany w studium zbiornik rekreacyjny małej retencji, wzdłuż cieku
wodnego w Pątnowie, potencjalnych inwestorów z kolei strefy usługowo-przemysłowe
położone przy tej samej drodze krajowej nr 43.
Opracowane studium daje możliwości opracowywania w następnych latach
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zależności od takiej potrzeby dla
wyznaczonych miejscowości, obszarów czy sołectw.

12. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pątnów obowiązujące w 2018
r.
a) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Rady Gminy w Pątnowie Nr XXX/148/2001 z 14 listopada 2001 r.- opublikowana
w Dz. U. woj. Łódzkiego Nr 16 poz. 431 z 19 stycznia 2002 r. Zmiany obejmują obszary
położone we wsiach Pątnów (dz. 593), Bieniec (dz. 216), Cieśle (dz. 212, 213, 214, 215, 216,
220,221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 255), Gligi (dz. 523 i 525), Kluski (dz. 36, 37,
38, 40,41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 94, 95), Załęcze Małe (dz. 661)
(pow. terenu obj. planem ok. 21.06 ha)
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b) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr VI/36/99 Rady Gminy w Pątnowie z dnia 27 marca 1999 r. dotyczy gazociągu
przesyłowego wysokiego ciśnienia (pow. terenu obj. planem ok. 33 ha).
c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Pątnowie
Uchwała Nr XXV/182/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 31 stycznia 2017 r. opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz. 1033 z 23 lutego 2017 r.
Uchwała dotyczy zakazu budowy na wyznaczonych terenach rolnych oddalonych 200 metrów
od osi jezdni (pow. planu ok. 1879 ha). Procentowy udział pow. objętej obowiązującymi
planami w stosunku do pow. gminy wynosi ok. 5.9 % (stan na koniec 2017 r.)
13. Finanse Gminy Pątnów
Kondycja finansowa gminy Pątnów jest dobra. Jest to efektem sukcesywnego zmniejszania
zadłużenia oraz coraz skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych. Stałe środki
dochodu ulegają nieznacznemu wzrostowi dzięki podatkom od nieruchomości od osób
fizycznych i prawnych.
Dochody oraz wydatki w budżecie gminy Pątnów na rok 2018 przedstawiają poniższe
wykresy.

BUDŻET GMINY PĄTNÓW 2018 ROK
100%

ROZCHODY
BUDŻETU

1 364 384,00
73,23%

PRZYCHODY
BUDŻETU
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34 578 083,57
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0

10 000 000

20 000 000
Wykonanie
Plan

36

30 000 000

40 000 000

35 000 000,00

30 283 210,59

32 043 095,46

30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
3 631 510,62
5 000 000,00

1 364 384,00

0,00
Dochody
budżetu

Wydatki
budżetu

Przychody
budżetu

Rozchody
budżetu

Rys. 1 i 2. Struktura budżetu gminy na 2018 rok

Dochody budżetu na plan 30 983 249,37 zł wykonano w kwocie 30 283 210,59 zł, co stanowi
97,74 %, z tego: dochody bieżące na plan 27 085 751,72 zł wykonano w kwocie

26 664

923,16 zł, tj. 98,45%, a dochody majątkowe na plan 3 897 497,65 zł wykonano w kwocie 3
618 287,43 zł, tj. 92,84%.
Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów przypada na:
1. Subwencje

11 330 917,00 -

37,42 %

2. Dotacje na zadania zlecone

8 105 599,78 -

26,77 %

3. Dotacje na zadania własne

3 108 620,04 -

10,26 %

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
1 197 184,37

-

3,95 %

5. Dotacje z WFOŚiGW

238 388,30

6. Dochody własne

3 553 931,48 -

11,74 %

7. Udziały w podatkach

2 748 569,62 -

9,07 %
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-

0,79 %
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11,74%
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10,26%
Dotacje celowe w
ramach programów
finansowanych z
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Dotacje z WFOŚiGW

26,77%

Rys. 3 Struktura dochodów budżetu gminy Pątnów.
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Rys. 4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Pątnów według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu na plan 34 578 083,57 zł wykonano w kwocie 32 043 095,46 zł, tj. 92,67%,
z tego: wydatki bieżące na plan 24 883 167,92 zł wykonano w kwocie 22 869 261,49 zł, tj.
91,91 %, a wydatki majątkowe na plan 9 694 915,65 zł wykonano w kwocie 9 173 833,97 zł,
tj. 94,63%.
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Rys. 5. Wykonanie wydatków budżetu gminy Pątnów według działów klasyfikacji budżetowej.

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
9 173 833,97

8 736 332,05

dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych

216 913,41

4 657 017,89

215 481,15
8 405 262,97

638 254,02

Rys. 6. Wykonanie wydatków budżetu gminy Pątnów w ujęciu kwotowym.
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Rys. 7. Wykonanie wydatków budżetu gminy Pątnów w ujęciu procentowym.

Przychody budżetu na plan 4 959 218,20 zł wykonano w kwocie 3 631 510,62 zł.
Przychody stanowił m.in. kredyt w kwocie 3 043 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację
zadania ,,Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w
miejscowości Kamionka i Pątnów”. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych – 588 310,62 zł
Rozchody budżetu na plan 1 364 384,00 zł wykonano w kwocie 1 364 384,00 zł.
Spłacono kredyty na łączną kwotę 343 464,00 zł, zaciągnięte w latach poprzednich na
sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach. Dokonano spłaty
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
kwotę 50 920,00 zł. Wykupiono obligacje wyemitowane w 2010 roku w kwocie 770 000,00 zł.
Wykupiono obligacje wyemitowane w 2015 roku w kwocie 200 000,00 zł.
Gmina Pątnów uzyskała dochody z poszczególnych subwencji w następujących
kwotach:
•

subwencja oświatowa

5 449 029,00 zł

•

subwencja wyrównawcza

5 681 960,00 zł

•

subwencja równoważąca

199 928,00 zł
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PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W
FORMIE KARTY PODATKOWEJ
UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
PRAWNYCH

412,00
2 588,62

WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

3 228,00

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

15 504,11

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

95 071,30

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

107 741,00

PODATEK LEŚNY

129 456,40

PODATEK ROLNY

490 056,44

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

851 152,26

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH

2 745 981,00

DOCHODY OGÓŁEM

30 283 210,59
0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

Rys. 8. Wykonanie dochodów podatkowych w porównaniu do dochodów ogółem

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód
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Rys. 9. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wyszczególnienie

Kwota

Dochody wykonane w 2018 roku
30 283 210,59
Wydatki wykonane w 2018 roku
32 043 095,46
Stan zadłużenia na koniec 2018 roku
7 018 003,51
Tab. Dane w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
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w przeliczeniu na
1 mieszkańca
Gminy Pątnów
4 568,98
4 834,50
1 058,84

Poniższa tabela ilustruje wysokość zadłużenia Gminy Pątnów.

8 000 000,00

7 018 003,51
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Zadłużenie Gminy Pątnów na dzień
31.12.2017r.

Zadłużenie Gminy Pątnów na dzień
31.12.2018r.

Wzrost zadłużenia w 2018 r. jest wynikiem zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 043 200,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania ,,Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów
oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów”.
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Rys. 9. Zadłużenie Gminy w procentach w stosunku do dochodów wykonanych za 2018 roku

Stan zadłużenia wg następujących tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 r. przedstawia
poniższa tabela.
Wykup
wierzytelności

Kredyty
3 544 548 zł

Obligacje
2 290 000 zł

Kredyty
Pożyczki z
WFOŚiGW
292 003 zł

Pożyczki z
WFOŚiGW
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Udział środków europejskich w dochodach i wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres:

2 667 700,87

PONIESIONE WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DO WYKONANYCH
WYDATKÓW OGÓŁEM

32 043 095,46

1 197 184,37

WYKONANE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DO
WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM

30 283 210,59
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Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU:

Nazwa inwestycji

Plan

Wykonanie

% wykonania
planu

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pątnów

24 600,00

24 600,00

100,00

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kałuże

40 000,00

39 850,00

99,63

Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów- etap III oraz budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków

988 680,00

966 790,35

97,79

Zakup agregatów prądotwórczych wraz z montażem

120 000,00

119 814,30

99,85

30 000,00

29 520,00

98,40

216 584,00

210 016,44

96,97

Remont drogi w miejscowości Grabowa

15 000,00

6 150,00

41,00

Remont drogi w miejscowości Kałuże - Grabowszczyzna

15 000,00

0,00

0,00

Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w
miejscowości Kamionka i Pątnów

5 050 144,00

5 047 981,70

99,96

Budowa drogi gminnej Załęcze Małe - Zamłynie - Stara Wieś

1 505 000,00

1 485 429,37

98,70

Budowa szczelnego zbiornika na ścieki przy budynku Agronomówki w Pątnowie

35 000,00

34 627,50

98,94

Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do
korzystania przez osoby niepełnosprawne

