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I. Wstęp 

  Raport o stanie gminy został sporządzony na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Oporów w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady gminy. 

 

II. Informacje ogólne  

2.1. Ogólna charakterystyka  

Gmina Oporów jest gminą wiejską, położoną w powiecie kutnowskim, w północno – zachodniej 

części województwa łódzkiego w pasie makroregionu Równiny Kutnowskiej. Przez gminę przepływa rzeka 

Słudwia, która wchodzi w skład dorzecza rzeki Bzury.  

Gmina Oporów graniczy z gminami powiatu kutnowskiego: Strzelce, Kutno, Bedlno, Żychlin 

i Krzyżanów  oraz dwoma gminami z województwa mazowieckiego : Gminą Szczawin Kościelny i Gminą 

Pacyna.  

Gmina Oporów jest jedną z najmniejszych gmin powiatu kutnowskiego, powierzchnia gminy 

wynosi 6,8 km2 . 

Siedzibą gminy  jest miejscowość Oporów - historycznie związany z Ziemią Łęczycką, 

wzmiankowany w źródłach historycznych od XIV w., był siedzibą rodu Oporowskich, herbu Sulima.  

Przed 1424 r. uzyskał prawa miejskie, które utracił w końcu XVIII w. 

Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 24 sołectwa i 40 miejscowości. 

 

2.2.Dane demograficzne 

 

Na dzień 31.12.2019  roku liczba ludności w Gminie Oporów wynosiła 2535 osób, w tym  2 484 

osób zameldowanych  na pobyt stały  i 51 osób zameldowanych na pobyt czasowy.  

W roku 2019 urodziły się 24 osoby, a zmarło 47 osób, odnotowano  więc ujemny przyrost 

naturalny.  

Na przestrzeni roku  liczba mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 59 osób. 

W tabelach  przedstawiona została struktura płci i wieku mieszkańców  oraz liczba mieszkańców 

(stałych i czasowych) w sołectwach i miejscowościach  Gminy Oporów wg stanu na dzień 31.12.2019.  

W tabelach  przedstawiona została struktura płci i wieku mieszkańców  oraz liczba mieszkańców 

(stałych i czasowych) w sołectwach i miejscowościach  Gminy Oporów wg stanu na dzień 31.12.2019.  
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Struktura płci i wieku mieszkańców Gminy Oporów  

źródło : opracowanie własne  
 

Liczba mieszkańców w sołectwach i miejscowościach 

  

Lp. Nazwa sołectwa Nazwa miejscowości 

Liczba stałych i 
czasowych 

mieszkańców 

ogółem 
mieszkańców 

    
1.   

 
GOLĘDZKIE 

1.     Golędzkie 85 
142 

2.     Anin 57 

    
 
  2.   

 
 
JANÓW 

3.     Janów 30 

129 
4.     Adamów 4 

5.     Łowiczówka 17 

6.     Świechów Parcel 78 

   3.  JASTRZĘBIA 7.      Jastrzębia 81 81 

   
 
 4.  

 
 
JAWORZYNA 

8.     Jaworzyna 46 

92 9.       Feliksów 14 

10.  Skarżynek 32 

   5. JURKÓW PIERWSZY     11. Jurków Pierwszy  61 61 

   6.  JURKÓW DRUGI    12. Jurków Drugi 62 62 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 
 

0-2 29 48 77 

3 13 12 25 

4-5 32 38 70 

6 16 20 36 

7 10 17 27 

8-12 68 58 126 

13-15 37 30 67 

16-17 28 23 51 

18 13 10 23 

19-65 845 0 845 

19-60 0 694 694 

> 65 156 0 156 

> 60 0 338 338 

ogółem 1247 1288 2535 
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   7. KAMIENNA    13. Kamienna 137 137 

   8. KOLONIA OPORÓW     14. Kolonia Oporów 94 94 

   9. KURÓW PARCEL    15. Kurów-Parcel 81 81 

 10. KURÓW WIEŚ    16. Kurów-Wieś 99 99 

  
11. 

 
MNICH OŚRODEK 

   17. Mnich-Ośrodek 145 
163 

   18. Mnich-Probostwo 18 

  
12.   

 
MNICH POŁUDNIE 

   19. Mnich-Południe 103 
177 

   20. Grotowice 74 

  
13. 

 
OPORÓW 

   21.Oporów 295 
328 

   22. Dobrzewy 33 

 14. POBÓRZ            23. Pobórz 75 75 

  
15. 

 
PODGAJEW 

   24. Podgajew 79 

178    25. Gajew 27 

   26. Szymanówka 72 

  
16. 

 
SAMOGOSZCZ 

   27. Samogoszcz 55 
75 

   28. Halinów 20 

  
17. 

 
SKARŻYN 

   29. Skarżyn 41 
53 

   30. Kolonia-Pobórz 12 

  
18. 

 
SKÓRZEWA 

   31. Skórzewa 71 
111 

   32. Raj     40 

  
19. 

 
STANISŁAWÓW 

   33. Stanisławów 70 
110 

   34. Kolonia Mnich 40 

 20. ŚWIECHÓW     35. Świechów 55 55 

 21. SZCZYT    36. Szczyt 57 57 

 22. WOLA  OWSIANA    37. Wola Owsiana 71 71 

 23. WOLA  PROSPEROWA    38. Wola Prosperowa   32 32 

  
24. 

 
WÓLKA-LIZIGÓDŹ 

   39. Wólka-Lizigódź 59 
72 

   40. Wólka-Janki 13 

                                                                                     Razem 2535 2535 

źródło : opracowanie własne  

 

             

 

 

2.3.Grunty rolne, gospodarstwa rolne 

Gmina Oporów jest gminą typowo rolniczą, cechuje się dobrymi glebami, o wysokiej przydatności 

rolniczej. 

W strukturze gruntów najwięcej jest gruntów rolnych, które stanowią ponad 90% wszystkich 

gruntów.   
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Klasyfikacja gruntów według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 
w Kutnie – stan na dzień 01.01.2019r 

Rodzaj użytku Powierzchnia w ha 

 

Grunty rolne, w tym 6162 

grunty orne 5651 

sady     62 

łąki i pastwiska  206 

pozostałe ( grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione 
i zakrzewione, nieużytki, rowy)   

 243 

Grunty leśne 388 

Tereny  zabudowane i zurbanizowane 202 

Grunty pod wodami 13 

źródło : opracowanie własne  

 

 
źródło : opracowanie własne  

 

91,09%

5,74%
2,99% 0,19%

Klasyfikacja gruntów w %

Grunty rolne

Grunty leśne

Grunty zabudowane i
zurbanizowane

Grunty pod wodami
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źródło : opracowanie własne  

 

Na terenie gminy jest 960 gospodarstw, najwięcej -226 to gospodarstwa o pow. do 0,49 ha,  

na drugim miejscu (116) to gospodarstwa o pow. 7-9,99 ha, następne to (108) o pow. 5—6,99 ha, a 

o pow. ponad 100ha jest tylko 1 gospodarstwo.   

 
  

 
źródło : opracowanie własne  

 

 

 

91,70%

1,00%

2,34% 1,00% 3,96%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

orne sady łąki pastwiska pozostałe

Struktura użytkowania  gruntów rolnych w %

orne

sady

łąki

pastwiska

pozostałe

226

66
48

35

71

99 108 116
99

35 35
17

4 1
0

50

100

150

200

250

0 -
0,49

0,5 -
0,99

1 -
1,49

1,5 -
1,99

2 -
2,99

3 -
4,99

5 -
6,99

7 -
9,99

10 -
14,99

15 -
19,99

20 -
29,99

30 -
49,99

50 -
99,99

100 -
…

Li
cz

b
a 

go
sp

o
d

ar
st

w

Wielkość gospodarstw w ha 

Liczba gospodarstw wg powierzchni



8 
 

2.4. Bezrobocie  

Na dzień 01.01. 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było z terenu gminy 101 
osób bezrobotnych, a na 31.12.2019 r. – 80 osób  
 

Liczbę osób bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku w poszczególnych miesiącach 2019 r. 
przedstawia poniższa tabela: 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 
101 

 
100 

 
95 

 
82 

 
85 

 
88 

 
90 

 
87 

 
85 

 
88 

 
79 

 
80 

 
19 

 
15 

 
15 

 
11 

 
11 

 
12 

 
13 

 
13 

 
11 

 
12 

 
14 

 
13 

 
53 

 
51 

 
51 

 
45 

 
47 

 
50 

 
50 

 

 
50 

 
47 

 
49 

 
44 

 
44 

 
 

 
10 

 
7 

 
7 

 
5 

 
6 

 
6 

 
6 

 
7 

 
6 

 
6 

 
7 

 
7 

źródło : opracowanie własne na podstawie danych PUP 

 
 
2.5. Dostępność komunikacyjna i Infrastruktura drogowa 

 

Położenie gminy w sąsiedztwie miasta Kutno (ca 10 km) wpływa na jej dostępność komunikacyjną.  
W sąsiedztwie Gminy Oporów przebiegają takie znaczące drogi jak:   

▪ Autostrada A1 - obsługiwana przez węzeł „Kutno Wschód” w miejscowości Kotliska, mieszczący 

się ok. 2 km od granicy gminy oraz węzeł „Kutno Północ” w miejscowości Sójki (w odległości ok. 

7 km),    

▪ Droga krajowa nr 92 – stanowiąca bezpłatną alternatywę dla autostrady A2, położona ok. 1,5 km 

od granicy gminy,  

▪ Droga krajowa nr 60 - przebiegająca w odległości ok. 5 km od granicy gminy.  

 

Infrastrukturę drogową na terenie Gminy Oporów tworzą: drogi powiatowe (50,563 km), drogi 

gminne (53,684 km), droga wojewódzka DW 573 (ca 2,5 km), autostrada A1 (ca 1,1 km) i drogi wewnętrzne 

(10,925 km).  

 

2.6.  Urządzenia sieciowe i ochrona środowiska  

W Gminie  Oporów jest 93,1 km sieci wodociągowej, do której  przyłączonych jest  682 odbiorców 

oraz dwie  stacje uzdatniania wody zlokalizowane w miejscowościach : 
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-  Oporów – wydajność studni 55 m3/h, 1042 m3/dobę, dostarcza wodę do mieszkańców 

w następujących miejscowościach : Golędzkie, Anin, Janów, Jastrzębia, Jurków Pierwszy, Kamienna, 

Kolonia-Oporów, Mnich-Ośrodek, Mnich-Probostwo, Mnich - Południe, Grotowice, Oporów, Dobrzewy, 

Podgajew, Gajew, Szymanówka, Skórzewa, Raj, Stanisławów, Kolonia-Mnich, Świechów, Szczyt, Wola 

Owsiana, Wola Prosperowa, Wólka-Lizigódź, Wólka-Janki 

- Kurów Wieś – wydajność studni 27,2  m3/h, 262 m3/dobę, dostarcza wodę do mieszkańców  

w następujących miejscowościach: Adamów, Łowiczówka, Świechów Parcel, Jaworzyna, Skarżynek.   

Jurków Drugi, Kurów-Parcel, Kurów Wieś, Pobórz, Samogoszcz, Halinów, Skarżyn, Kolonia-Pobórz 

  Na terenie gminy nie ma sieci kanalizacyjnej ani gazowej,  nie ma także przemysłowej oczyszczalni 

ścieków. Jeśli chodzi o gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych, zgodnie z prowadzoną ewidencją 

zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w Gminie Oporów jest  

392 zbiorników bezodpływowych i   108 przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się  

u indywidualnych mieszkańców  oraz 3 biologiczne oczyszczalnie znajdujące się przy  Szkole Podstawowej 

w Oporowie, Szkole Podstawowej w Szczycie oraz Muzeum-Zamek w Oporowie.  

 

Obszar gminy charakteryzuje się bardzo niską lesistością W obrębie gminy znajduje się jeden park 

(Muzeum-Zamek w Oporowie) o powierzchni 10 ha.  

 

Na terenie Gminy Oporów występują 3 pomniki przyrody. Są to: 

1)      Pomnik przyrody zlokalizowany w miejscowości Mnich, który obejmuje: 

- Jesion, obwód na wysokości 1,3 m – 410 cm 

-  Jesion, obwód na wysokości 1,3 m – 345 cm 

-  Lipa drobnolistna, obwód na wysokości 1,3 m – 354 cm 

2)      Pomnik przyrody zlokalizowany  w Oporowie , który obejmuje:  

-  Jesion wyniosły, obwód na wysokości 1,3 m – 395 cm 

- Białodrzew, obwód na wys. 1,3 m – 515 cm 

3)      pomnik przyrody zlokalizowany jest w Golędzkim i tworzą go:  

- Lipa drobnolistna, obwód na wysokości 1,3 m – 375 cm 

- Dąb szypułkowy, obwód na wysokości 1,3 m – 350 cm. 

 

2.7. Zabytki  

Do rejestru zabytków wpisanych jest łącznie 15 obiektów, które znajdują się na terenie Gminy 

Oporów. Zabytki zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Oporów (7 zabytków), Mnich 

(6 zabytków), Pobórz (2 zabytki).  

Zabytkiem o największym znaczeniu jest niewątpliwie Muzeum-Zamek w Oporowie. Zamek 

od 1949 r. mieści muzeum z ekspozycją wnętrz dworskich. Tworzą ją dzieła sztuki i wyroby rzemiosła 
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artystycznego prezentujące kulturę szlachecką. Zbiory zawierają dzieła sztuki z różnych epok, od XVI w. 

do pocz. XX w. – obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego. 

 

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków na terenie Gminy Oporów. 

Lp. Nazwa obiektu Właściciel Miejscowość 
 

1. Zespół dworski - dwór Prywatny  Pobórz 
 

2. Park dworski wraz z 150 m strefą ochrony 
konserwatorskiej 

Prywatny Pobórz 

3. Zespół dworski - dwór Prywatny Mnich 
 

4. Park dworski wraz z 150 m strefą ochrony 
konserwatorskiej 

Prywatny Mnich 

5. Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia NMP Parafia Mnich 
 

6. Kaplica cmentarna Parafia Mnich 
 

7. Cmentarz grzebalny wraz z 150 m strefą ochrony 
konserwatorskiej 

Parafia Mnich 

8. Cmentarz przykościelny wraz z 150 m strefą 
ochrony konserwatorskiej 

Parafia Mnich 

9. Zespół zamkowy – zamek Powiat kutnowski Oporów 
 

10. Park i ogród Powiat kutnowski Oporów 
 

11.  Domek neogotycki Powiat kutnowski Oporów 
 

12.  Suterena domku szwajcarskiego Powiat kutnowski Oporów 
 

13. Domek ogrodnika Powiat kutnowski Oporów 
 

14. Klasztor OO Paulinów Parafia Oporów 
 

15. Kościół OO Paulinów Parafia Oporów 
 

źródło : opracowanie własne  

 

Oprócz zabytków wpisanych do rejestru, na terenie Gminy Oporów znajdują się obiekty o istotnym 

znaczeniu historycznym, objęte ochroną konserwatorską. Łącznie jest ich 18. W zdecydowanej większości 

są to obiekty prywatne.  

2.8.  Władze gminy  
 

O ustroju gminy stanowi Statut Gminy Oporów przyjęty uchwałą Nr XLVII/196/2018 Rady Gminy 

Oporów z dnia 18 października 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz.5629), zmieniony Uchwałą 

Nr II/10/18  Rady Gminy Oporów z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6454).   

Rada gminy jest organem uchwałodawczym i jest to pierwsza rada, tak jak i wójt gminy, wybrany 

na pięcioletnią kadencję na lata 2018-2023.  

W 2019 roku  radnymi Rady Gminy Oporów byli:  

1. Kraśkiewicz Marcin – Przewodniczący Rady 

2. Wiśniewski Daniel – Wiceprzewodniczący Rady  
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3. Bisiorek Mirosław 

4. Kawczyński Michał 

5. Kiełbasa Włodzimierz 

6. Laska Bogumiła Janina 

7. Maciejewski Julian 

8. Matusiak -Wiwała Agnieszka  

9. Pruszkowska Ewa Anna 

10. Stasiak Paweł 

11. Szczepaniak Andrzej 

12. Tarczyński Mariusz 

13. Traczyk Józef Jacek 

14. Trybulski Andrzej 

15. Workowska Anita  

 

   Rada gminy obraduje na sesjach i posiedzeniach komisji. Powołano następujące komisje:  

1. Komisja rewizyjna  

a) Kawczyński Michał – Przewodniczący Komisji 

b) Matusiak- Wiwała Agnieszka 

c) Traczyk Józef Jacek 

Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych 

gminy, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie 

kontroli.  

2. Komisja skarg, wniosków i petycji: 

a) Pruszkowska Ewa Anna – Przewodniczący Komisji 

b) Bisiorek Mirosław 

c) Laska Bogumiła Janina 

Komisja rozpatruje skargi na działania  wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje 

składane przez obywateli.  

3. Komisja budżetu, finansów, oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych: 

a) Kiełbasa Włodzimierz  – Przewodniczący Komisji 

b) Stasiak Paweł 

c) Trybulski Andrzej 

d) Wiśniewski Daniel 

e) Workowska Anita 
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Komisja zajmuje się sprawami polityki finansowej;, koordynowaniem wydatków inwestycyjnych; 

inicjowaniem działań powodujących zwiększenie wpływów do budżetu; podatkami i opłatami lokalnymi; 

oświatą; sportem, rekreacją kulturą fizyczna i turystyką; ochroną zdrowia; przeciwdziałaniem 

patologiom społecznym; pomocą społeczną;  wspieraniem rodziny, polityka prorodzinną; 

współpracą i działalnością  na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

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

innych zadań wskazanych przez Radę Gminy Oporów. 

4. Komisja rolna, rozwoju gospodarczego i porządku publicznego: 

a) Maciejewski Julian – Przewodniczący Komisji 

b) Szczepaniak Andrzej 

c) Tarczyński Mariusz 

Komisja zajmuje się sprawami rolnictwa i ochrony roślin; ładu przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami;  ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnymi drogami, 

wodociągami, zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości i porządku, 

targowiskami; zielenią  gminna i zadrzewieniami ; porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, 

ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową; promocją gminy; planowaniem i polityką rozwoju 

gminy; polityką inwestycyjną; współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz 

realizacją innych zadań wskazanych przez Radę Gminy Oporów. 

W 2019 r. stanowisko Wójta Gminy Oporów sprawował Pan Robert Zbigniew Pawlikowski. 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym, kierownikiem Urzędu Gminy Oporów oraz Kierownikiem Urzędu 

Stanu Cywilnego.  

 

III. Informacja z wykonania budżetu 

Budżet na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2018r.  

Zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych  w trakcie omawianego roku wprowadzane były 

Uchwałami Rady Gminy  oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Oporów. 

Wyjściowy plan dochodów stanowił kwotę 10.850.000,00 zł a wydatków 10.705.000,00 zł. 

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w  kwocie 145.000,00 zł. 

Po zmianach na przestrzeni roku plan dochodów stanowił kwotę 13.157.041,14 zł, a plan wydatków 

13.477.737,70 zł. Różnica stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 320.696,56 zł. 

Budżet gminy za 2019 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 13.013.165,50 zł, co 

stanowiło 98,91 % planu a po stronie wydatków wykonanie wyniosło  12.541.986,48 zł, co stanowiło 93,06 

% planu.. 

Rok budżetowy 2019 zamknął się nadwyżką  budżetu w kwocie  471.179,02 zł.  
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Wykonane dochody bieżące były wyższe od  wykonanych wydatków bieżących o kwotę 

2.057.362,95 zł, co stanowi tzw. nadwyżkę operacyjną za 2019 r. 

Przychody budżetu stanowiły kwotę 455.163,92 zł, w tym pochodzące z tytułu wolnych środków 

z 2018 r. w wysokości 161.360,92 zł oraz z pożyczek długoterminowych w kwocie 293.803,00 zł. Rozchody 

budżetu, w tym spłaty rat pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 434.096,44 zł. 

Stan niespłaconych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynosił  1.769.140,56 zł. Polityka 

ograniczania i zmniejszania zadłużenia jest prowadzona od kilku lat, jednakże skala działań 

inwestycyjnych wymaga  zapewnienia przez gminę wkładu własnego do  zadań realizowanych 

z udziałem środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskanych z Unii Europejskiej. 

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych i własnych,  w tym na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych 

z wypłatą m.in. 500+, świadczeń rodzinnych.  

 

Dochody budżetu w 2019 r. według źródła 

Źródło dochodu Kwota dochodu 
% dochodu do dochodów 

ogółem 

Dotacje i środki na zadania zlecone 
i własne, w tym z udziałem UE      

4.340.964,23 33,35 

Subwencja oświatowa  
 

1.900.045,00 14,60 

Dochody majątkowe, w tym 
z udziałem UE i ze sprzedaży mienia 

1.197.154,06 9,20 

Udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych   i prawnych                              

1.293.486,49 9,94 

Subwencja wyrównawcza  1.811.658,00 13,93 

Pozostałe dochody  ( m.in. podatki 

i opłaty lokalne, opłaty za pobór 

wody  i odbiór odpadów, czynsze, 

odsetki, opłata skarbowa, darowizny, 

opłaty za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych                                                           

2.469.457,72 18,98 

Ogółem 13.013.165,50 100,00 

źródło : opracowanie własne  
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Wykonanie planu dochodów na wybranych przykładach 

Rodzaj dochodu Plan Wymiar Wykonanie 

% 
wykonania 
w stosunku 

do planu 

% 
wykonania 
w stosunku 

do 
wymiaru 

 
Podatek rolny od 
osób fizycznych 

 
982.000,00 

 
1.000.285,59 

 
884.787,65 

 
90,10 

 
88,45 

Podatek od 
nieruchomości  od 
osób prawnych 

 
560.000,00 

 
565.479,60 

 
561.146,60 

 
100,20 

 
99,23 

 
Opłata za wodę 

 
220.000,00 

 
257.403,84 

 
221.655,70 

 
100,75 

 
86,11 

 

Opłata za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 

 
340.000,00 

 
369.214,80 

 
336.215,74 

 
98,88 

 
91,06 

źródło : opracowanie własne  

 

 

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem  stanowiło kwotę 12.541.986,48 zł, w tym: 

wydatki bieżące    - 9.758.648,49    tj.   77,81  % wydatków ogółem 

wydatki majątkowe ( inwestycyjne) - 2.783.337,99 tj.   22,19  % wydatków ogółem. 

 

Struktura wykonanych wydatków bieżących według działów 

Dział Kwota wydatków 

bieżących 

% wydatków ogółem 

Pomoc społeczna (zasiłki celowe, 
okresowe, stałe,  dodatki 
mieszkaniowe, GOPS, dożywianie) 
Rodzina (m.in. Program 500+, „Dobry 
start”, świadczenia rodzinne) 
Edukacyjna opieka wychowawcza 
(stypendia dla uczniów) 
 
Razem ww. 3 działy 

3.455.516,13 
 

35,41 
 

Oświata i wychowanie ( w tym : 
szkoły podst., oddziały przedszkolne, 
przedszkola,, gimnazjum, dowożenie 
uczniów, dokształcanie nauczycieli, 
specjalne metody nauki, dostęp 
uczniów do podręczników szkol.  i 
inne) 

2.996.860,13 30,71 

Administracja publiczna (m.in. 
zadania zlecone, rada gminy, urząd 
gminy, promocja gminy, prowizja 
sołtysów, roboty publiczne) 

 
 

1.428.333,12 

 
 

14,64 
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Wytwarzanie i zaopatrzenie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 
 

226.737,92 2,32 

Gospodarka komunalna w tym m.in. 
gospodarka odpadami, ochrona 
powietrza i klimatu, oświetlenie ulic, 
ochrona środowiska) 

578.779,43 5,94 

Rolnictwo i łowiectwo 
m.in. składki na rzecz Izby Rolniczej, 
zwrot akcyzy producentom rolnym 

553.524,51 5,67 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, w tym m.in. świetlice, 
biblioteka publiczna  

107.790,49 1,10 

Obsługa długu publicznego 
 

44.208,47 0,45 

Pozostałe, m. in. bieżące utrzymanie 
dróg, gospodarka mieszkaniowa, 
informatyka, stały rejestr wyborców, 
wybory, ochrona p.poż. i obrona 
cywilna, ochrona zdrowia, kultura 
fizyczna 

366.898,29 3,76 

                              Razem  9.758.648,49     100 

źródło : opracowanie własne  

 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków bieżących budżetu gminy Oporów w 2019 r.  