13 303,00

13 302,84

100,00

Modernizacja dróg w Załęczu Wielkim
Remont drogi gminnej w miejscowości Dzietrzniki
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Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją
eko dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

5 000,00

5 000,00

100,00

200 000,00

200 000,00

100,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania dotyczącego
powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4517E w
miejscowości Grębień

60 000,00

59 809,36

99,68

Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania dotyczącego
przebudowy drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice

60 000,00

29 981,25

49,97

Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów"

226 263,00

226 263,00

100,00

Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem

186 779,00

186 778,08

100,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj.
budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w
Dzietrznikach

139 844,00

6 765,00

4,84

Modernizacja placu zabaw w Załęczu Małym

50 000,00

50 000,00

100,00

Remont pokrycia dachu budynku na dz. nr 227/2 w miejscowości Popowice

73 800,00

73 723,05

99,90

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach ,,Programu Ograniczania
Niskiej Emisji - II edycja" w latach 2018/2019

428 168,65

152 331,05

35,58

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pątnów

110 000,00

103 394,68

94,00

Budowa strefy aktywności w Załęczu Wielkim

101 750,00

101 706,00

99,96

9 694 915,65

9 173 833,97

94,63

Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego średniego dla
jednostki OSP Pątnów KSRG

RAZEM

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem:
28,63%
WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE

32 043 095,46
WYDATKI PONIESIONE OGÓŁEM

0

10 000 000 20 000 000 30 000 000

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty wg poszczególnych tytułów:
Kwota należności na dzień
31.12.2018r.
Kwota ogółem w tym: wymagalna
29 242,99
15 375,76
14 930,61
0,00

Wyszczególnienie
Woda
Odsetki - woda
Czynsz

37 511,65
45

30 939,95

Użytkowanie wieczyste
Odsetki - czynsz oraz użytkowanie wieczyste

1 062,06
6 048,55

1 062,06
6 048,55

osoby prawne
osoby fizyczne

100 685,97
11 996,70

100 685,97
11 996,70

osoby prawne
osoby fizyczne

0,00
16 154,70

0,00
16 153,70

osoby prawne
osoby fizyczne
Podatek od środków transportowych
w tym :
osoby prawne
osoby fizyczne
Odsetki od w/w podatków
osoby prawne
osoby fizyczne

0,00
606,60

0,00
606,60

0,00
21 391,56

0,00
21 391,56

12 855,00
10 897,00

0,00
0,00

38 402,53
558,00

24 756,91
0,00

podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadków i darowizn

424 733,79
1 402,00
816,00

424 733,79
1 402,00
816,00

podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
pozostałe należności
RAZEM

756,00
3 719,14
733 770,85

756,00
3 719,14
660 444,69

Podatek od nieruchomości
w tym :

Podatek rolny
w tym :
Podatek leśny
w tym :

Odpady komunalne
Odsetki - odpady komunalne
Należności od dłużników alimentacyjnych tytułem
zaległych alimentów oraz zaliczek
alimentacyjnych

14. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy
Gmina Pątnów nie posiada spółek komunalnych. W swojej strukturze obejmuje dwie
jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminną Bibliotekę Publiczną oraz trzy
Zespoły Szkół Samorządowych
W planie finansowym na rok 2018 Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II
Wielkiego w Załęczu Małym przewidziano wydatki na poziomie 2 667 917,35 zł zostały one
wykonane w kwocie 2 473 150,74 zł.
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W planie finansowym na rok 2018 Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł.
Jagiełły w Dzietrznikach przewidziano wydatki na poziomie 2 478 859,14 zł zostały one
wykonane w kwocie 2 179 240,83 zł.
W planie finansowym na rok 2018 Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St.
Reymonta w Pątnowie przewidziano wydatki na poziomie 3 491 768,67 zł zostały one
wykonane w kwocie 2 990 755,07 zł.
Na dzień 31.12.2018 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie wyniosły
290 972,67 zł, a koszty 282 735,81 zł. W GBP w Pątnowie na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych
było 5 osób, co stanowi 2,50 etatu, w przeliczeniu na etaty. 2 osoby zatrudnione były na
podstawie umowy zlecenie.
Biblioteka wzbogaciła swe zbiory biblioteczne za kwotę 10 088,00 zł.
15. Mieszkańcy Gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW GMINY PĄTNÓWWG WIEKU I PŁCI
(pobyt stały i czasowy)
Mężczyzn

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
>65
>60
ogółem

98
36
61
40
31
199
128
78
40
2185
380
0
3276

Ogółem

Kobiet
106
36
65
36
27
206
101
63
46
1869
0
797
3352

204
72
126
76
58
405
229
141
86
4054
380
797
6628

ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA W GMINIE PATNÓW
W 2018 ROKU

Liczba osób
Liczba osób
zameldowanych na
zameldowanych na
pobyt stały
pobyt czasowy
241
91
Razem zameldowania: 332 osoby

Liczba osób
Liczba osób
wymeldowanych z
wymeldowanych z
pobytu stałego
pobytu czasowego
239
85
Razem wymeldowania: 324 osoby

LICZBA URODZEŃ I ZGONÓWW GMINIE PĄTNÓW W 2018 ROKU
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Liczba osób zmarłych
61

Liczba dzieci urodzonych
69

Sytuacja na rynku pracy w okresie styczeń – grudzień w roku 2018

ab-

powyżej 50 roku życia

do 30 roku życia

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

bez kwalifikacji
zawodowych

w okresie
do 12 m-cy od dnia
uk. nauki
kobiety

długotrwale
bezrobotni
ogółem

a 137
b 144

z prawem do zasiłku

3354

stan na 31.12.2017 r.
stan na 31.12.2018 r.

kobiety

6590

ogółem

stan na
31.12.2017 r.

kobiety

Liczba osób bezrobotnych

ogółem
Gmina
Pątnów

Ludnośćw
wieku
produkcyjnym

79
86

27
20

81
88

50
57

3
7

1
6

41
44

28
29

46
50

32
34

34
39

12
14

Ilość gospodarstw domowych wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosi 1875.
16. Ochrona zdrowia
W Ośrodku Zdrowia w Pątnowie funkcjonuje NZOZ „KAMED” oraz gabinet
stomatologiczny.
W Gminnym Centrum Usług Medycznych w Dzietrznikach funkcjonuje NZOZ
„Marmed”, gabinet stomatologiczny oraz Praktyka Pielęgniarska.
Na terenie Gminy Pątnów znajduje się apteka w budynku Ośrodku Zdrowia w Pątnowie
oraz w budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dzietrznikach.

17. Inwestycje w Gminie Pątnów

17.1. Infrastruktura drogowa w gminie.
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r. 62,796 km dróg
publicznych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 62,796 km. Z tego
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długość dróg asfaltowych na początku 2018 r. wynosiła 31,727 km, a na koniec 2018 roku
37,238 km. Zostały wykonane dwie całkowicie nowe drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej
długości 5,511 km. Pozostałe 25,558 km to drogi o nawierzchni nieulepszonej wzmocnionej
tłuczniem, żużlem oraz drogi o nawierzchni naturalnej z gruntu rodzimego.
Suma powierzchni chodników przy drogach gminnych wynosi 3 384 m². Suma powierzchni
dróg wewnętrznych wynosi 91,7355 ha.

17.2.Inwestycje drogowe w 2018 r.
a) 26 października 2018 roku zakończono rozbudowę dróg w miejscowości Pątnów i
Kamionka (Salamony). W zakresie realizowanego zadania na całym odcinku wykonano
nową nawierzchnię asfaltową wraz z wymianą podbudowy i betonową stabilizacją
drogi. Wykonano także nowe rowy przydrożne i krótkie odcinki kanalizacji deszczowej.
Całkowita długość 3454 m o kategorii ruchu KR-1 (2 x 4 cm) szerokość jezdni
5,0m.Wartość wykonanych prac wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru dała
wartość 4 916 268,50 zł brutto. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
wyniosło 2 mln zł.
b) W Załęczu Wielkim wykonane zostały pomiary geodezyjne dróg gminnych mające na
celu uregulowanie granic pasa drogowego i wykonanie mapy do celów projektowych
koniecznej do stworzenia projektu budowlanego przebudowy dróg w miejscowości
Załęcze Wielkie. Wartość zadania wyniosła 30 tys. zł brutto.
c) W 2018 r. został wykonany remont drogi gminnej w miejscowości Dzietrzniki na
odcinku ok. 600 metrów. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał gminie Pątnów
72.080,00 zł dofinansowania z budżetu województwa łódzkiego (ze środków
pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych). Wartość zadania:
202 325,84 zł brutto
d) 10 lipca 2018 r. dokonano odbioru końcowego budowy drogi gminnej Załęcze Małe –
Zamłynie – Stara Wieś. W wyniku wykonanych robót droga gminna posiada na całym
odcinku nawierzchnię asfaltową. W zakresie robót wykonano nową konstrukcję drogi
(stabilizację