 
źródło : opracowanie własne  
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Struktura wydatków według rodzajów 

Rodzaj wydatku Kwota % 

Wynagrodzenia i pochodne (m.in. nauczycieli 
i pracowników administracji i obsługi szkół, 
pracowników urzędu gminy, pracowników GOPS, inkaso 
sołtysów)    

3.698.062,69 
 

29,48 

Zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i usług) 2.648.654,29 21,12 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( m.in. świadczenia 
rodzinne, 500+, „Dobry start”, zasiłki stałe, okresowe 
i celowe, stypendia socjalne dla uczniów, dożywianie 
w szkołach) 

3.261.094,62 26,00 

Dotacje na zadania bieżące 106.628,42 0,85 

Obsługa długu gminy 44.208,47 0,35 

Wydatki majątkowe (inwestycje) 2.783.337,99 22,20 

Razem 12.541.986,48 100 

  źródło : opracowanie własne  

  

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:  

1. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W OPOROWIE - PRZEDSIĘWZIĘCIE  Z UDZIAŁEM 
ŚRODKÓW UE  

        
       - środki wydatkowane na zadanie w 2019         -           1.428.613,06  
       - ogólny koszt zadania (2016 - 2019)    -   1.491.102,06 netto 

 
       - źródła sfinansowania zadania:                   
                  1) Dotacja z WFOŚ i GW                               -    125.915,00 
                  2) Pożyczka długoterm. z WFOŚ i GW        -    293.803,00 
                  3) Środki z UE                                                  -    734.305,00                       
                  4) Środki własne gminy                                  -    337.079,06  
 
   2. PRZEBUDOWA  CZ. DROGI  GMINNEJ NR 102 353E -  KOLONIA POBÓRZ  

 
     - środki wydatkowane na zadanie w 2019         -          464.620,91  
 
     -  źródła sfinansowania zadania:                   
             1) Dotacja UM Łódź         -    145.720,00 
             2) Środki własne gminy     -    318.900,91   w tym z FS  51.832,69 zł 
 
    3. PRZEBUDOWA CZ. DROGI GMINNEJ NR 102355 E - ŁOWICZÓWKA  

 
      - środki wydatkowane na zadanie  w 2019        -              91.693,33  
      -  źródła sfinansowania zadania:                 
            1) Środki własne gminy       -  91.693,33       w tym z FS  32.393,16 zł 
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  4. PRZEBUDOWA CZ. DROGI GMINNEJ NR 102 372 E - MNICH  
      -  środki wydatkowane na zadanie  w 2019      -         112.723,61 
 
      -  źródła sfinansowania zadania:                 
                    1) Środki własne gminy     -     112.723,61      w tym FS 38.580,60 zł 

 
    5. PRZEBUDOWA  DRÓG WEWNĘTRZNYCH  DZ. EW.  NR 35/1 - WOLA PROSPEROWA, NR 55 -      
       OPORÓW,  NR 78 - OPORÓW,  NR 128 - KAMIENNA, NR 45 - SZCZYT, NR 74 - OPORÓW KOLONIA,  
       NR 77 - JAWORZYNA - SKARŻYNEK, NR 76 - WÓLKA JANKI - LIZIGÓDŹ  

- środki wydatkowane na zadanie  w 2019            -         481.113,05 
 
- źródła sfinansowania zadania: 

               1) Środki własne gminy -     481.113,05      w tym z FS  125.375,88  zł 

 
     6. ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO  
      - środki wydatkowane na zadanie w 2019               -           13.700,00 
 
       - źródła sfinansowania zadania:                 
                       1) Środki własne gminy     -     13.700,00    
 
 
    7. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINACH  
        ZGRK W KUTNIE  - ETAP II   
   -  środki wydatkowane na zadanie w 2019               -      24.600,00 
 
   -  źródła sfinansowania zadania:                 
                    1)   Środki własne gminy        -   24.600,00  
 
   8. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI SZYMANÓWKA SOŁ. PODGAJEW  
   -  środki wydatkowane na zadanie w 2019               -           8.201,10 
 
   -  źródła sfinansowania zadania:                 
                  1) Środki własne gminy     -     8.201,10   
 
9. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W OPOROWIE  
   -  środki wydatkowane na zadanie w 2019            -         158.072,93 
 
   - ogólny koszt zadania (2018 - 2019):  177.752,93 
 
   e)  Źródła sfinansowania zadania: 
                   
         1)   Dotacja z UW w Łodzi                  -      90.000,00 
         2)   Środki własne gminy                     -      87.752,93 
 
                                     
      Ogółem plan na zadania inwestycyjne/2019    -    3.030.720,00 
      Ogółem wydatki inwestycyjne /2019                -     2.783.337,99          

                                     
Źródłem finansowania inwestycji były: środki własne, pożyczka długoterminowa, środki z UE, środki z 

budżetu państwa w formie dotacji.                            
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego  

Gmina Oporów posiada 72,4893 ha nieruchomości stanowiących własność gminy. 

W swoich zasobach posiada 4 lokale mieszkalne znajdujące się  w 2 budynkach mieszkalnych w 

Oporowie i Mnichu-Ośrodku. 

Poniższa tabela przedstawia Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Oporów wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r.  

Lp. Położenie 

nieruchomości 

Nr działki 
wg ewidencji 

gruntów 

Powierzchnia 
w ha 

Opis użytkowania, 
przeznaczenie 
nieruchomości 

1. . Oporów 181/1 2,17 Tereny rolne 

2. . Oporów 181/3 0,18 Biblioteka-w użyczeniu 

3.  Oporów 82/8 0,14 parking 

4.  Oporów 82/9 0,01 przystanek PKS 

5.  Oporów 82/10 0,13 użytkowanie wieczyste 

6.  Oporów 81/3 0,05 droga wewnętrzna 

7.  Oporów 132 0,06 Hydrofornia 

8.  Oporów 131/3 0,08 Hydrofornia 

9.  Oporów 131/5 0,01 droga wewnętrzna 

10.  Oporów 87/1 1,81 wody stojące 

11.  Oporów 87/2 2,70 wody stojące 

12.  Oporów 270/2 0,60 Szkoła – trwały zarząd 

13.  Oporów 133/4 0,23 Hydrofornia 

14.  Oporów 268 2,03 Szkoła, boisko-trwały zarząd 

15.  Grotowice 192/5 0,30 droga gminna 

16.  Oporów 82/15 0,01 droga wewnętrzna 

17.  Oporów 79 0,20 Urząd Gminy 

18.  Szczyt 17 0,68 droga gminna 

19.  Szczyt 23 1,25 droga gminna 

20.  Golędzkie 65 0,78 droga gminna 

21.  Grotowice 192/3 0,39 droga gminna 

22.  Oporów 263 1,70 droga gminna 
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23.  Oporów 172 0,86 droga gminna 

24.  Oporów 30 1,93 droga gminna 

25.  Kurów Wieś 23 0,11 Hydrofornia 

26.  Kurów Wieś 24 0,05 droga wewnętrzna 

27.  Kurów Wieś 22/2 0,02 studnia głębinowa 

28.  Kurów Wieś 22/4 0,14 Hydrofornia 

29.  Kurów Wieś 39 0,40 droga gminna 

30.  Kurów Wieś 40 0,48 droga gminna 

31.  Kurów Wieś 15 1,74 droga gminna 

32.  Świechów 25/4 0,14 świetlica wiejska 

33.  Pobórz 91/10 0,53 resztówka majątkowa 

34.  Pobórz 91/11 1,38 resztówka majątkowa 

35.  Pobórz 91/12 0,16 resztówka majątkowa 

36.  Pobórz 91/14 1,14 resztówka majątkowa 

37.  Pobórz 91/15 0,79 resztówka majątkowa 

38.  Pobórz 91/16 0,11 resztówka majątkowa 

39.  Pobórz 91/17 0,11 resztówka majątkowa 

40.  Pobórz 171/1 0,21 droga wewnętrzna 

41.  Pobórz 142/3 0,16 użytkowanie wieczyste 

42.  Mnich 183 2,10 droga gminna 

43.  Pobórz 179 0,20 resztówka majątkowa 

44.  Janów 247 1,53 droga gminna 

45.  Mnich 71/1 0,29 lokale mieszkalne 

46.  Mnich 71/5 0,11 resztówka majątkowa 

47.  Mnich 71/4 0,11 użytkowanie wieczyste  

48.  Pobórz 183/3 0,30 resztówka majątkowa 

49.  Mnich 96/3 0,15 resztówka majątkowa 

50.  Mnich 96/4 0,31 resztówka majątkowa 

51.  Mnich 96/5 0,45 resztówka majątkowa 
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52.  Mnich 182 0,53 droga gminna 

53.  Mnich 184 0,45 droga gminna 

54.  Mnich 208 0,50 droga gminna 

55.  Mnich 181/1 1,74 droga gminna 

56.  Szczyt 20/2 0,90 Szkoła – trwały zarząd 

57.  Szczyt 10 0,12 użytkowanie wieczyste 

58.  Szczyt 21 0,66 Szkoła- trwały zarząd 

59.  Samogoszcz 41 2,08 droga gminna 

60.  Kurów Parcel 80 0,42 droga gminna 

61.  Kamienna 13/2 0,09 studnia głębinowa 

62.  Kamienna 14/2 0,26 studnia głębinowa 

63.  Kamienna 4 0,06 świetlica wiejska 

64.  Kamienna 61 1,29 droga gminna 

65.  Skórzewa 31 0,06 działka budowlana 

66.  Skórzewa 32 0,09 użytkowanie wieczyste 

67.  Skórzewa 33 0,09 użytkowanie wieczyste 

68.  Skórzewa 39 4,25 droga gminna 

69.  Anin 12/3 0,01 droga wewnętrzna 

70.  Anin 15 0,54 droga gminna 

71.  Stanisławów 55 0,14 działka siedliskowa 

72.  Stanisławów 116 1,10 droga gminna 

73.  Stanisławów 115 0,62 droga gminna 

74.  Stanisławów 72 0,41 droga gminna 

75.  Stanisławów 93 0,05 droga gminna 

76.  Kolonia Oporów 73 0,62 droga gminna 

77.  Wólka Lizigódź 78 0,27 droga gminna 

78.  Wólka Lizigódź 81 0,03 droga gminna 

79.  Wólka Lizigodź 73 0,75 droga gminna 

80.  Jurków I 54 0,15 droga gminna 
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81.  Jaworzyna 101 0,38 droga gminna 

82.  Jaworzyna 113 0,37 droga gminna 

83.  Wola Prosperowa 21 0,49 droga gminna 

84.  Pobórz 137 1,78 droga gminna         

85.  Pobórz 157 0,96 droga gminna 

86.  Pobórz 148 0,95 droga gminna 

87.  Pobórz 147 0,50 droga gminna 

88.  Kurów Parcel 70 1,34 droga gminna 

89.  Kurów Parcel 71 0,49 droga gminna 

90.  Janów 114 1,33 droga gminna 

91.  Janów 223 0,56 droga gminna 

92.  Oporów 138 1,09 droga gminna 

93.  Janów 205 0,74 droga gminna 

94.  Janów 52/1 3,07 droga gminna 

95.  Kurów Parcel 73 0,70 droga gminna 

96.  Jaworzyna 41 0,47 droga gminna 

97.  Pobórz 141 0,78 droga gminna 

98. Oporów 114 0,72 droga gminna 

    99. Samogoszcz 42 0,97 droga gminna    

100. Jurków II 28 0,86 droga gminna 

101. Jurków II 14 0,64 droga gminna 

102. Jurków II 45 0,29 droga gminna 

103. Oporów 18 0,59 droga gminna 

104. Samogoszcz 80 1,13 droga gminna 

105. Oporów 17 1,34 droga gminna 

106. Szymanówka 36/4 0,0093 świetlica wiejska 

107. Pobórz 183/2 0,14 resztówka majątkowa 

 Ogółem: X 72,4893 ha  

źródło : opracowanie własne  
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Dochody uzyskane z mienia komunalnego w roku 2019 

- wpływy za użytkowanie wieczyste                                       4.763,98 zł /netto/ 

- czynsze za lokale i grunty                                                   31.138,83 zł /netto/ 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                      66.500,00 zł /netto/ 

                                                              Razem:                    102.402,81 zł /netto/ 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

5.1. „Strategia rozwoju Gminy Oporów na lata 2017 -2022” przyjęta została  uchwałą Nr XXV/121/2017 

Rady Gminy Oporów z dnia 17 marca 2017 r. Strategia to dokument, który określa najważniejsze działania, 

jakie zostaną podjęte w  najbliższych latach przez samorząd. Strategia jest dokumentem planistycznym, 

wyznacza długofalowe kierunki rozwoju oraz wskazuje działania, których realizacja przyczyni się do rozwoju 

priorytetowych obszarów Gminy Oporów. 

Do najważniejszych zadań ujętych w Strategii, które zostały  zrealizowane w 2019 r. należą: 

1. Modernizacja infrastruktury w zakresie  gospodarki wodnej . W tym zakresie dokonano przebudowy Stacji 

Uzdatniania Wody w Oporowie W ramach zadania m.in. przebudowano   budynek  SUW, wybudowano 

zbiornik retencyjny  wody pitnej o pojemności 230 m3,   przebudowano obudowę studni głębinowej Nr 1 

i studni Nr 2 wraz z wymianą pomp,   rurociągów i armatury; przebudowano istniejącą technologię na SUW.  