betonową),

zabezpieczono

urządzenia

stanowiące

infrastrukturę

podziemną, naprawiono przepusty, wykonano nowe odwodnienie drogi. Zjazdy do
prywatnych posesji dostosowano wysokościowo do stanu istniejącego tak, by nie
utrudniać mieszkańcom wjazdów i wyjazdów z posesji. Nowa droga posiada
następujące parametry:
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- długość drogi 1961 m,
- szerokość jezdni 3,50 -6,50 m,
- kategoria obciążenia KR1, masa bitumiczna 2 x 4cm,
- szerokość pobocza 0,75 m,
- zatoki autobusowe - 2 sztuki,
- mijanki - 9 sztuk,
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny.
Zadanie to było dofinansowane ze środków PROW 2014-2020 w wysokości
63,63 % kosztów kwalifikowanych. W dniu 17 października 2018 r. Gmina Pątnów
otrzymała informację o zatwierdzeniu naszego rozliczenia i przekazaniu zlecenia
płatności na kwotę 868 247,00 zł.
17.3.Infrastruktura wodociągowa
Długość sieci wodociągowej na 1 stycznia 2018 r wynosiła 99,7 km.
a) W 2018 r. dobiegły końca prace ziemne dotyczące rozbudowy gminnego systemu
wodociągowego w miejscowościach Madeły i Kałuże – Kępowizna (Ośrodek Warta). Po
zakończeniu prac końcowych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie mieszkańcy tych
miejscowości będą korzystać z wody dostarczanej z hydroforni Pątnów. Powyższe prace
realizowane są w ramach zadania p.n. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego
Gminy Pątnów – Etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Pątnów. W ramach I etapu w 2017 r. została wykonana przebudowa zestawu
hydroforowego, 9 oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cieśle, Gligi, Grabowa
oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieniec Mały. Zadanie dofinansowane
ze środków PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało w
całości ukończone w 2019 r. Wartość całego zadania wyniosła 2 449 362,15 zł brutto.
b) 22.11.2018 r. zostały dostarczone agregaty prądotwórcze, które są zainstalowane na
obiektach hydroforni w Załęczu Wielkim i Pątnowie. Wartość zadania wyniosła 118 522,80
zł brutto.
c) W 2018 r. wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kałuże. Wykonano
odcinek sieci wodociągowej o długości 350 m o wartości 34 800,05 zł brutto.

17.4. Infrastruktura kanalizacyjna
50

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków na koniec 2018 r. wynosiła 266 sztuk.
17.5. Sieć gazowa
Na terenie gminy Pątnów nie ma sieci gazowej.
17.6. Ilość ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów w 2018 r.
W 2018 r. ogłoszono i rozstrzygnięto 7 przetargów.
a) „Budowa drogi gminnej Załęcze Małe – Zamłynie – Stara Wieś”. Umowa z Konsorcjum
firm: Lider: P.U.H. Bud-MET BIS Małgorzata Kałmuk, Partner: P.U.H. BUD-MET Jarosław
Kałmuk została zawarta 15 lutego 2018 roku. Wartość zamówienia: 1.473.396,88 PLN. Termin
wykonania zamówienia: do 10 lipca 2018 roku.
b) „Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości
Kamionka i Pątnów”. Umowa z firmą LARIX Sp z o.o. została zawarta dnia 15 marca 2018 r.
Wartość zamówienia: 4 878 434,12 PLN. Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2018 r.
c) „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzietrzniki”. Umowa z firmą LARIX
Sp z o.o. została zawarta dnia 2 sierpnia 2018 r. Wartość zamówienia: 202 325,84 PLN. Termin
wykonania zamówienia: do 30.09.2018 r.
d) „Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pątnów w
2018 roku”. Umowa z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie została zawarta dnia
2 października 2018 r. Wartość zamówienia: 274 095,23 zł Termin wykonania zamówienia do
dnia 31.10.2018 r.
e) „Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Pątnów”. Umowa z firmą DROŚ-SAWICKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. została zawarta dnia 8 października 2018 r.
Wartość zamówienia: 439 280,00 PLN. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.06.2020 r.
f) Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu gminy Pątnów oraz dzieci odbywających
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczających do szkół i placówek
oświatowych na terenie gminy Pątnów – realizowany na podstawie imiennych biletów
miesięcznych w roku 2019”. Umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Wieluń spółka z o.o. została zawarta 28.12.2018 r., Wartość zamówienia: 182 000,00 zł, Termin
wykonania: w dni nauki szkolnej, 184 dni zgodnie z kalendarzem roku szkolnego tj. od
02.01.2019 r. do 21.06.2019 r. i od 02.09.2019 r. do 22.12.2019 r.
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g) „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Pątnów oraz
jej jednostek podległych”. Umowa z firmą PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie została
zawarta w dniu , Wartość zamówienia: 605 506,01 PLN. Stawka dla taryf C11, C11o, C12a,
C12b, C21, C22a, B21, B23 to: 0,3370, dla taryfy G11 – 0,2430, dla taryfy G12 – 0,2769.
Termin wykonania: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

18. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Mieszkaniowy zasób Gminy Pątnów tworzą lokale mieszkalne położone zarówno w
budynkach, w których wyodrębniono własność lokali (wspólnoty mieszkaniowe), jak i w
budynkach, w których nie wyodrębniono własności lokali, stanowiących w całości własność
Gminy.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adres
ZSS Dzietrzniki 105
GCUM Dzietrzniki 108A
Dzietrzniki 106
Ośrodek Zdrowia Pątnów 50A
Agronomówka
budynek po szkole Popowice
Kałuże

Mieszkalne
2
2
1
4
3
1

Socjalne
1
-

Powierzchni w m 2
43,36 i 71,64
53,08 i 42,14
90
83
30, 38, 44,65 i 67,64

57, 41, 31,80
40,35

W 2018 r. nie sprzedano żadnych lokali mieszkalnych oraz nie toczyły się postępowania
eksmisyjne.
18.1. Zaległości w opłatach za mieszkania – stan na 31 grudnia 2018 r.
Zaległości z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wg. stanu na 31.12.2018r.
- lokale mieszkalne 17878,04 zł
- lokale użytkowe 13229,40 zł
OGÓŁEM

31 107,44 zł

Powyższe zaległości są obecnie w większości w trakcie egzekucji , niektóre są dopiero
przygotowywane do egzekucji a niektóre

przeszły już procedury komornicze i zostały

zakwalifikowane jako zaległości nieściągalne.
Z podmiotami, które okazały się nieściągalne, rozwiązane zostały umowy najmu.
18.2.Remonty i przebudowy mieszkań
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W 2018 r. zostały wymienione drzwi wejściowe do mieszkania w budynku Agronomówki,
natomiast nie było przebudowy mieszkań.
18.3.Naliczone i wypłacone w 2018 r. dodatki mieszkaniowe
zadań

Do

Gminy

należy

przyznawanie

i

ustalanie

dodatków

mieszkaniowych

i energetycznych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 125% kwoty najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1.000,00 zł x 125 % =1.250,00 zł) i 100 % tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
W 2018 r. dodatek mieszkaniowy otrzymywało pięciu świadczeniobiorców. Łączna wypłacona
kwota dodatku mieszkaniowego wraz z ryczałtem wyniosła 16 093,48 zł, a dodatek
energetyczny finansowany z dotacji wyniósł 329,65 zł.

18.4.Budynki niemieszkalne w zasobie gminy i ich wykorzystanie
Lp.
1.

Miejscowość
Pątnów

2.
3.
4.
5.
6.

Pątnów
Pątnów
Pątnów
Pątnów
Pątnów

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.

Pątnów
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Popowice
Grębień
Grębień
Józefów
Dzietrzniki
Dzietrzniki
Dzietrzniki

19.
20.
21.
22.

Dzietrzniki
Kałuże
Załęcze Wielkie
Załęcze Wielkie

Nr działki
517
515/4
498/8
515/3
558/36
689/2
504, 505, 506/7,
506/8
558/29
445/1
145/1
444/1
227/2
243/1
39/1
132/1, 132/4
124/2, 124/1
335/13
335/18, 335/19
335/20, 335/21
335/22
1030
378
429/18
429/24

Przeznaczenie
UG budynek
UG sala
Szkoła i boisko
garaże
baza
hydrofornia
OSP
dworek
Sołeckie Centrum Kultury
hydrofornia
szkoła
szkoła
OSP
szkoła
Sołeckie Centrum Kultury
szkoła
Apteka
GCUM garaże

Sołeckie Centrum Kultury
Sołeckie Centrum Kultury
hydrofornia
szkoła
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23.
24.

Załęcze Wielkie
Załęcze Małe

25.
26.

Załęcze Małe
Kluski

19.

Sołeckie Centrum Kultury
szkoła
sala
baza
OSP

429/51
1127, 1126/1,
1126/2
1130
175

Transport

W 2018 r. z transportu zbiorowego (dowozu do szkół) w ramach linii regularnych
korzystało średnio w miesiącu 345 dzieci i młodzieży, ceny biletów to 47,43 zł od 01.01.2018
r. do 30 06 2018 r. i 52,00 zł od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

20. Sprawy obywatelskie
W 2018 r. gmina Pątnów nie realizowała budżetu obywatelskiego.
20.1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami 2018 r.
W 2018 r. były przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w następujących
kwestiach:
a) przyłączenia posesji Łaszewa Rządowego nr 115, 114, 116 o oraz ich gospodarstw
rolnych znajdujących się na terenie sołectwa Łaszew Rządowy, gmina Wierzchlas w
obszar sołectwa Pątnów, gmina Pątnów.
b) poprzedzające podjęcie przez Radę Gminy Pątnów Uchwały nr XLI/277/18 z dnia 7
sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pątnów sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018
r. poz. 310).
c) w sprawie zmian „Strategii Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2015 – 2022” w związku
z realizacją zadania pn. „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą otaczającą
w miejscowości Pątnów”.

20.2.Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
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Podstawą współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „Roczny program współpracy”. Program
współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pątnów Nr XXXIII/229/17 z
dnia 29 listopada 2017 r.
20.3.Wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w tym decyzje odmowne i
ewentualne odwołania
W 2018 roku zostały złożone 54 wnioski o udostępnienie informacji publicznej na
podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.). Ich okresowe nasilenie związane było z
wyborami samorządowymi.
Odpowiedzi zostały udzielone w terminie ustawowym, z tego wydano 3 decyzje
odmowne informacji publicznej przetworzonej.

20.4.Skargi, wnioski i petycje
W dniu 21.09.2018 r. wpłynęła skarga na bezczynność Wójta w sprawie rozpatrzenia
wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II odrzucił skargę.
W 2018 r. wpłynęła skarga zgłoszona jako przez mieszkańca gminy Pątnów (osoba ta
nie zamieszkiwała pod podanym adresem) na bezczynność Wójta Gminy Pątnów w sprawie
nielegalnego odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z posesji należących do osób
prywatnych w miejscowości Pątnów do kanalizacji deszczowej a następnie do strumyka
płynącego za kościołem w kierunku miejscowości Bieniec.
Skarga na rzekomą bezczynność była bezzasadna, gdyż niezwłocznie po otrzymaniu
anonimowego zawiadomienia oraz pisma Wójt Gminy Pątnów wezwał wskazane w
doniesieniach osoby do przedstawienia umów i rachunków na wywóz nieczystości. Wskazani
mieszkańcy zastosowali się do wezwania i okazali żądane dokumenty. Na nieruchomości
przeprowadzono też oględziny, które nie potwierdziły stawianych zarzutów.
W dniu 13.09.2018 r. wpłynęła petycja (przekazana przez Starostwo Powiatowe w
Wieluniu) złożona przez Szulc Efekt Sp. z o.o. dotycząca oszacowania procentowej ilości
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planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidziane jest korzystanie z
alternatywnych paliw. W dniu 02.11.2018 r. została udzielona odpowiedź.
20.5. Organizacje pozarządowe
Na terenie gminy Pątnów w 2018 r. funkcjonowały następujące organizacje
pozarządowe:
Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie, który powstał w 2008
roku, zrzeszający 153 osoby z 9

kół gospodyń wiejskich: KGW w Bieńcu, KGW w

Dzietrznikach, KGW w Grębieniu, KGW w Kałużach, KGW w Kluskach, KGW w Kamionce,
KGW w Pątnowie, KGW w Załęczu Małym i KGW w Załęczu Wielkim.
Ponadto 6 Kół Gospodyń Wiejskich w 2018 r. zarejestrowało się w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako organizacje pozarządowe: KGW Kamionka,
KGW Bieniec, KGW Pątnów, KGW Grębień, KGW Dzietrzniki i KGW Kałuże.
Istnieją na terenie gminy cztery stowarzyszenia sportowe:
1. - Uczniowski Klub Sportowy „Załęczak” z siedzibą Załęcze Małe 35, 98-335
Pątnów;
2. - Uczniowski Klub Sportowy „Jurajczyk” przy ZSS im. Króla Wł. Jagiełły z
siedzibą Dzietrzniki 105, 98-335 Pątnów;
3. - Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” z siedzibą Pątnów 105, 98-335 Pątnów
4. - Ludowy Zespół Sportowy z siedzibą w Pątnowie 92G, 98-335 Pątnów.
Ponadto działalność statutową prowadzi także Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i
Rodzin „Bursztynek”, Pątnów 326A, 98-335 Pątnów.
W Gminie Pątnów istnieje 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Grębieniu
- Ochotnicza Straż Pożarna w Załęczu Wielkim
- Ochotnicza Straż Pożarna w Załęczu Małym
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pątnowie (działająca także w ramach KSRG)
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dzietrznikach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Popowicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńcu
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21. Otwarte konkursy ofert za 2018 r.
Zgodnie z „Programem współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok”, zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia zrealizowano w formie otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018 r.
Na ogłoszony konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Załęczak” z siedzibą w Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jurajczyk” przy ZSS im. Króla Wł. Jagiełły z siedzibą w
Dzietrzniki 105, 98-335 Pątnów;
- Ludowego Zespołu Sportowego z siedzibą w Pątnów 92G, 98-335 Pątnów;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” z siedzibą w Pątnów 105, 98-335 Pątnów,
oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:
- Ludowego Zespołu Sportowego z siedzibą w Pątnów 92G, 98-335 Pątnów;
- Fundacji Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin „Bursztynek”, Pątnów 326A, 98-335 Pątnów.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 lutego 2018 r. Komisja Konkursowa powołana
Zarządzeniem Wójta Gminy Pątnów Nr 26/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. dokonała analizy i
oceny przedłożonych ofert według przyjętych kryteriów.
Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty spełniają wymogi formalne i są uprawnione do
otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
nastąpiło w dniu 6 marca 2018 r. następująco:
Zadanie z zakresu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wysokość przyznanych środków
publicznych

Lp. Nazwa oferenta
1.

Uczniowski Klub Sportowy „ZAŁĘCZAK”
Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów

2.

Uczniowski Klub Sportowy „JURAJCZYK” przy ZSS 4.800,00 zł
im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
Dzietrzniki 105, 98-335 Pątnów

3.

Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie
Pątnów 92G, 98-335 Pątnów

21.000,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER”

4.200,00 zł
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5.000,00 zł

Pątnów 105, 98-335 Pątnów
Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Wysokość przyznanych środków
publicznych

Lp.

Nazwa oferenta

1.

Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin 4.000,00 zł
„Bursztynek”, Pątnów 326A, 98-335 Pątnów

2.

Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie
Pątnów 92G, 98-335 Pątnów

1.000,00 zł

Sprawozdania końcowe z wykonania zadania zostały złożone w ustawowym terminie.
Kwoty przyznanej dotacji zostały wykorzystane zgodnie z zasadami konkursu i warunkami
umowy. Niewykorzystane środki były w terminie zwrócone do budżetu gminy.

22. Zebrania wiejskie w 2018 r.
W 2018 r. odbyły się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:
1. w dniu 9. 02.2018 r. Kałuże, w zebraniu uczestniczyły 32 osoby,
2. w dniu 14.02.2018 r. Józefów, w zebraniu uczestniczyło 14 osób,
3. w dniu 20.02.2018 r. Grabowa, w zebraniu uczestniczyło 15 osób,
4. w dniu 04.03.2018 r. Dzietrzniki, w zebraniu uczestniczyły 53 osoby,
5. w dniu 25.02.2018 r. Pątnów, w zebraniu uczestniczyło 46 osób,
6. w dniu 15.02.2018 r. Kamionka, w zebraniu uczestniczyły 23 osoby,
7.w dniu 18.03.2018 r. Popowice, w zebraniu uczestniczyło 35 osób,
8. w dniu 18.02.2018 r. Grębień, w zebraniu uczestniczyło 30 osób,
9. w dniu 19.02.2018 r. Kluski, w zebraniu uczestniczyło 17 osób,
10. w dniu 11.02.2018 r. Bieniec, w zebraniu uczestniczyło 25 osób,
11. w dniu 22. 02.2018 r. Załęcze Małe, w zebraniu uczestniczyły 44 osoby,
12. w dniu 6.02.2018 r. Załęcze Wielkie, w zebraniu uczestniczyło 47 osób.
23. Przestępczość w gminie
Najbardziej dokuczliwe i mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa przestępstwa, to
przestępstwa kryminalne, których na terenie Gminy Pątnów w 2018 roku stwierdzono 13. Jest
to tendencja malejąca, bowiem w 2017 było ich 19.
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Wykres nr 1: Przestępstwa kryminalne stwierdzone.
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Wykres nr 2: Skuteczność ścigania karnego przestępstw kryminalnych.