Koszt zadania  wyniósł 1.491.102,06. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w kwocie  

746.134 ,00 zł oraz dotacją w wysokości 125.915,00 zł i pożyczką w wysokości 293.803,00 zł     

z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

  Widok zewnętrzny SUW po  przebudowie 
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2. Stworzenie zaplecza sportowego  poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie. 

W ramach zadania wybudowano boisko o wym. 15,00 x 30,00 m pokryte nawierzchnią syntetyczną 

(poliuretan). Na boisku  zostały namalowane linie do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny. W 

ramach zadania zostało także zakupione i zamontowane wyposażenie do ww. dyscyplin sportu. Koszt 

zadania: 177.752,93 zł , w tym dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 90.000,00 zł. 

 

 

Nowa instalacja w SUW w Oporowie 

Wielofunkcyjne boisko sportowe w Oporowie  
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3. Modernizacja i poprawa stanu dróg będących w zarządzie Wójta Gminy.  
 
Przebudowano ponad 5,6 km   km  dróg gminnych i wewnętrznych  za łączną kwotę ponad 1.150 tys. zł 

w tym dofinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 145.720,00 zł. 

 

Poniższe zestawienie przedstawia w układzie tabelarycznym  zrealizowane w 2019 roku zadania ujęte w 

Strategii:    
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Działanie Realizacja w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 

 

I CEL STRATEGICZNY - Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. 

Cel szczegółowy 2. Realizacja planu gospodarki odpadami. 
 

2.1. 2.1.Realizacja zadań wynikających z wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami komunalnymi.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców.  

Cel szczegółowy 3. Realizacja programu ochrony środowiska. 
 

1.1. 3.2. Monitoring stanu środowiska, w tym dbałość o 
utrzymanie porządku i czystości w gminie  
(m.in. w kwestii spalania śmieci w indywidualnych 
gospodarstwach domowych). 

1. Realizacja zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Oporów”  
z  dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w wysokości  188.110,92 zł. W ramach zadania dokonano wymiana 23 szt. starych pieców na nowe 
źródła ciepła. 
2. Informacja dla mieszkańców o utrzymaniu swych posesji w należytym porządku. 

Cel szczegółowy 5. Edukacja ekologiczna. 
 

5.1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (m. in.: 
segregacja śmieci w szkołach i punktach przedszkolnych na 
terenie gminy; zbiórka elektrośmieci; organizacja i 
uczestnictwo w przedsięwzięciach typu: sprzątanie lasu, 
„Światowy Dzień Ziemi” „Sprzątanie świata”; organizacja 
konkursów podnoszących świadomość ekologiczną; 
edukacja w zakresie znaczenia utrzymania różnorodności 
biologicznej, edukacja w zakresie gospodarki odpadami). 
 

1. W 2019 kontynuowano w Szkole Podstawowej w Oporowie  realizację zadania „”Umyjemy” 
wodę – program edukacji ekologicznej”. Przeprowadzono 4 konkursy tematyczne dot.  ochrony 
wód i gospodarki wodnej, w których udział wzięło ok. 40 uczniów. Koszt zadania 21.378,72 zł  , w 
tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
19.200,00 zł.  
2. W Szkole Podstawowej w Szczycie rozpoczęto realizację zadania pn. „Ogród 5-ciu zmysłów – 
program edukacji ekologicznej”. W ramach zadania utworzono „Ekopracownię pod chmurką” , w 
której prowadzone będą zajęcia edukacji ekologicznej. Zakupiono wyposażenie m.in. wiatę, 
ławki, stoły, wieżę obserwacyjną oraz pomoce dydaktyczne. Dokonano nasadzeń drzew, 
krzewów, bylin oraz wysiano trawę.   Koszt zadania: 54.990,27 zł, w tym dotacja z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 49.463,16 zł.  
3. Udział w akcji Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – „Szukaj rady na odpady 2019/2020” – 
zbiórka: płyt CD (7 kg), makulatury ( ok. 300 kg), baterii (ok. 250 kg). 
4.Zbiórka plastikowych nakrętek 
5. Zbiórka elektrośmieci (200 kilogramów) 
6.  Udział w przedsięwzięciach: „Światowy Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”. 
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5.2.Edukacja ekologiczna dorosłych mieszkańców Gminy 
Oporów (m.in. organizacja spotkań, polityka informacyjna). 

Informacje o zasadach segregacji śmieci. 
 

II CEL STRATEGICZNY - Poprawa jakości zamieszkania na terenie Gminy Oporów poprzez rozwój infrastruktury technicznej. 

Cel szczegółowy 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowej. 
 

2.2. Modernizacja infrastruktury w zakresie  
gospodarki wodnej (stacje uzdatniania wody). 

Zrealizowano zadanie pn. Przebudowa SUW w Oporowie. Całkowity koszt 1.491.102,06 zł  w tym 
dotacja (z UE) w wysokości  746.134,00 zł oraz dotacja w wysokości 125.915,00 zł i pożyczka w 
wysokości 293.803, 00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. 

Cel szczegółowy 3. Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 

3.1. Modernizacja i poprawa stanu dróg będących w 
zarządzie Wójta Gminy.  

 

Dokonano przebudowy: 
 - 3,238 km dróg gminnych,  w tym: 
      - 2,211 km - dr. gm. Nr  102 353 E (Kol. Pobórz) – o wartości 464b620,91 zł 
 w tym dotacja UM 145 720,00 zł (za 1,5 km); 
    - 0,427 km – dr. gm. Nr 102 355 E (Łowczówka) i  0,600 km dr.  gm. 102 372 E (Mnich) 
       o wartości łącznej 204 416,94 zł; 
- 2,429 km dróg wewnętrznych, w tym:  
  - 0,543 km dz. nr   77- obręb  Jaworzyna-Skarżynek, 
  - 0,321 km dz. nr  128 – obręb  Kamienna, 
  - 0,169 km dz. nr 78 – obręb  Oporów, 
  - 0,249 km dz.  nr 74 – obręb  Oporów Kolonia,   
  - 0,177 km dz. nr  42 – obręb  Szczyt, 
  - 0,501 km dz. nr   35/1 - obręb  Wola Prosperowa, 
  - 0,469 km  dz. nr  76 – obręb  Wólka Janki-Lizigódź,  
o wartości łącznej 481 113,03 zł.  
 

3.2. Modernizacja oświetlenia z możliwością 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Zainstalowano lampę solarną LED przy drodze nad stawami w Oporowie – wartość 5.499,99 zł 

3.6. Budowa parkingów.   Z kostki brukowej wykonano parking przy świetlicy w Świechowie  o pow. ok. 200 m2.  
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III CEL STRATEGICZNY - Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Oporów. Gmina przyjazna mieszkańcom. 

 

Cel szczegółowy 1. Propagowanie kultury i kształtowanie warunków sprzyjających asymilacji społeczności lokalnej. 
 

1.1. Remont/modernizacja budynku Gminnej Biblioteki 
Publicznej. 

Podpisano ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego umowę o wspólnym przedsięwzięciu w 
ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , której 
przedmiotem było wspólne złożenie wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu 
Kutnowskiego – Etap III” . 

1.4.Stworzenie warunków dla rozwoju twórczości, edukacji 
regionalnej i kultury Gminy Oporów. 

Udostępnienie lokalu w GBP w Oporowie dla potrzeb działalności ludowego zespołu muzycznego 
„Oporowskie nutki” 

1.5.Ochrona dziedzictwa narodowego – aktualizacja 
„Programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. 

1. Bieg przełajowy pn. „Bieg o niepodległość” 
2. Opieka nad grobami żołnierzy przez uczniów 
3.Bieżąca aktualizacja kart zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

1.8.Remont/modernizacja świetlic gminnych. 

 

Wykonano remont świetlicy w Poborzu m.in. zamontowano okna, wymieniono drzwi wejściowe, 
docieplono dach,  założono terakotę oraz pomalowano pomieszczenie. Zakupiono wyposażenie 
do świetlicy : stoły, krzesła, piecyk. Koszt zadania: 12.654,26 zł , w tym dofinansowanie z budżetu 
Województwa Łódzkiego; 9.250,00 zł.  

1.9.Doposażenie ruchomej infrastruktury do organizacji 
eventów. 
 

 Zakupiono namiot ogrodowy o wym. 6x12 m.  

1.10.Organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców 
gminy.  
 

Corocznie organizowany jest  przez gminę  festyn rodzinny  (maj/czerwiec) oraz dożynki gminne 
(sierpień/wrzesień).  Także szkoły z okazji Dnia Dziecka organizują festyny rodzinne. 

1.11.Aktywizowanie życia społecznego i mobilizowanie 
społeczności lokalnych m.in. poprzez włączanie się Gminnej 
Biblioteki Publicznej i szkół w organizację zajęć dla 
mieszkańców (w tym w świetlicach wiejskich) oraz 
powstanie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 
 
 
 

Prowadzenie w  Stowarzyszeniu Oporowscy Seniorzy form pracy : wyjazdy do teatru, kina, 
rekreacyjne zajęcia manualne, origami, malowanie,  spotkania z ludźmi utalentowanymi z  
naszego regionu, pokazy kulinarne, spotkania pokoleń, prowadzenie zespołu wokalnego.            
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Cel szczegółowy 2. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu. 
 

2.1.Stworzenie zaplecza sportowego (m.in.: 
budowa/przebudowa boisk oraz doposażenie urządzeń 
lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Oporowie). 

Wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe w Oporowie o wym. 15,00 x 30,00 m pokryte 
nawierzchnią syntetyczną (poliuretan). Na boisku zostały namalowane linie do gry w koszykówkę, 
siatkówkę i tenis ziemny. W ramach zadania zostało także zakupione i zamontowane 
wyposażenie do ww. dyscyplin sportu. Koszt zadania: 177.752,93 zł , w tym dotacja z budżetu 
Województwa Łódzkiego 90.000,00 zł.  

2.2.Budowa zaplecza rekreacyjnego sprzyjającego 
wspólnemu spędzaniu wolnego czasu dzieci  
i dorosłych (siłownie zewnętrzne, place zabaw).  

Możliwość korzystania z siłowni zewnętrznych w miejscowości Oporów i Szczyt oraz z placu 
zabaw w miejscowości Oporów. 

2.3.Wspieranie Ludowego Zespołu Sportowego, utworzenie 
szkolnych klubów sportowych. 

Pozyskano środki w wysokości 2.800,00 zł na zadanie realizowane przez Łódzki Szkolny Związek 
Sportowy  dla Szkolnego Klubu Sportowego w SP w Oporowie 

Cel szczegółowy 3. Promocja Gminy Oporów. 
 

3.1. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych 
(Muzeum-Zamek, Klasztor w Oporowie) oraz wydarzeń 
(dywan kwiatowy) w celach promocji gminy. 
 

1.Muzeum Zamek w Oporowie wyposażony w dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego, 
prezentujące kulturę szlachecką, przyciąga corocznie rzeszę osób zwiedzających, co przyczynia się 
do promowania miejscowości Oporów jak i całej gminy. 
2. Niewątpliwie cykliczną promocją gminy stał się dywan kwiatowy, który corocznie jest tworzony 
przez mieszkańców gminy, dla podkreślenia rangi święta Bożego Ciała. 

3.2. Promocja gminy w mediach. 

 

Wywiady Wójta Gminy dla radia Q i  tygodnika „Łowiczanin”. 

Cel szczegółowy 4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego ( w tym cyfrowego) 
 

4.1. Dostęp mieszkańców do szerokopasmowego Internetu i 
stworzenie bezpłatnych punktów dostępu.  

W ramach rządowego programu założono internet szerokopasmowy w szkole w Oporowie i w 
szkole w Szczycie.  
 

4.2. Dostosowanie polityki informacyjnej do mieszkańców 
(między innymi udoskonalenie strony www gminy, 
kontynuacja wydawania biuletynu informacyjnego).  

Prowadzenie strony internetowej pod adresem: www.oporow.pl, na której są umieszczane 
informacje dla mieszkańców, fotorelacje z wydarzeń gminnych.  
Wydano 3 numery Biuletynu Informacyjnego Gminy Oporów.  

Cel szczegółowy 5. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół, dostosowanie ofert i usług edukacyjnych do potrzeb 
mieszkańców. 

 

http://www.oporow.pl/
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5.1. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, 
uzyskiwanie kwalifikacji do prowadzenia dwóch i więcej 
przedmiotów. 

- Studia podyplomowe – biologia( SP w Szczycie) 
- studia podyplomowe – zarzadzanie (SP w Oporowie) 
- diagnoza i terapia pedagogiczna (SP w Oporowie)  

5.2.Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół.  
 

1. Przekazanie do  SP Szczyt dziesięciu notebooków zakupionych w ramach projektu  „ Cyfryzacja 
mieszkańców” realizowanego przez Gminę Oporów  
2.Wyposażenie sali języka angielskiego w SP w Szczycie w tablicę multimedialną. 

5.3. Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez system zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauki języków obcych, zajęć sportowych, 
muzycznych, logopedycznych i innych.  

1.Szkoła Podstawowa w Szczycie:  
1) nauka tańca – instruktor z Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie; 
2) zajęcia logopedyczne dla uczniów; 
3) nauka pozalekcyjna języka angielskiego i niemieckiego. 
2. Szkoła Podstawowa w Oporowie: 
 1) zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne; 
 2) zajęcia sportowe w ramach programu „Szkolne Kluby Sportowe”; 
 3) zajęcia Kołka Wędkarskiego. 

5.4.Wsparcie dla instytucji kultury w realizacji dodatkowych 
zajęć adresowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Dofinansowanie oraz współpraca przy organizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oporowie 
zajęć dla dzieci w okresie ferii , wakacji,  imprez z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek . 

5.5.  Poprawa cyfryzacji szkół. 

 

  Instalacja w SP w Oporowie i w SP w Szczycie internetu szerokopasmowego ramach rządowego 
programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) . 

5.6.  Propagowanie rozwoju edukacji sportowej. 
 

1.  Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Szczycie – zasianie nowej trawy, 
zakup nowych bramek  oraz ławek. Koszt zadania 10.440,53, w tym dofinansowanie z budżetu 
Województwa Łódzkiego: 9.440,00 zł. 
- Wyjazdy na basen, lodowisko, kręgle, halę sportową 
- Aktywna przerwa 
- Udział w zawodach sportowych: 

• Międzyszkolne zawody tenisa stołowego 

• Powiatowe zawody tenisa stołowego w Kutnie 

• Rejonowe zawody tenisa stołowego w Białej Rawskiej 

• Turniej piłki nożnej w Uniejowie 

Biegi przełajowe w Kutnie 

Cel szczegółowy 6. Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 

6.1.  Wsparcie i zapewnienie  1. Pozyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 18.005,97zł na 
doposażenie jednostek OSP w sprzęt przeciwpożarowy. Zakupiono dla OSP Oporów, Kurów i 
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gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 
 

Skórzewa: Kombinezon do usuwania gniazd szerszeni HORNET – 2 szt. , worek do łapania rojów 
(bez drążka)  - 1 szt. rękawice ochronne (szerszeń) – 2 szt., buty specjalne FIREMAN z wkładką 
niepalną – 2 szt., tłumica gumowa z drążkiem aluminiowym teleskopowym – 2 szt., siekiera 
rozłupująca X17 –M- 2 szt., HYDRONETKA 13,3 L HUSQVARNA – 2 SZT., ubrania koszarowe 4 cz. 
(kamizelka bez rękawów) Elanobawełna (UK-2)  - 4 szt., hełm Calisia Vulcan z przezroczystym 
wizjerem – 2 szt., aparat nadciśnieniowy AirGo FIX PRO_CAP z butlą stalową 6l/300, maska G1 – 
szt. 2., zbiornik wodny 2500 ze stelażem – 1 szt., buty Protektor Grom Plus Black (118-742) – 4 
szt., mostek przejazdowy gumowy 2x75 – 1 szt., ubrania koszarowe 4 cz. (kamizelka bez 
rękawów) Elanobawełna (UK-2)  - 4 szt. 
2. OSP Kurów otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.500,00 zł do zakupu umundurowania. 

6.2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz zapobieganie 
przestępczości (współpraca z Komendą Powiatową Policji 
w Kutnie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Kutnie). 

Bieżąca współpraca z Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Komendą Powiatową 
Policji w Kutnie. 
 

Cel szczegółowy 8. Współpraca z innymi jednostkami w celu poprawy jakości życia mieszkańców. 
 

8.1.Współpraca z innymi JST oraz innymi podmiotami w 
zakresie organizacji transportu zbiorowego 

1. Realizacja Porozumienia z Miastem Kutno w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
2. Uruchomienie linii autobusowej Dąbkowice – Kutno p. Oporów przy współpracy Gminy 
Oporów ze Starostwem Powiatowym w Kutnie i PKS – dofinansowanie w ramach Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

8.2. Współpraca z jednostkami (głównie GOPS) celem 
udzielania wsparcia rodzinom  
i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

1. Wsparcie w ramach pomocy żywnościowej dla 230 osób. 
2. Złożenie w partnerstwie z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich projektu pt. 
„Włączamy aktywność” mającego na celu wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach konkursu RPO Województwa 
Łódzkiego.  
3. Złożenie w partnerstwie z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich projektu pt. 
„Na ścieżce do aktywności – edycja II” mającego na celu wzrost zdolności do podjęcia 
zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach 
konkursu RPO Województwa Łódzkiego. 
4. Złożenie w partnerstwie z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich projektu pt. 
„Od barier do karier” mającego na celu wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach konkursu RPO Województwa 
Łódzkiego. 



31 
 

5. Informowanie o możliwości udziału w szkoleniach organizowanych przez Europejskie 
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. 
6. Zorganizowanie staży dla 6 osób. 

8.4. Tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w 
życiu społecznym osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

1.Kierowanie do udziału w projektach osób bezrobotnych , a także zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
2.Motywowanie osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania 
prac w ramach robót publicznych. 

8.5.Zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień. 

 

1.Kierowanie osób z problemem alkoholowym do Komisji Rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
2. Działanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych  - z porad 
skorzystało 15 osób uzależnionych i 10 osób współuzależnionych.  
2. Monitorowanie przez  pracownika socjalnego środowisk z problemem alkoholowym 
korzystających z pomocy społecznej. 
3. Udział uczniów w zajęciach warsztatowych ( 4 warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców) , 
pogadankach prowadzonych przez specjalistów( pedagog ,psycholog , policjant), spektaklach 
profilaktycznych  
4. Przeprowadzenie  anonimowych ankiet ( mieszkańcy, uczniowie, osoby sprzedające napoje 
alkoholowe)  
5. Realizacja przez szkoły szkolnych programów profilaktyki. 
6. Sfinansowano założenie wszywki 1 osobie. 
7. Przeprowadzono szkolenia dla sprzedawców i właścicieli 8 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych.  

8.6.Propagowanie aktywnego trybu życia i wsparcie osób w 
wieku poprodukcyjnym. 
 

Informowanie mieszkańców o możliwości bezpłatnego korzystania z siłowni ( w szkole w 
Oporowie, nad stawami, przy szkole w Szczycie, z placu w Oporowie, wypożyczalni rowerów 
 

8.7. Poprawa jakości życia ludzi starszych oraz zapobieganie 
marginalizacji życia starszego pokolenia. 
 

1.Organizowanie przez GBP wypoczynku dla seniorów, wyjazdów  do teatru,  pikników dla 
seniorów oraz   
spotkania z okazji Dnia Kobiet. 
2. Wsparcie w ramach pomocy żywnościowej - 24 osoby  oraz finansowej- 8 osób 

8.8.Systemowa pomoc osobom i rodzinom. 
 

 Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków: 
-  o świadczenia z  pomocy społecznej – 242 
-  świadczeń rodzinnych - 147 
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11 
- świadczeń wychowawczych – 297 
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- dodatków mieszkaniowych  - 3 
- dodatków energetycznych- 1 
- stypendiów szkolnych- 13 
- świadczeń w ramach Programu „ Dobry start” – 209 

8.9.Zwiększenie samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych.  
 

1.Kierowanie osób niepełnosprawnych na Warsztaty terapii zajęciowej; 
2.Proponowanie wzięcia udziału w projektach organizowanych przez jednostki zewnętrzne; 
3.Kierowanie do PCPR w zakresie ubiegania się o środki z PEFRON; 
4.Wyszukiwanie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. 
 

8.10.Dostosowanie lokali dla osób niepełnosprawnych (w 
tym pomieszczeń pod wynajem dla innych podmiotów).  

Bieżące przeglądy windy dla osób niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa w Oporowie. 
 

Cel szczegółowy 9. Wsparcie inicjatyw sprzyjających przedsiębiorczości mieszkańców oraz mających na celu ograniczanie bezrobocia. 
 

9.1.Wspieranie i promocja przedsiębiorczości. Zamieszczanie informacji dla przedsiębiorców na stronie BIP. 
 

9.4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz 
instytucjami otoczenia biznesu w celu wspierania 
przedsiębiorczości mieszkańców. 

Przekazywanie informacji dla przedsiębiorców. 

9.5. Kooperacja z Powiatowym Urzędem Pracy w celu 
aktywizacji zawodowej ludności i pośrednio zmniejszania 
bezrobocia. 

1. W ramach prac publicznych zatrudnionych było 9 osób.  
2. Informowano mieszkańców o projektach, szkoleniach realizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy . 

Cel szczegółowy 10. Poprawa warunków sprzyjających podniesieniu jakości obsługi klientów w Gminie Oporów (poprawa organizacyjna i merytoryczna). 
 

10.2 Remont, modernizacja, termomodernizacja budynków 
uzytecz     użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych 

Podpisano ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego umowę o wspólnym przedsięwzięciu w 
ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , której 
przedmiotem było wspólne złożenie wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu 
Kutnowskiego – Etap III”   

10.3. Stworzenie warunków „poprawy" pracy pracowników 
samorządowych (szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nowy 
sprzęt). 

Pracownicy urzędu wzięli udział w szkoleniach  bezpłatnych i płatnych. 
Zakupiono nowy sprzęt komputerowy za kwotę 4.056,00 zł. 
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Boisko szkolne w Szczycie  

Parking przy świetlicy w Świechowie  
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5.2. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oporów”  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oporów opracowany został w 2016 roku i przyjęty 

uchwałą nr XXI/ 92 /2016 Rady Gminy Oporów z dnia 26 października 2016r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oporów (PGN) jest dokumentem strategicznym, który 

wyznacza kierunki dla gminy w zakresie działań w takich obszarach jak: transport prywatny, oświetlenie 

uliczne, budownictwo publiczne, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych.  

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oporów jest przedstawienie zakresu działań 

możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na 

terenie gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego 

celu bezpośrednio wpłynie na poprawę, jakości życia mieszkańców gminy.  

W roku 2018 Gmina Oporów złożyła wniosek o dofinansowanie w formie dotacji ze środków 

WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – Edycja II  na dofinansowanie 

zadania  pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Oporów” polegającego na wymianie 

starego źródła  ciepła z budynków mieszkalnych na źródło ciepła nowej generacji. Dotacja została 

udzielona do kwoty 241.108,00 zł. W roku 2019 w ramach ww. umowy  zostały wymienione 23 piece 

na które mieszkańcy otrzymali dotację w kwocie 188.110,92 zł. 

Celem zadania było  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5, 

PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości 

powietrza.  

 

Nowo zamontowany piec  



35 
 

5.3.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak  również  

Gminnym  Programie  Przeciwdziałania  Narkomanii uchwalonym przez radę gminy zostały ujęte 

najważniejsze problemy dotyczące uzależnienia od alkoholu i  narkomanii. 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku  były środki finansowe pochodzące z 

opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W roku 2019 zrealizowano następujące działania i zadania ujęte w ww. programach:  

     - w  każdy  pierwszy  poniedziałek miesiąca w  godz. 12.30 - 15-30 w Urzędzie  Gminy  Oporów czynny 

był Punkt  Konsultacyjno-Informacyjny  dla  osób  uzależnionych  i  współuzależnionych prowadzony 

przez instruktora terapii uzależnień. Celem  działania  punktu jest udzielanie pomocy w  podjęciu  

leczenia  odwykowego osobom  nadużywającym alkoholu  oraz członkom ich  rodzin.  

W  2019 roku  do punktu zgłosiło się 15  osób uzależnionych od  alkoholu  potrzebujących  pomocy  

terapeutycznej oraz 10  osób  współuzależnionych. Udzielono 33  porady.   

     - w czerwcu w szkołach na terenie Gminy Oporów odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu 

szeroko rozumianej profilaktyki: narkotyki, przemoc, cyberprzemoc, panowanie nad emocjami oraz 

tolerancja w stosunku do innych osób. Przemoc to niemoc, Tylko słabi gracze  biorą  dopalacze, 

Przemoc rodzi przemoc oraz  warsztaty dla  nauczycieli Skuteczna pomoc  dziecku pokrzywdzonemu. 

W  warsztatach  brało  udział 166 uczniów  z SP Oporów i SP Szczyt.  