Wśród przestępstw kryminalnych można wyróżnić kategorie, które w sposób szczególny
wpływają na poczucie bezpieczeństwa.
W kategorii przestępstw „Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze” w 2018
jak i 2017 r. nie stwierdzono w/w przestępstw na terenie Gminy Pątnów.
W kategorii przestępstw „Bójka lub Pobicie” w 2018 r. jak i 2017 r. nie stwierdzono w/w
przestępstw na terenie Gminy Pątnów.
W kategorii przestępstw „Uszczerbek na zdrowiu” w 2018 r. nie stwierdzono w/w
przestępstwa na terenie Gminy Pątnów a w roku 2017 r. odnotowano 2 takie przestępstwa.
W kategorii „Uszkodzenie mienia” w 2018 r. nie stwierdzono w/w przestępstwa na terenie
Gminy Pątnów a w roku 2017 r. odnotowano 1 takie przestępstwa
W kategorii przestępstw „Kradzież z włamaniem” stwierdzono 1 przestępstw w 2018 r. jak
na terenie Gminy Pątnów i 1 przestępstwa w 2017 r.
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W kategorii „Kradzież” nastąpił spadek o 1 zdarzenia. W 2018 r. odnotowano 1 kradzież na
terenie Gminy Pątnów, a w 2017 r. odnotowano 2.
W kategorii „Kierowanie w stanie nietrzeźwości” odnotowano 8 przestępstwa
na terenie Gminy Pątnów a w roku 2017 odnotowano 7 takich przypadków. Wykrywalność
pozostaje niezmiennie na poziomie 100%.
W zakresie prewencji kryminalnej polegającej na ostrzeganiu i edukowaniu nt. jak nie
stać się ofiarą tego typu przestępstw, funkcjonariusz ds. profilaktyki społecznej oraz
dzielnicowi w trakcie codziennych obchodów oraz podczas spotkań ze społeczeństwem
prowadzą pogadanki profilaktyczne, a oficer prasowy przekazuje również komunikaty radiowe
i prasowe, aby ostrzec także osoby starsze.
Biorąc pod uwagę liczbę przestępstw i tendencję spadkową oraz wzrost wykrywalności,
uznać należy stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Pątnów za zadawalający.

24. Edukacja w gminie Pątnów
Na terenie gminy Pątnów funkcjonują następujące placówki oświatowe:
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie w skład którego wchodzi:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pątnowie,
Publiczne Przedszkole w Pątnowie,
Publiczne Przedszkole w Kamionce
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach w skład którego
wchodzi:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrznikach,
Publiczne Przedszkole w Dzietrznikach,
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym w skład którego
wchodzi:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Załęczu Małym,
Publiczne Przedszkole w Załęczu Małym
Punkt Przedszkolny w Grębieniu,
Punkt Przedszkolny w Popowiczach,
Punkt Przedszkolny w Załęczu Wielkim
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Na terenie gminy Pątnów funkcjonuje również :
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św.
Stanisława Kostki w Bieńcu,
Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu.

24.1.Wydatki na oświatę
W planie finansowym na rok 2018 Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II
Wielkiego w Załęczu Małym przewidziano wydatki na poziomie 2 667 917,35 zł zostały one
wykonane w kwocie 2 473 150,74 zł.
W planie finansowym na rok 2018 Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Wł.
Jagiełły w Dzietrznikach przewidziano wydatki na poziomie 2 478 859,14 zł zostały one
wykonane w kwocie 2 179 240,83 zł.
W planie finansowym na rok 2018 Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St.
Reymonta w Pątnowie przewidziano wydatki na poziomie 3 491 768,67 zł zostały one
wykonane w kwocie 2 990 755,07 zł.
Wykorzystanie budżetu za rok 2018 przedstawia się następująco:
Zespół Szkół Samorządowych im. JP II Wielkiego w Załęczu Małym
Wyszczególnienie
wynagrodzenia brutto nauczycieli
wynagrodzenia brutto obsługi
składki ZUS
odpis na ZFSS
składki na PFRON
zakup środków czystości
zakup druków papierniczych i tonerów
zakup odzieży ochronnej
zakup tablic informacyjnych
zakup komputerów i dysku twardego
zakup wycieczek i warsztatów z projektu ekologicznego
zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia z projektu ekologicznego
zakup aktualizacji oprogramowania
zakup badań lekarskich
zakup energii
zakup usług monitoringu
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Wydatki do dnia
31.12.2018 r.
1 442 889,11
256 323,20
293 909,05
88 122,73
12 889,00
3 691,17
2 488,34
1 112,75
1 350,00
7 698,38
10 890,00
870,00
2 688,14
780,00
35 695,32
442,80

usługi przeglądów i konserwacji, remontów
delegacje, ryczałt za używanie samochodu
wywóz odpadów - śmieci
remont pieca
zakup usług remontu łazienki
zakup usług remontu składu opału
zakup materiałów do remontu korytarza i stołówki
usługi telefoniczne i internetowe
zakup krzeseł
zakup tablic interaktywnych z programu „Aktywna Tablica”
zakup książek z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
zakup drabiny
zakup mikrofonów
zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników
zakup materiałów gospodarczych
zakup opału
zakup radiomagnetofonu
zakup mebli
zakup pomocy dydaktycznych
zakup gazu
zakup usług IOD
zakup środków żywienia
konserwacja udźwigu dla niepełnosprawnych
zakup usług dowozu uczniów do szkół
zakup usług dowozu uczniów na zawody

5 014,88
2 687,27
1 651,03
2 706,00
28 000,00
16 637,00
4 371,82
2 864,07
4 485,32
17 500,00
5 000,00
780,00
1 917,05
17 051,98
6 271,67
57 173,88
320,00
3 279,07
2 482,00
1 679,95
2 214,00
69 942,00
2 238,60
48 248,16
6 795,00

RAZEM

2 473 150,74
Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach

Szkoła podstawowa
wynagrodzenia brutto nauczycieli
wynagrodzenia brutto obsługi
składki ZUS
odpis na ZFSS
składki na PFRON
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
zakup materiałów gospodarczych i remontowych
zakup oprogramowania
zakup odkurzacza
zakup szafek do szatni
zakup środków czystości
zakup odzieży ochronnej
zakup żaluzji
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Wydatki do dnia
31.12.2018 r.
1 223 647,28
213 182,09
261 598,92
85 925,53
8 855,00
18 946,67
6 816,71
1 944,00
407,00
20 216,28
2 849,13
1 155,00
430,00

zakup centrali telefonicznej, laptopa
zakup mebli do sekretariatu
zakup mebli do pokoju dyrektora
zakup materiałów papierniczych, tonerów
zakup energii
zakup aktualizacji oprogramowania
usługi przeglądów i konserwacji, remontów
zakup usług pełnienia funkcji IOD
delegacje
badania lekarskie
wywóz odpadów - śmieci
wywóz nieczystości płynnych
usługi telefoniczne i internetowe
zakup opału
szkolenia pracowników
zakup tablic interaktywnych z projektu " Aktywna Tablica"
zakup materiałów do pracy z dziećmi w ramach projektu ekologicznego
zakup pomocy dydaktycznych z projektu ekologicznego
zakup wyjazdów z projektu ekologicznego
zakup stolików i krzesełek do przedszkola
zakup radiomagnetofonów
zakup mebli do sal przedszkolnych
zakup radiomagnetofonu
zakup pomocy dydaktycznych
zakup usług dowozu uczniów do szkół
zakup usług dowozu uczniów na zawody
zakup środków żywienia
zakup wyposażenia kuchni
RAZEM

3 000,00
9 090,93
9 895,23
3 196,20
19 473,47
1 196,80
4 359,80
2 583,00
1 268,54
300,00
1 725,68
30 330,91
1 251,44
77 748,52
1 150,00
17 500,00
1 589,75
2 107,13
840,00
4 329,48
592,20
6 996,67
320,00
692,73
45 144,09
3 057,01
81 788,40
1 739,24
2 179 240,83 zł

Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie

Wydatki do dnia
31.12.2018r.
1 711 848,44
306 499,40
378 613,02
122 912,98
12 582,68
20 319,60
850,00
1 814,25
2 100,00
4 348,93
3 137,37

Szkoła podstawowa
wynagrodzenia brutto nauczycieli
wynagrodzenia brutto obsługi
składki ZUS
odpis na ZFSS
zakup materiałów gospodarczych
zakup piłkochwytów
zakup tablic
zakup szafek do szatni
zakup laptopa
zakup środków czystości
zakup druków papierniczych
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zakup odzieży ochronnej
zakup energii
usługi przeglądów i konserwacji, remontów
zakup usług IOD
zakup usług projektowania ogrody w ramach projektu ekologicznego
aktualizacja oprogramowania
zakup badań lekarskich
podróże służbowe
wywóz odpadów - śmieci
wywóz nieczystości płynnych
zakup usług cyklinowania parkietu
zakup tablic interaktywnych w ramach projektu " Aktywna Tablica"
usługi telefoniczne i internetowe
zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników
zakup opału
wynagrodzenia na umowę zlecenie
zakup szafek
zakup radiomagnetofonu
zakup materiałów w ramach projektu ekologicznego
zakup pomocy dydaktycznych z projektu ekologicznego
zakup usług dowozu oraz warsztatów z projektu ekologicznego
zakup usług szkolenia
zakup usług dowozu uczniów do szkół
zakup usług dowozu uczniów na zawody
zakup gazu
zakup wyposażenia kuchni
zakup usług utylizacji odpadów z kuchni
zakup środków żywienia
RAZEM

1 007,99
26 450,96
11 856,46
2 583,00
2 500,00
723,29
1 470,00
778,80
2 487,49
22 454,69
4 993,20
17 500,00
3 214,54
27 283,77
85 105,40
17 003,80
2 158,65
360,00
3 598,50
1 142,00
2 088,00
1 230,00
94 659,15
6 816,01
93,00
2 616,00
972,00
82 581,70
2 990 755,07 zł

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy
kształtowały się następująco:
− Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym –
14 339,52 zł
− Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie – 9 875,87 zł
− Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach – 11 831,61 zł
Wydatki gminy na oświatę wynosiły 6 322 841,51 zł.

24.2.Liczba uczniów w poszczególnych szkołach
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We wrześniu 2018 r. naukę rozpoczęło następująca liczba uczniów i uczennic:
1. Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie w skład którego
wchodzi:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pątnowie - 244 uczniów
b) Publiczne Przedszkole w Pątnowie i Publiczne Przedszkole w Kamionce - ogółem 65 dzieci
2. Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach w skład
którego wchodzi:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrznikach – 155 uczniów
b) Publiczne Przedszkole w Dzietrznikach - 44 dzieci
3. Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym w skład
którego wchodzi:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Załęczu Małym - 145 uczniów
b) Publiczne Przedszkole w Załęczu Małym - 45 dzieci
4. Punkt Przedszkolny w Grębieniu - 12 dzieci
5. Punkt Przedszkolny w Popowiczach - 20 dzieci
6. Punkt Przedszkolny w Załęczu Wielkim - 19 dzieci
7. Publiczna Szkoła Podstawowa
Stanisława Kostki w Bieńcu -

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św.
17 uczniów oraz

14 dzieci Punkcie Przedszkolnym

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu,

W 2018 r nie prowadzono indywidualnego nauczania.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio – 16 dzieci, najwięcej
uczniów w klasie to - 28 w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS w Pątnowie,
najmniej uczniów to – 3 w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Bieńcu,
24.3.Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu
W poszczególnych szkołach zatrudniono 76,03 nauczycieli w przeliczeniu na pełne
etaty, (91 osób) w tym :
- 3,18 et. nauczyciele stażyści,
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- 10,23 et. nauczyciele kontraktowi,
- 14,25 et. nauczyciele mianowani,
- 48,43 et. nauczyciele dyplomowani.
W ciągu 2018 r. w poszczególnych szkołach zwolniono - 3 nauczycieli.
Na jednego nauczyciela przypada średnio - 9,7 ucznia.
24.4. Zdawalność egzaminów w 2018 r. w poszczególnych szkołach
W kwietniu 2018 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny, który składał się
z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a
w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych:
biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach).
W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego
nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i
rozszerzonym.
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Rok szkolny 2017/2018
Lp. przedmiot

1
2
3
4
5
6

j. polski
historia i WOS
matematyka
przedmioty
przyrodnicze
j. angielskipoziom podst.
j. angielski –
poziom rozsz.

Szkoła
%

Gmina
Pątnów
%

Powiat
%

Województwo
/OKE %

Kraj
%

64,0
67,5
52,4
58,1

60,7
52,8
48,0
53,4

65,2
57,2
51,8
56,5

67,0
58,0
52,0
56,0

68,0
59,0
52,0
56,0

49,5

55,7

63,6

67,0

68,0

28,5

36,4

44,9

52,0

50,0

Powiat
%

Województwo
/OKE %

Kraj
%

65,2

67,0

68,0

Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Rok szkolny 2017/2018
Lp. przedmiot

1

j. polski

Szkoła
%
63,2

Gmina
Pątnów
%
60,7
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2
3
4
5
6
7

historia i WOS
matematyka
przedmioty
przyrodnicze
j. angielskipoziom podst.
j. angielski –
poziom rozsz.
j. niemiecki –
poziom podst.

51,9
48,4
55,5

52,8
48
53,4

57,2
51,8
56,5

58,0
52,0
56,0

59,0
52,0
56,0

63,9

55,7

63,6

67,0

68,0

43,6

36,4

44,9

67,0

68,0

56,0

56,0

48,5

52,0

50,0

Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Rok szkolny 2017/2018
Lp. przedmiot
1
2
3
4
5
6

j. polski
historia i WOS
matematyka
przedmioty
przyrodnicze
j. angielskipoziom podst.
j. angielski –
poziom rozsz.

Szkoła
%
56,0
44,7
44,8
48,2

Gmina
Pątnów%
60,7
52,8
48,0
53,4

Powiat
%
65,2
57,2
51,8
56,5

Województwo
/OKE %
67,0
58,0
52,0
56,0

Kraj
%
68,0
59,0
52,0
56,0

52,5

55,7

63,6

67,0

68,0

35,0

36,4

44,9

52,0

50,0

24.5. Stypendia naukowe, sportowe i socjalne
Wójt Gminy Pątnów w 2018 r. przyznał stypendia za wyniki w nauce a także za wybitne
osiągnięcia sportowe i artystyczne – na kwotę - 24.400 zł dla 61 uczniów, z czego: 39 uczniom
szkół prowadzonych przez Gminę Pątnów,

3 uczniom szkół prowadzonych przez

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich na terenie Gminy Pątnów i 19 uczniom szkół
ponadgimnazjalnych.
Przyznano stypendia dla 8 uczniów w dziedzinie sportowej – za zajęcie VI miejsca w
Finale Wojewódzkim Piłki Siatkowej Chłopców, dla jednego ucznia za uzyskanie najlepszego
średniego wyniku egzaminu gimnazjalnego, dla 52 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.
Każdemu stypendyście zostało przyznane stypendium w kwocie 400,00 zł.
Liczba rodzin korzystających ze stypendiów w 2018 r. wynosiła 51. Liczba dzieci, które
korzystały z tej formy pomocy wyniosła 101. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. wypłacono 130 świadczeń na łączną kwotę 79 207,33 zł, z czego 57 002,26 zł
sfinansowano z dotacji, a 22 205,07 zł ze środków budżetu gminy
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24.6.Liczba uczniów dojeżdżających do szkół w stosunku do wszystkich uczniów
W 2018 r. było 345 uczniów dojeżdżających do szkół co stanowi 46,94% wszystkich
uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Pątnów.
24.7. Przedszkola, żłobki i kluby dziecięce
W 2018 r. funkcjonowały 4 przedszkola gminne. Do gminnych przedszkoli uczęszczało
w okresie I-VIII/2018 164 dzieci, w okresie IX-XII/2018 154 dzieci.
Ponadto funkcjonowały 3 punkty przedszkolne, do których uczęszczało w okresie I-VIII/2018
34 dzieci, w okresie IX-XII/2018 51 dzieci.
W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 838 142,85 zł, natomiast na
prowadzenie punktów przedszkolnych 482 162,28 zł.
W 2018 r. w gminie Pątnów nie funkcjonowały żłobki i kluby dziecięce.