     - w październiku 2019 r. na  terenie Gminy Oporów zostało zrealizowane badanie, które miało na 

celu zdiagnozowanie problemów takich jak spożywanie alkoholu przez pełnoletnich  

i niepełnoletnich mieszkańców, problemu nikotynowego wśród nieletnich oraz dorosłych 

mieszkańców, problemu narkotyków w kontekście osób nieletnich oraz pełnoletnich, a także zjawiska 

przemocy w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

Badanie ankietowe objęło reprezentantów populacji dorosłych mieszkańców, sprzedawców  

i osób podających alkohol oraz uczniów szkół podstawowych. 

Łącznie zrealizowano 157 ankiet, w tym 75 ankiety wśród mieszkańców, 6 ankiet wśród osób 

sprzedających i podających alkohol, 76 ankiet wśród uczniów szkół podstawowych.  

     - w październiku zostały przeprowadzone  warsztaty profilaktyczne dla  dzieci,  młodzieży oraz  

rodziców o  szkodliwości spożywania  alkoholu, używek,  dopalaczy , papierosów, oraz nt. agresji i 

przemocy. W  warsztatach  brało  udział 170  uczniów ze szkół  z  terenu  Gminy Oporów i 20  rodziców.  

     - w placówkach oświatowych na terenie gminy realizowane były programy podnoszące świadomość 

negatywnego wpływu  używek na  życie  i  zdrowie  człowieka. Były to programy profilaktyczne, 

programy  profilaktyki  zdrowotnej,  prelekcje, spotkania  z  policjantem konkursy profilaktyczne, 

spektakle profilaktyczny finansowane  ze  środków  na  profilaktykę  alkoholową 
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      - w ramach  propagowania i wspierania trzeźwych obyczajów oraz tworzenia alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jak  również osób  dorosłych dofinansowano 

zorganizowany festyn rodzinny, olimpiada  sportowa, biegi pn. „Biegam  bez  dopalaczy”. W  Gminnej 

Bibliotece Publicznej  w  Oporowie  został zorganizowany dla  dzieci wypoczynek zimowy  i wypoczynek  

letni z programem  profilaktycznym. 

- przeprowadzono szkolenie  terenowe dla  sprzedawców  i właścicieli 8 punktów  sprzedaży  napojów  

alkoholowych. 

      - Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  odbyła 5 posiedzeń. Wpłynęło 

16  wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób 

nadużywających alkoholu. Z każdą ze zgłoszonych osób, która stawiła się  na posiedzenie Komisji, 

przeprowadzono rozmowę motywującą do podjęcia leczenia dobrowolnego. 1 osoba  podjęła 

dobrowolne leczenie i zdecydowała się  na  założenie  wszywki. 

Komisja  skierowała  3  wnioski do  sądu o zastosowanie  leczenia  odwykowego, z  czego 2  zostały  

zwrócone. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z policją,  

z dyrektorami i nauczycielami szkół, służbą zdrowia, GOPS, kuratorem sądowym. 

     - Zespół  Interdyscyplinarny jak  również członkowie  komisji uczestniczyli  w  szkoleniach nt. 

procedury zobowiązania do leczenia odwykowego oraz nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin i 

gminnych komisji. 

 

5.4.    Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Oporów     
 

Podstawą realizacji zadań Gminy Oporów w przedmiocie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi w roku 2019 jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 

roku , poz. 638 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Oporów z dnia 4 marca 2019r. Nr V/20/19 w sprawie  

uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Oporów w 2019 roku”. 

  Na rok 2019 Gmina Oporów zawarła umowę w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom 

bezdomnym oraz wyłapywania i odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia całodobowej 

opieki weterynaryjnej w schronisku dla zwierząt z terenu gminy Oporów z Schroniskiem dla 

Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL” z siedzibą w miejscowości Koliska 13, 99-300 Kutno 

oraz lekarzem  weterynarii Dariuszem  Wiesetek „Duże-małe” Gabinet Weterynaryjny w Załusinie. 

Zapewniono także miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

 W budżecie Gminy Oporów zabezpieczone zostały środki w kwocie 11.000,00 zł na realizację 

zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami 

uczestniczącymi w wypadkach drogowych. 
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5.5.” Program Wspierania Rodziny  na lata 2019-2021” przyjęto Uchwałą nr X/43/19 Rady Gminy 

Oporów z dnia 9 sierpnia  2019 r. 

Koordynatorem programu  jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie, który 

przy realizacji zadań programu współpracuje z następującymi instytucjami: 

1. Urzędem  Gminy Oporów, 

1. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oporowie, 

2. Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

3. Placówkami oświatowymi i kultury z terenu Gminy Oporów, 

4. Placówką Ochrony Zdrowia, 

5. Komisariatem Policji w Żychlinie, 

6. Kuratorami  Sądowymi, 

7. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 

8. Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone przez pracowników socjalnych w formie pracy z rodziną oraz 

pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, za zgodą rodziny i przy jej aktywnym udziale. 

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych koncentrowały się przede wszystkim na 

diagnozowaniu i analizowaniu sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, ustalaniu 

przyczyn złego funkcjonowania w środowisku, występującego w nich kryzysu. 

Udzielana pomoc miała na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny oraz wzmocnienie jej w 

wypełnianych przez nią funkcjach (opiekuńczej, wychowawczej, ekonomicznej, kulturowej) i była 

realizowana w ramach prowadzonej pracy socjalnej. 

W 2019 r. pracownicy socjalni objęli pomocą: 20 rodzin z dziećmi (81 osób), w    tym: 2 rodziny 

niepełne i  18 rodzin pełnych. 

Podjęte w tych rodzinach  działania dotyczyły w szczególności: wnioskowania o pomoc finansową oraz 

wsparcia finansowego i rzeczowego w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny; wspierano 

również rodziny w zakresie ubiegania się o różne świadczenia i dodatki. W ramach prowadzonej pracy 

socjalnej wskazywano na konieczność stosowania właściwych metod wychowawczych i prawidłowe 

wypełnianie swoich obowiązków, także na sposób spędzania wolnego czasu oraz zwracano uwagę na 

warunki sanitarno-higieniczne i higienę dzieci. 

 

 

Ważną formą pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, są 

świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Pomoc materialna dla uczniów w postaci  stypendiów  

została uregulowana w ustawie o systemie oświaty i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów. 
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W 2019 roku wsparcie w formie stypendiów otrzymało 18 uczniów,  na kwotę 22 458,88 zł. 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco prowadzili  rozeznanie w 

rodzinach korzystających z pomocy społecznej poprzez : 

– analizę sytuacji rodzin, oraz przyczyn powstałego kryzysu w rodzinie, 

– systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem; 

– stałą współpracę ze  szkołami, kuratorem sądowym w celu wymiany informacji, wypracowania 

wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem 

opiekuńczo – wychowawczym. 

  W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie wystąpił do Sądu Rejonowego 

w Kutnie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną małoletnich dzieci  z 5 rodzin. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie  kontynuował pracę z 1  rodziną w których wystąpiły  

nieprawidłowości w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych wobec małoletnich dzieci. Działania 

wobec tych środowisk podejmowane były przy współpracy z wychowawcami klasowymi oraz 

kuratorem sądowym dla nieletnich. 

GOPS realizował  program „Rodzina 500+”. W okresie od 1 stycznia 2019r.do 31 grudnia 2019r. z w/w 

programu skorzystały 284 rodziny. Liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją 

administracyjną na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 3 962. Kwota wypłaconych świadczeń – 

1.973.969,30 zł 

W 2019 r.  dla 35 rodzin wielodzietnych wydano Kartę Dużej Rodziny uprawniającą do zniżek 

oferowanych przez podmioty publiczne jak i niepubliczne. 

W roku sprawozdawczym Gmina Oporów ponosiła koszty związane z pobytem 1 dziecka w rodzinnej 

pieczy zastępczej w kwocie 10.950,89  zł. 

 

VI. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Oporów 

W 2019 roku Rada Gminy Oporów  w  czasie 11 sesji  podjęła  47 uchwał. Podjęte przez Radę Gminy 

uchwały Wójt  Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w 

nieprzekraczalnym terminie 7 dni do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w  Łodzi, a w zakresie spraw finansowych – do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oporów, natomiast 14 

uchwał stanowiących  akty prawa miejscowego opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
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Lp. Nr i data uchwały  W sprawie Sposób wykonania 

1. 

Uchwała Nr 

IV/17/19 

29 stycznia  2019 

w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  

gminy oraz  w  sprawie zmiany Uchwały Nr 

III/16/18 z dnia 28 grudnia  2018r w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

2. 

Uchwała Nr 

IV/18/19 

29 stycznia  2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Gminy Oporów na  lata 2019-2022 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

3. 

Uchwała Nr 

IV/19/19 

29 stycznia  2019 

w  sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Oporów na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

4. 

Uchwała Nr 

V/20/19 

4 marca  2019 

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Oporów w 2019 roku”. 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego. 

Wykonano 

. 

Uchwała Nr 

V/21/19 

4 marca  2019 

w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  

gminy oraz  w  sprawie zmiany Uchwały Nr 

III/16/18 z dnia 28 grudnia  2018r w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

6. 

Uchwała Nr 

V/22/19 

4 marca  2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III /9/2010 Rady 

Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2010r. w 

sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,  

podatku od nieruchomości, podatku leśnego 

od osób fizycznych w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości ich 

wynagrodzenia 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

7. 

Uchwała Nr 

V/23/19 

4 marca  2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/152/2017 

Rady Gminy Oporów z dnia 25 października 

2017r. w sprawie określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego. 

Wykonano 

8. 

Uchwała Nr 

VI/24/19 

25 marca  2019 

w sprawie przyjęcia i przekazania do organu 

regulacyjnego projektu regulaminu 

dostarczania wody na terenie Gminy Oporów 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

9. 

Uchwała Nr 

VI/25/19 

25 marca  2019 

w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  

gminy 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 
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10. 

Uchwała Nr 

VI/26/19 

25 marca  2019 

w sprawie zarządzenia poboru podatku 

rolnego,  podatku od nieruchomości, podatku 

leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości ich 

wynagrodzenia 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego. 

Wykonano 

11. 

Uchwała Nr 

VI/27/19 

25 marca  2019 

w sprawie dopuszczenia zapłaty  podatków i 

opłat stanowiących dochody budżetu  gminy 

instrumentem  płatniczym 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego. 

Wykonano 

12. 

Uchwała Nr 

VII/28/19 

28 maja  2019 

w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  

gminy oraz  w  sprawie zmiany Uchwały Nr 

III/16/18 z dnia 28 grudnia  2018r w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

13. 

Uchwała Nr 

VII/29/19 

28 maja  2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Oporów.  

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

14. 

Uchwała Nr 

VII/30/19 

28 maja  2019 

w sprawie przyjęcia i przekazania do organu 

regulacyjnego projektu regulaminu 

dostarczania wody na terenie Gminy Oporów 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

15. 

Uchwała Nr 

VIII/31/19 

12 czerwca 2019 

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego. 

Wykonano 

16. 

Uchwała Nr 

IX/32/19 

21 czerwca  2019 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Oporów 

wotum zaufania 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

17. 

Uchwała Nr 

IX/33/19 

21 czerwca  2019 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu  za rok 2018. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

18. 

Uchwała Nr 

IX/34/19 

21 czerwca  2019 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

19. 

Uchwała Nr 

IX/35/19 

21 czerwca  2019 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Oporów za 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 
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20. 

Uchwała Nr 

IX/36/19 

21 czerwca  2019 

w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  

gminy oraz  w  sprawie zmiany Uchwały Nr 

III/16/18 z dnia 28 grudnia  2018r w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

21. 

Uchwała Nr 

IX/37/19 

21 czerwca  2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Oporów na lata 2019 - 2022 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

22. 

Uchwała Nr 

X/38/19 

9 sierpnia 2019 

w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  

gminy, zmiany  Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 

grudnia  2018r w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok i zmiany Uchwały Nr 

IX/36/19 Rady Gminy Oporów z dnia 21 

czerwca 2019r. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

23. 

Uchwała Nr 

X/39/19 

9 sierpnia 2019 

w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-

letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez 

Gminę Oporów 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego 

Wykonano 

24. 

Uchwała Nr 

X/40/19 

9 sierpnia 2019 

w sprawie wyrażenia  zgody  na  zbycie 

nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

25. 

Uchwała Nr 

X/41/19 

9 sierpnia 2019 

w sprawie wyrażenia  zgody  na  zbycie 

nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

26. 

Uchwała Nr 

X/42/19 

9 sierpnia 2019 

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania  

kandydatów  na ławników  do orzekania w 

Sądzie Rejonowym w Kutnie  na kadencję 2020 

- 2023 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

27. 