25. Gminna Biblioteka Publiczna w 2018 r.
Na terenie gminy Pątnów istnieje tylko jedna Biblioteka, nie posiadająca filii
bibliotecznych. Gminna Biblioteka Publiczna jest ponadto jedyną instytucją kultury na terenie
gminy. Powołany do życia Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2012 r. od samego początku
istnienia nie posiada ani budżetu, ani kierownika.
W 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie warunki lokalowe zaczęły
ulegać zmianom. Remontowane zaczęły być pomieszczenia w budynku, w którym mieści się
GBP w Pątnowie, mając w kolejnych latach ponad trzykrotnie powiększyć swoją powierzchnię.
W 2018 r. zostały wymurowane ściany do nowo powstałych pomieszczeń, powstały:
łazienki, aneksy, szatnia. Wykonano: wycięcie drzwi, tynkowanie ścian, wstawienie nadproży,
przymurówka, przekucia otworów, obróbka nadproży i oblicówka drzwi. Położona została
nowa instalacja elektryczna, wentylacje, wylewki, nowe sufity: montaż profili sufitowych,
spoinowanie łączeń, gipsowanie sufitów. Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie. Zakupiony został do
kotłowni nowy kocioł do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych. Obecnie zakładane są płytki
w łazienkach i aneksach. Zrobiona została gładź w pomieszczeniach. W trakcie budowy jest też
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wejście do kotłowni i wejście główne do biblioteki. Łączna powierzchnia wszystkich
pomieszczeń w budynku biblioteki wynosi 238,67 m².
Sytuacja kadrowa nie uległa zmianie. W GBP w Pątnowie zatrudnionych było 5 osób,
2 bibliotekarki: dyrektor 1 etat i pracownik na ½ etatu. Na „umowę zlecenie” zatrudniony jest
instruktor artystyczny Zespołu Folklorystycznego z Popowic. Na ½ etatu zatrudniony jest
kapelmistrz prowadzący od 2007 r. „Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Ogniki”. Główna księgowa
GBP pracuje na ¼ etatu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie dołączyła do ogólnopolskiej cyfrowej
wypożyczalni Academica. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń w formie cyfrowej
użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych
publikacji. Academica pozwala obecnie na dostęp do prawie dwóch milionów dokumentów,
w tym monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie złożyła dwa wnioski o przyznanie nagrody
do Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki” i dla Koła
Gospodyń Wiejskich w Dzietrznikach. Wnioski rozpatrzono pozytywnie i przyznano nagrody
w wysokości 3 tys. zł i 4 tys. zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie brała udział w programie Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem programu realizowanego
ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W
ramach tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4800,00 zł na zakup nowych
książek do biblioteki. Biblioteka gminna zakupiła z tych środków – 246 wol. książek.Za
pieniądze z dotacji Urzędu Gminy zakupiono – 204 wol. za sumę – 5000,00 zł. Biblioteka
otrzymała 10 darów za 288,00 zł. Inne wpływy to książki ze zlikwidowanej BP-S z Popowic w
ilości 173 wol. za kwotę 1399,08 zł. Ubyło w 2018 roku 88 wol. książek za kwotę 31,49 zł. W
sumie w 2018 r. przybyło wszystkich książek w GBP – 633 wol. za sumę – 11487,08 zł.
Struktura zbiorów bibliotecznych w jedn. inw. wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi 13 006 oraz
17 zbiorów specjalnych. GBP prenumeruje 8 czasopism. W 2018 r. zarejestrowało się 605
czytelników, co jest wzrostem do roku 2017 o 56 czytelników. Wypożyczyli oni w sumie 10010
książek i 290 czasopism. Odwiedzin czytelników ogółem było 5656, z czego 4304 skorzystało
z wypożyczalni, 617 z czytelni, a 735 osób uczestniczyło w imprezach organizowanych przez
bibliotekę.
Budżet GBP w Pątnowie ogółem w 2018 r. wyniósł – 290.972,67 zł, który w
większości stanowił dotację Gminy Pątnów.
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Rady Gminy Pątnów z dnia 9 marca 2018 r. w przyjęła Uchwałę nr XXXVII/248/18 w
sprawie likwidacji Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Popowicach z dniem 30 kwietnia 2018 r.
(od lat była już zamknięta i nie powiększała swojego księgozbioru). W dniach 07.05.2018 r. –
28.05.2018 r. przeprowadzono skontrum wszystkich zbiorów bibliotecznych wpisanych do
inwentarzy w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Popowicach w latach (1955 r. do 2013 r.).BPS w Popowicach posiadała 5149 wol. książek o wartości – 4387,56 zł.
● 58 wol. (przekazano bibliotece szkolnej w Pątnowie) za kwotę – 822,36 zł,
● 224 wol. (zaginione – wykaz po skontrum) za kwotę – 591,53 zł,
● 36 wol. (wykaz braków względnych) za kwotę – 41,41 zł,
● 2 wol. (wykaz braków bezwzględnych) za kwotę – 0,81 zł,
● 173 wol. (wprowadzono na stan GBP w Pątnowie) za kwotę – 1399,08 zł,
● 4656 wol. (protokół ubytków – książki nieaktualne, zniszczone zostały na stanie byłej
biblioteki) za kwotę – 1532,37 zł.

26. Kultura i promocja
W 2018 roku Gmina Pątnów przeznaczyła na promocję gminy środki w kwocie 44
139,04 zł. W ramach budżetu przeznaczonego na promocję zorganizowano następujące
wydarzenia:
1.

Dożynki Gminne w Kamionce

2.

Turniej Piłki Nożnej Juniorów

3.

Jubileusz KGW w Dzietrznikach.
Gmina Pątnów była również współorganizatorem Turnieju Szachowego 4 Gmin: Biała,

Wierzchlas, Pątnów, Mokrsko.
27. Przedsiębiorcy
Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON w 2018 roku:
- główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie gminy Pątnów: 30
- główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej poza terenem gminy Pątnów: 4
- brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 6
Liczba wyrejestrowanych podmiotów w 2018 roku: 14
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28. Ochrona środowiska

28.1.Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami na terenie gminy Pątnów funkcjonuje prawidłowo. Łączna ilość
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaka została złożona
w 2018 roku wynosi 1638, z czego 97% mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych. Gmina osiągnęła także odpowiednie poziomy ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, poziom
recyklingu przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru,
metali, tworzyw sztucznych oraz szkła, a także innych

niż niebezpieczne odpadów

budowlanych i rozbiórkowych.
Selektywna zbiórka odpadów jest realizowana w systemie pojemnikowym, który
zapewnia każdemu wytwórcy odpadów trzy pojemniki z oznakowanymi pokrywami: na
odpady zmieszane (pokrywa zielona) na odpady papierowe i tworzywa (pokrywa żółta), na
odpady szklane (pokrywa pomarańczowa).
W roku 2018 w Gminie Pątnów z 1710 nieruchomości odebrano 940,36 Mg odpadów
komunalnych. Przyjmując, że na terenie Gminy Pątnów zamieszkuje 6 628 mieszkańców,
nagromadzenie odpadów komunalnych za rok 2018 wynosiło 141,88 kg/mieszk.
28.2.Decyzje środowiskowe
Decyzja środowiskowa to decyzja administracyjna, rozstrzygająca, co do określenia
środowiskowych uwarunkowań realizacji konkretnego przedsięwzięcia, która w wielu
przypadkach stanowi niezbędny warunek kontynuacji procesu inwestycyjnego. W 2018 roku w
Urzędzie Gminy Pątnów wydano następujące decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
•

w dniu 05.02.2018 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań na
realizację przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji kruszywa naturalnego
(piasku) „Cieśle II” w kat. C1 na działkach o nr ewid. 208/3, 209, 210, 211, 212, 213,
214 obręb Cieśle, gmina Pątnów (etap I)”,

•

w dniu 07.05.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu
użytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego do wytwarzania i składowania
drobnych elementów betonowych na produkcję nawozów wapniowych w Kamionce
136, gmina Pątnów, obejmującej wydzieloną część działki 494/3, 500/8, 495/2, 280/4
obręb 0009,
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•

w dniu 04.07.2018 r. wydano decyzję zmieniającą decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej
Nr 4521E Dzietrzniki – Załęcze Małe – Giętkowizna,

•

w dniu 25.07.2018 r. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
PLAY na nieruchomości położonej w miejscowości Załęcze Małe, gmina Pątnów, na
działce nr 1279/2, obręb 0014.

28.3.Wycinka drzew i krzewów
W 2018 roku zostało wydanych 10 decyzji o wycince drzew i krzewów.