Uchwała Nr 

X/43/19 

9 sierpnia 2019 

w  sprawie przyjęcia  Gminnego Programu 

Wspierania  Rodziny na  lata 2019-2021 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

28. 

Uchwała Nr 

XI/44/19 

30 września  2019 

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/129/2009 Rady 

Gminy Oporów z dnia 15 kwietnia 2009 roku 

w sprawie regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektórych innych składników 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego 

Wykonano 



42 
 

wynagrodzenia, a także wysokość oraz 

szczegółowe zasady przyznawania i 

wypłacania dodatku mieszkaniowego 

29. 

Uchwała Nr 

XI/45/19 

30 września  2019 

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Skórzewie. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

30. 

Uchwała Nr 

XI/46/19 

30 września  2019 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego. 

Wykonano 

31. 

Uchwała Nr 

XI/47/19 

30 września  2019 

w sprawie przyjęcia i przekazania do organu 

regulacyjnego projektu regulaminu 

dostarczania wody na terenie Gminy Oporów. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano  

 

32. 

Uchwała Nr 

XI/48/19 

30 września  2019 

w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  

gminy i zmiany  Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 

grudnia  2018r w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

33. 

Uchwała Nr 

XII/49/19 

28 października 

2019 

w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Oporów oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych. 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego. 

Wykonano 

34. 

Uchwała Nr 

XII/50/19 

28 października 

2019 

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 

2020r. do 2023 r. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

35. 

Uchwała Nr 

XIII/51/19 

28 listopada 2019 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawę obliczenia 

podatku rolnego na rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

36. 

Uchwała Nr 

XII/52/19 

28 listopada  019 

w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  

gminy i zmiany  Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 

grudnia  2018r w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

37. 

Uchwała Nr 

XIV/53/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  na 2020 rok”. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Bieżąca  

realizacja 
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38. 

Uchwała Nr 

XIV/54/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Bieżąca  

realizacja 

39. 

Uchwała Nr 

XIV/55/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Oporów na  lata 2019-2022 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

40. 

Uchwała Nr 

XIV/56/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  

gminy i zmiany  Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 

grudnia  2018r w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

41. 

Uchwała Nr 

XIV/57/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Oporów  na  lata  2020 – 

2023 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Bieżąca  

realizacja 

42. 

Uchwała Nr 

XIV/58/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie uchwalenia  budżetu  na  2020 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Bieżąca  

realizacja 

43. 

Uchwała Nr 

XIV/59/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała wchodzi w życie 

po  upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  

Woj.  Łódzkiego. Bieżąca  

realizacja 

44. 

Uchwała Nr 

XIV/60/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno–

wypoczynkowe 

Uchwała wchodzi w życie w 

życie z dniem 01.01.2020 i 

podlega ogłoszeniu w  

Dzienniku Urzędowym Woj. 

Łódzkiego. Bieżąca  

realizacja 

45. 

Uchwała Nr 

XIV/61/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty 

Uchwała wchodzi w życie w 

życie z dniem 01.01.2020 i 

podlega ogłoszeniu w  

Dzienniku Urzędowym Woj. 

Łódzkiego. Bieżąca  

realizacja 

46. 

Uchwała Nr 

XIV/62/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych 

Uchwała wchodzi w życie w 

życie z dniem 01.01.2020 i 

podlega ogłoszeniu w  

Dzienniku Urzędowym Woj. 
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nieruchomościach wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na 

terenie Gminy Oporów. 

Łódzkiego. Bieżąca  

realizacja 

47. 

Uchwała Nr 

XIV/63/19 

30 grudnia  2019 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała wchodzi w życie w 

życie z dniem 01.01.2020 i 

podlega ogłoszeniu w  

Dzienniku Urzędowym Woj. 

Łódzkiego. Bieżąca  

realizacja  

źródło : opracowanie własne  

 
 

VII. Część analityczna. 

7.1. Sprawy administracyjne i obywatelskie 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Oporów w dniu 31 grudnia 2019 roku wynosił: 16 osób , 

w tym odpowiednio: 

- 13 osób administracja (3 mężczyzn i 10 kobiet), 

- 2 osoby -roboty publiczne (kobiety) 

- 1 osoba –wodociągi (mężczyzna  

W 2019 roku  Urząd Gminy Oporów zatrudnił do pracy w ramach  robót publicznych  9 osób, 

w tym 1 mężczyznę i 8 kobiet  oraz w ramach tzw. „efektywności” 1   osobę (kobietę).  

8 osób , w tym 5 mężczyzn i 3 kobiety  odbyły staż zawodowy.  

Ponadto w ramach skierowania przez Sąd Rejonowy w Kutnie do wykonywania nieodpłatnie 

kontrolowanej pracy  na cele społeczne w 2019 roku 3 osoby wykonywały w/w prace na rzecz Urzędu 

Gminy Oporów w wymiarze 408 godzin. 

W trakcie 2019 roku  Wójt Gminy Oporów w ramach przyjęć interesantów przyjął  32 osoby. 

Przedmiotem spraw najczęściej były kwestie związane z możliwością zatrudnienia w Urzędzie Gminy 

Oporów w ramach robót    publicznych, staży, zaległościami podatkowymi, odbywaniem praktyk. 

Urząd Stanu Cywilnego w 2019 r. w  ramach swoich zadań m.in. :  

- sporządził  akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) – 36 szt.   

- wydał  odpisy aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) - 152 szt. 

- wydał  dowodów osobistych – 116 szt.  

- udzielił ślubów   - 5 

- zarejestrował śluby konkordatowe – 10  
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7.2. Oświata i wychowanie  

W gminie w 2019 r. funkcjonowała   Szkoła Podstawowa w Oporowie  im. Jana Pawła II 

z oddziałem przedszkolnym ( do 31.08.2019 r. przy szkole  prowadzona była klasa III gimnazjum) oraz 

Szkoła Podstawowa im.  37 Łęczyckiego Pułku Piechoty Księcia Józefa Poniatowskiego z oddziałem 

przedszkolnym.  

     Szkoła  w Oporowie funkcjonuje w budynku z 2008 r.  o kubaturze 12.680 m. Posiada 18 sal 

lekcyjnych. Szkoła posiada następujące pracownie przedmiotowe: językowa, techniczna, przyrodnicza, 

informatyczna, polonistyczna, historyczna, artystyczna, matematyczna, ekopracownie. 

Szkoła posiada salę gimnastyczną o pow. 5.523 m. oddaną do użytku w październiku 2015 r. 

 

 

Szkoła w Szczycie funkcjonuje w budynku z 1995 roku o kubaturze 6164 m3. Posiada 10  sal 

lekcyjnych. Szkoła posiada pracownię informatyczną , 2 ekopracownie. W 2019 r. powstał Punkt 

dydaktyczny  pn. „Ogród 5-ciu zmysłów” . Szkoła nie posiada sali gimnastycznej , uczniowie jeżdżą na 

zajęcia wychowania fizycznego do sali gimnastycznej w Oporowie. Na terenie przyszkolnym jest boisko 

sportowe, które w 2019 r. w ramach tzw. grantów sołeckich zostało odnowione (zasiano nową trawę, 

zakupiono 2 przenośne bramki oraz zamontowano ławki),  plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.  

 

 

Szkoła Podstawowa w Oporowie  
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W dziale oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkoły podst., oddziały przedszkolne,  

gimnazjum, dowożenie uczniów, dokształcanie nauczycieli, specjalne metody nauki, dostęp uczniów 

do podręczników szkol.  i inne) wydatkowano środki finansowe w kwocie 2. 996.860,13 zł .  

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz kl. III gimnazjum 

przy SP w Oporowie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków statutowych wydatkowano 

2.758.440,23zł ,  a otrzymana subwencja oświatowa wynosiła 1.900.045,00 zł.  

 
I. Szkoły podstawowe 
wykonanie wydatków  2.343.038,97 zł.  z tego: 
 
 SP OPORÓW  - 1.385.172,28zł. w tym: 
  wynagrodzenia i pochodne   -  1.143.450,95zł. 
 
 SP SZCZYT    - 1.033.229,86zł.  w tym: 
 wynagrodzenia i pochodne  - 801.656,40zł. 

 
II.Oddziały przedszkolne w  szkołach podstawowych 
wykonanie wydatków : 278.417,97zł. z tego: 
 
 1)ODDZ.PRZEDSZKOLNY  OPORÓW  - 203.054,80. w tym: 
  wynagrodzenia i pochodne   -  174.609,44zł. 
 
 2)ODDZ.PRZEDSZKOLNY  SZCZYT    - 75.383,17zł.  w tym: 
 wynagrodzenia i pochodne  - 65.681,82zł. 
 
III.Gimnazjum Oporów 
wykonanie wydatków ( 01.01.-31.08.2019r.)  136.983,29zł.  w tym: 
wynagrodzenia i pochodne   -  100.309,68zł. 

 

Poniżej podstawowe dane o szkołach: 

rok szkolny 2018/2019 
 

Szkoła Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba etatów 
 

Szkoła Podstawowa  
w Szczycie wraz 

z oddziałem 
przedszkolnym 

Szkoła 
Podstawowa 

 

59 
 

 
14 

 
9,24 

 
Oddział 

przedszkolny 

15 

Szkoła Podstawowa  
w Oporowie wraz 

z oddziałem 
przedszkolnym oraz 
III klasą gimnazjum 

Szkoła 
Podstawowa 

113  
 

23 

 
 

18,69 Gimnazjum 16 

 Oddziały 
przedszkolny 

65 

źródło : opracowanie własne  
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Do  szkoły  w Szczycie do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 8 osób, natomiast  do szkoły w 

Oporowie do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 14 osób.  

 
 

 

 

rok szkolny 2019/2020 

Szkoły  Liczba 
uczniów 

Liczba 
nauczycieli 

Liczba etatów 

 
SP w Szczycie wraz 

z oddziałem 
przedszkolnym 

Szkoła podstawowa 56 
 

 
 

15 

 
 

9,73 Oddział 
przedszkolny 

19 

 
SP w Oporowie 

wraz z oddziałem 
przedszkolnym  

Szkoła podstawowa  
112 

 
 

23 

 
 

17,83 Oddział 
przedszkolny 

 
64 

źródło : opracowanie własne  
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Liczba uczniów w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2019/2020 

Szkoła Podstawowa 
w Oporowie 

Liczba 
uczniów 

Szkoła Podstawowa 
w Szczycie 

Liczba 
uczniów 

Oddział przedszkolny ogółem: 
 

w tym: trzylatków 
w tym: czterolatków 
w tym: pięciolatków 
w tym sześciolatków 

3 oddziały 
ogółem: 63 

7 
24 
15 
17 

Oddział przedszkolny ogółem: 
 

w tym: trzylatków 
w tym: czterolatków 
w tym: pięciolatków 
w tym: sześciolatków 

1 oddział 
ogółem: 19 

7 
3 
4 
5 

Klasa I SP 17 Klasa I SP 5 

Klasa II SP 16 Klasa II SP 6 

Klasa III SP 5 Klasa III SP 0 

Klasa IV SP 17 Klasa IV SP 10 

Klasa V SP 15 Klasa V SP 10 

Klasa VI SP 13 Klasa VI SP 7 

Klasa VII SP 15 Klasa VII SP 6 

Klasa VIII SP 14 Klasa VIII SP 12 

Ogółem SP 
 

112 Ogółem SP 56 

Ogółem SP 
i Oddział Przedszkolny 

175 
Ogółem SP 

i Oddział Przedszkolny 
 

75 

źródło : opracowanie własne  
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źródło: opracowanie własne 
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Wyniki  egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 

Przedmiot Zbiorcze Gmina Oporów Zbiorcze powiat kutnowski  

 
Język polski 

 
57 

 
60 

 
Matematyka 

 
37 

 
38 

 
Język angielski 

 
37 

 
51 

 
Język niemiecki 

 
15 

 
36 

źródło : Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 

 

W czerwcu uczniowie klasy III gimnazjum funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Oporowie pisali 

egzamin. Poniżej jego wyniki:  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 

Przedmiot Wynik procentowy 
 

Język polski 
 

62,3 

Historia - wos 
 

63,7 

Matematyka 
 

42,7 

Przedmioty przyrodnicze 
 

48,9 

Język angielski – podstawa 
Język angielski - rozszerzony 

60,5 
42,0 

 
Język niemiecki – podstawa 

 
38,0 

źródło : Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r.  123 uczniów, a na dzień 31 grudnia 2019 r. -125 uczniów dojeżdżało  

do szkół zorganizowanym przez gminę transportem.  

Gmina Oporów sukcesywnie pozyskuje środki w celu doposażenie, poprawy warunków 

nauczania w szkołach.  