28.4.Ograniczanie niskiej emisji
10 października 2018 r. została zawarta z WFOŚiGW w Łodzi umowa na dofinansowanie
do zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Pątnów w ramach „Programu
Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019”. Wartość całego zadania: 1 959
758,00 zł. Środki własne odbiorców końcowych: 1 033 563,35 zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania: 926 195,00 zł.
Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Pątnów. Jego celem jest
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz
emisji CO2.W roku 2018 dotację uzyskało 20 Odbiorców Końcowych. Łączna suma
wypłaconej dotacji to: 152 331,05 PLN.
W dniu 15 listopada 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla zadania
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów, tj. budynku Zespołu
Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu
Gminy w Pątnowie i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie w ramach RPO Województwa Łódzkiego:
dotacja: 1 052 915,47 zł , wkład własny: 782 885,94 zł. Zadanie planowane do realizacji na lata
2019-2020.
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28.5. Edukacja ekologiczna w szkołach
W dniu 18.06.2018 r. WFOŚiGW w Łodzi ogłosił wyniki Konkursu pn. „Edukacja
Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”. Dofinansowanie
otrzymały trzy wnioski z terenu gminy Pątnów:
•

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ekominek” realizowany w Publicznym Przedszkolu
w Kamionce w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, proponowana kwota dotacji: 7
782,00 PLN,

•

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Smog nad nami” realizowany w Publicznym
Przedszkolu w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, proponowana kwota dotacji: 10
229,00 PLN,

•

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Moje powietrze” realizowany w Publicznym
Przedszkolu w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, proponowana kwota
dotacji: 10 461,00 zł.
Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 ZSS w Załęczu Małym realizował projekt

ekologiczny „Pogromcy smogu z załęczańskiego grodu” za kwotę 12 971,00 zł dofinansowany
ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
28.6. Zużycie wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca (roczne i dobowe)
Zużycie
Pobór wody

Rok

2018

235629,00 m³

Liczba
mieszkańców

l/rok/osobę

6628

35550 l

l/dobę/osobę
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29. Sprawy administracyjne

a)

Przeciętny czas oczekiwania na dowód osobisty
Termin oczekiwania na dokument tożsamości wynosi około 30 dni. Procedura związana

z wytworzeniem dokumentu realizowana jest w Warszawie przez Państwową Wytwórnię
Papierów Wartościowych.
b)

Przeciętny czas oczekiwania na decyzje o warunkach zabudowy
W 2018 r. wydano:
73

•

81 decyzji ustalających warunki zabudowy w tym:

•

19 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

Średni czas oczekiwania wnioskodawcy na decyzję ustalająca warunki zabudowy za 2018
r. wynosi 39 dni. Nie jest to długi okres biorąc pod uwagę czas wymagany na opracowanie
projektu decyzji

oraz jego uzgodnienie. W przypadku Rejonowego Dyrektora Ochrony

Środowiska czas na uzgodnienie projektu decyzji wynosi 21 dni, dla innych instytucji 14
dni.
W żadnym przypadku wydanych 19 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu
publicznego nie przekroczono wymaganego ustawowo terminu 65 dni. W okres ten nie wlicza
się czasu wymaganego na przeprowadzenie uzgodnień z odpowiednimi instytucjami tj.14 dni
lub 21 dnia (RDOŚ)
Ilość decyzji zaskarżonych

c)

W 2018 roku jedna decyzja o wymeldowanie z miejsca stałego zameldowania została
zaskarżona do Wojewody Łódzkiego, który decyzję Urzędu Gminy Pątnów podtrzymał w
mocy.
Cywilne postępowania sądowe, w których gmina była stroną

d)

W 2018 r. toczyły się następujące postepowania sądowe, w których Gmina Pątnów była
stroną:
- zapłata za ścieki - w.p.s. - 10.679,73 zł - w toku
- zapłata za ścieki - w.p.s. - 1.916,87 zł - prawomocny nakaz zapłaty
- zapłata za użytkowanie wieczyste - 1.062,06 - prawomocny nakaz zapłaty
- opróżnienie lokalu (Gmina była interwenientem ubocznym za względu na konieczność
zapewnienia lokalu socjalnego) - oddalenie
- o ustalenie istnienia bądź nieistnienia ubezpieczeń społecznych i ich zakresu lub o
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - sprawa przekazana według
właściwości
- pozew o zwrot nakładów - 69.421 zł - cofnięty

IV.

Uchwały Rady Gminy za 2018 r.
W 2018 r. podjęto 78 uchwał, w tym :

•

12 uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.,
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•

1 uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pątnów na 2019 r.,

•

5 uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pątnów na lata
2018-2027,

•

1 uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pątnów na
lata 2019-2029,

•

1 uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
budżecie Gminy Pątnów na 2018 r.,

•

1 uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pątnowie za 2017 r.,

•

1 uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu za 2017 r.,

•

1 uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finasowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Pątnów na 2018 r. oraz uchwałę w sprawie
uchylenia tej uchwały,

•

1 uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finasowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Pątnów w 2018r.,

•

1 uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pątnów,

•

2 uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Pątnów (po wejściu w życie 19 maja
2018

r.

nowego

rozporządzenia

w

sprawie

wynagradzania

pracowników

samorządowych oraz na początku kadencji)
•

1 uchwałę w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pątnów

•

1 uchwałę dotycząca określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, oraz 1 uchwałę w sprawie zmiany tej uchwały,

•

1 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej,

•

1 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym
lokali użytkowych znajdujących się w budynku Agronomówki w Pątnowie oraz
budynku hydroforni w Kamionce.

•

1 uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa (Załęcze Wielkie),

•

1 uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw,

•

1 uchwałę w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów,

•

1 uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 r. dla Gminy Pątnów,
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•

1 uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pątnów na lata
2018-2020,

•

1 uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej osobom
fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Pątnów w 2018 r.

•

1 uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/17 z dnia 12 maja 2017 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi wieluńskiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej Nr 4525 E w miejscowości
Pątnów,

•

1 uchwałę w sprawie udzielenia

dotacji celowej w 2018 r. na wymianę gontu

drewnianego na dachu zabytkowego kościoła pw. Świętej Trójcy w Grębieniu,
•

1 uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu z
przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej Nr 4521E
w miejscowości Dzietrzniki,

•

1 uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i
młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendium dla uzdolnionych uczniów
oraz tryb postępowania w tych sprawach,

•

1 uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w
szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Pątnów przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu
rozliczania wykorzystanych dotacji,

•

1 uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinasowanie
wymiany źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach i
lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pątnów w ramach zadania „Program
ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów”, oraz uchwałę zmieniającą tą uchwałę,

•

1 uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pątnów na 2018 r.

•

1 uchwałę w sprawie zmiany Uchwały LVII.234/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia
12.02.2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
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•

1 uchwałę w sprawie likwidacji Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Popowicach,

•

1 uchwałę w sprawie podziału gminy Pątnów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

•

1 uchwałę w sprawie podziału gminy Pątnów na stałe obwody głosowania ustalając ich
granic, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych,

•

1 uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy Pątnów i Komisji Rady
Gminy Pątnów

•

1

uchwałę

w

sprawie

aktualności

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Pątnów oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pątnów,
•

1 uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pątnów

•

1 uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy
Pątnów na lata 2015-2022”,

•

1 uchwałę w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Pątnów do
roku 2020,

•

1 uchwałę w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Pątnów w celu zaopiniowania organowi
regulacyjnemu, oraz uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Pątnów,

•

1 uchwałę w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy, terapeuty
pedagogicznego, doradcy zawodowego,

•

1 uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,, wysługę lat oraz
za niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,

•

1 uchwałę w sprawie usytuowania na terenie Gminy Pątnów miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych,

•

1 uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Pątnów,
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•

1 uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr II/13/2002 Rady Gminy w Pątnowie z dnia
3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za odbieranie niesegregowanych odpadów
komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,

•

1 uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr II/5/2006 Rady Gminy Pątnów z dnia 30
listopada 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,

•

1 uchwałę w sprawie Statutu Gminy Pątnów,

•

1 uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych
Gminy Pątnów,

•

1 uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Aktywny Pątnów ”
współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020,

•

1 uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023,

•

1 uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania

w formie świadczenia

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w
czasie obowiązywania programu,
•

1 uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i domu”,

•

1 uchwałę w sprawie przyjęcia „”Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji podjęto uchwały w sprawie: wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Pątnów, wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Pątnów, powołania stałych Komisji Rady Gminy Pątnów, powołania składów osobowych
stałych komisji Rady Gminy Pątnów, Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wyboru
Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji, ustalenia wysokości diet dla radnych
Rady Gminy Pątnów.
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V.

Zarządzenia Wójta Gminy Pątnów

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy Pątnów
wydał w 2018 r. 140 zarządzeń. Większość z nich dotyczyła spraw z zakresu zmian w budżecie
gminy, zmian w planach finansowych, zamówień publicznych, wyborów samorządowych,
polityki ochrony danych, ogłoszenia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze. Ponadto
poszczególne zarządzenia dotyczyły konkursów na stanowiska dyrektorów ZSS w
Dzietrznikach i Załęczu Małym, konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy,
wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy Pątnów, zmian w składzie
GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, naborów wniosków o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
gminy Pątnów, gospodarowania mieniem komunalnym, spraw związanych z oświatą i ochroną
środowiska, i wiele innych.
Wszystkie wydane w 2018 r. zarządzenia zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.
Szczegółowe informacje w tym zakresie, jak i w innych za rok 2018, były na bieżąco
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pątnów oraz w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Pątnów.
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