W 2019 r. w szkołach zrealizowano następujące programy i projekty: 

1. Rządowy programu „Aktywna tablica” w ramach, którego zakupiono 2 tablice interaktywne, 

2 projektory i 2 głośniki dla Szkoły Podstawowej w Oporowie . Koszt zadania 17.500,00 zł, w 

tym dofinansowanie 14.000,00 zł; 

2. Rządowy program wieloletni  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach, którego 

zakupiono  188 książek dla biblioteki szkolnej w Oporowie za kwotę 5.000,00, w tym 

dofinansowanie 4.000,00 zł; 

3. zadanie  „Poprawa jakości powietrza” otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

oczyszczacz powietrza dla oddziału przedszkolnego w Oporowie; 

4. środki w wysokości 2.800,00 zł na zadanie realizowane przez Łódzki Szkolny Związek 

Sportowy  dla Szkolnego Klubu Sportowego w SP w Oporowie; 
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5. zakończono realizację i otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 19.200,00 zł na realizację zadania pn. 

„”Umyjemy wodę – program edukacji ekologicznej” realizowany w Szkole Podstawowej w 

Oporowie. W ramach zadania   uczniowie byli na 3-dniowej wycieczce w Słowińskim Parku 

Narodowym, zakupiono pomoce dydaktyczne, przeprowadzono liczne konkursy z 

nagrodami;  

6. otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi w wysokości 49.463,16 zł na realizacje zadania Punkt dydaktyczny  pn. 

„Ogród 5-ciu zmysłów realizowany w Szkole Podstawowej w Szczycie. W ramach zadania 

m.in. zakupiono i zamontowano m.in. altanę, stoły i krzesła, wieżę obserwacyjna , mostek , 

dokonano nasadzeń, zakupiono pomoce dydaktyczne.  

 

 

7.3.  Kultura 

W Gminie Oporów nie ma ośrodka kultury, funkcjonuje natomiast Gminna Biblioteka 

Publiczna, która gromadzi , opracowuje i udostępnia księgozbiór  z różnych dziedzin wiedzy, 

dla różnych grup użytkowników według ich potrzeb i upodobań. W roku 2019 zarejestrowano  

481 czytelników. Zanotowano 5001 odwiedzin  w bibliotece oraz 13 215 wypożyczeń i udostępnień na 

miejscu.  Księgozbiór  biblioteki w roku 2019 powiększył się o 312 woluminów i  liczy 11 823 pozycji.   

Nowości książkowe zakupiono za sumę  7.103,44,  w  tym 3.500.00 dotacja z Biblioteki Narodowej. 

Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu,  dzięki czemu 

możliwe jest korzystanie z cyfrowych  zasobów bibliotek w Polsce i na świecie. Udostępniono katalog  

on- line. Biblioteka oprócz wypożyczeń książek organizuje    różnorodne formy pracy z dziećmi, 

emerytami, czytelnikiem dorosłym: ferie dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkanie autorskie, 

spotkanie z utalentowanymi ludźmi z terenu Gminy – wystawy ich prac, lekcje biblioteczne, występy 

Punkt dydaktyczny pn. „Ogród 5-ciu zmysłów”  przy Szkole Podstawowej w Szczycie  
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chóru, wakacje dla dzieci, wyjazdy do teatru, kina, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych. W zajęciach 

wzięło udział ok. 950 mieszkańców gminy. Budżet biblioteki wynosił  83.403.00 zł. 

 W dniu 9 czerwca 2019 r. zorganizowany został festyn rodzinny, a w ostatnią niedzielę sierpnia 

odbyły się dożynki gminne. Obydwie imprezy odbyły się na terenach nad stawami w Oporowie 

i przybyło na nie wielu uczestników, dla których organizatorzy przygotowali szereg darmowych atrakcji.    

 

 

Dożynki Gminne Oporów 2019 
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7.4. Gospodarka odpadami komunalnymi  
 
             W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku odbiór odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Oporów odbywał się na podstawie umowy zawartej z PreZero Service Centrum Sp. 

z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Firma została wybrana w trybie 

przetargu nieograniczonego na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

            Liczba mieszkańców gminy zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy, 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 2 535. 

            Liczba właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne na podstawie 

złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2019 

r. : 707. 

            Liczba mieszkańców gminy Oporów na podstawie danych pochodzących ze złożonych deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 2 062. 

 
Odpady komunalne z terenu gminy Oporów w okresie 01.01.2019 – 31.08.2019 były odbierane 

w postaci selektywnej i zmieszanej, a od 08.09.2019 tylko w postaci selektywnej.  

Zbiórka odbywa się w systemie workowym zarówno w przypadku domków jednorodzinnych, jak 

i zabudowy wielorodzinnej: 

Na terenie gminy Oporów ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również odpady takie jak: 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielogabarytowe, 

przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe. 

W okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 30 czerwca 2019 stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi , które były zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 10,00 zł  

miesięcznie od mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne nie były  zbierane i odbierane w sposób 

selektywny stawka wynosiła 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca . 

Stawki te od dnia 1 lipca 2019 r. uległy podwyższeniu i odpowiednio wynosiły 15,70 zł i 25,00 

miesięcznie od mieszkańca.  

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. 

wynosiły: należność główna 45.306.50 zł  +  odsetki  4.673,06 zł  

 

W listopadzie  2019 r. został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. ” Usuwanie 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia 28.650,00 zł. Masa odpadów przeznaczona do odbioru: 57,3 Mg. 

 



53 
 

7.5. Pomoc społeczna  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie jest jednostką organizacyjną Gminy Oporów, 

działającą na podstawie uchwały Nr 32/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Oporowie  z dnia 28 marca 

1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie. 

Działalnością ośrodka kieruje Kierownik, przy pomocy zatrudnionych do realizacji zadań pracowników. 

Według stanu na dzień 31 grudzień 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oporowie 

były zatrudnione 4 osoby w tym 3 pracowników socjalnych. Celem działalności jest organizowanie i 

wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do 

życiowego usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin i zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do 

zadań pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej. 

Praca socjalna jest jednym z głównych zadań pracowników socjalnych w zakresie pomocy 

społecznej , która dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do ośrodka. Obecnie każdy 

dzień przynosi nowe wyzwanie, ciągle wzrasta liczba osób i rodzin, które na swej drodze napotykają 

różnorodne problemy. Rozwiązanie problemów tej grupy osób wymaga dużego zaangażowania, 

fachowości i współdziałania z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, oraz stałego 

kontaktu z ich rodzinami. 

W związku z powyższym, tutejszy ośrodek pomocy w 2019 roku poza przyznawaniem i wypłacaniem 

zasiłków pieniężnych oraz pomocy rzeczowej udzielał szeroko rozumianej pomocy w postaci pracy 

socjalnej, zmierzającej do poprawienia sytuacji osób i rodzin zamieszkałych na terenie gminy. 

Pomoc i wsparcie w gminie Oporów z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 85 osób z 42 rodzin (1 

osoba/rodzina mogła otrzymać pomoc/wsparcie z więcej niż z jednego  powodu) , co stanowiło 3,32% 

wszystkich mieszkańców gminy. Najwięcej rodzin uzyskało wsparcie z powodu ubóstwa, drugą pod 

względem liczebności grupą są rodziny z problemem bezrobocia, w następnej kolejności to rodziny, 

w których jeden z członków jest osobą niepełnosprawną lub długotrwale/ciężko chorującą.  

  

Poniższa tabela przedstawia powody udzielania pomocy i wsparcia  rodzinom w 2019 roku: 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia Liczba rodzin - 
ogółem 

Ubóstwo 42 

Bezrobocie 39 

Niepełnosprawność 22 

Długotrwała lub ciężka choroba 18 

Alkoholizm 8 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 5 

Bezradność w sprawach opiekuńczo.-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - ogółem 

2 
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Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

2 

Bezdomność 1 

Przemoc w rodzinie 1 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone gminie 

w zakresie pomocy społecznej.  

Pomoc udzielona przez GOPS w 2019 roku w ramach zadań własnych: 
Rodzaj świadczenia Liczba osób/rodzin Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłek stały 19 186 110.660,25 

Zasiłek okresowy 32 131 43.481,63 

Zasiłek celowy 40 - 5.060,00 

Zasiłek specjalny celowy 17 41 5.760,00 

Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania 

24 24 10.059,04 

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy 
Społecznej 

2 24 57.855,90 

Opłata za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej 

1 12 10.950,89 

Dodatki mieszkaniowe 3 rodziny - 2.888,12 

Stypendia 18 - 28.073,6 

 źródło: opracowanie własne 

Pomoc udzielona przez GOPS w 2019r w ramach zadań zleconych: 

Rodzaj świadczenia Liczba osób/rodzin Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Świadczenia rodzinne 367 rodziny 3 158 705.084,20 
 

Zasiłki dla opiekuna 2 14 7.769,40 
 

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

12 153 60.780,00 

Świadczenia wychowawcze 284 3962 1.973.969,30 

Rządowy Program „Dobry start” 284 
 

284 85.000,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 185 9.876,04 

Dodatki energetyczne 1 - 56,77 
 

 źródło: opracowanie własne 
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W 2019 r. kontynuowana była współpraca z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana na 

odbiór żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” W ramach w/w 

programu otrzymaliśmy: m.in. cukier,makaron .szynka wieprzowa, olej, groszek, powidła śliwkowe, 

mleko,konserwy. Z pomocy skorzystało 216 osób. Łączna ilość produktów 5 599,62 kg o wartości 

30.004,77 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z w/w formy pomocy to 1.056,- zł 

na osobę w rodzinie  oraz 1.402,- zł dla osoby samotnie gospodarującej. Żywność przywożona była 

z Banku Żywności w Łodzi raz na dwa miesiące w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. 

 

7.6. Bezpieczeństwo i porządek  publiczny  

W zakresie bezpieczeństwo i porządku publicznego Gminy Oporów jest pod terenem działania 

Komisariatu Policji w Żychlinie . 

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Komisariatu Policji w Żychlinie  w 2019 r. na terenie gminy 

odnotowano : 

1. przestępczość o charakterze kryminalnym: 

- kradzież  z  włamaniem – 1 przestępstwo 

- kradzież cudzej rzeczy  - 3 przestępstwa 

- uszkodzenie mienia – 2 przestępstwa 

- inne przestępstwa np. groźby karalne, znęcanie, przywłaszczenie – 6 przestępstw 

2. przestępczość nieletnich – nieletni dopuścili się 2 czynów karalnych – 1 przestępstwo popełnione 

przez 4 sprawców oraz 1 wykroczenie – 1 sprawca 

3. wykroczenia – przeprowadzono 14 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, z czego 

10 dotyczyło wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym, natomiast 4 dotyczące wykroczeń 

przeciwko obyczajności publicznej oraz bezpieczeństwa osób i mienia.  

Skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kutnie.  

W 2019 r. funkcjonariusze policji prowadzili czynności w ramach 10 procedur „Niebieskiej karty”. 

 

7.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Na terenie Gminy Oporów działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to : OSP Oporów 

(w roku 2019 obchodziła jubileusz 100-lecie swojej działalności)  Kurów, Skórzewa, Mnich i Podgajew. 

Zrzeszają one w swoich szeregach razem 94  członków. 

Zadaniem członków OSP jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed 

pożarami czy innymi zagrożeniami.  

W 2019 r. Gmina udzieliła dotacji celowej dla jednostki OSP Skórzewa w kwocie 1.500,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego a także  pozyskała pomoc finansową z budżetu 

Województwa Łódzkiego w kwocie 18.005,97  zł., która została wykorzystana na zakup sprzętu dla OSP 
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Skórzewa i OSP Kurów.  Za pozyskane środki zakupiono m.in.    zbiornik wodny 2500 l ze stelażem,   buty 

protektor Grom Plus Black, mostek przejazdowy gumowy ubranie koszarowe., kombinezon do 

usuwania gniazd szerszeni, buty specjalne FIREMAN z wkładką niepalną, aparat nadciśnieniowym 

AirGo FIX PRO_CAP z butlą stalowa 6l/ 300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aparat nadciśnieniowym AirGo FIX PRO_CAP z butlą stalową 6l/ 300, maska G1 

W 2019 gmina zakupiła dla jednostki OSP Oporów samochód pożarniczy marki STAR 1142, rok 

produkcji 1994. Wóz wyposażony jest m.in. w autopompę, zbiornik na wodę 1500l, agregat gaśniczy 

tzw. Szybkie natarcie 90m, wytwornice piany ze zbiornikiem 150l, reflektor pogorzeliskowy oraz maszt 

oświetleniowy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Samochód pożarniczy dla OSP Oporów 
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W dniu 8 lutego 2019 w  Szkole Podstawowej w Oporowie został przeprowadzony 

XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu Gminnym. Turniej ten w Gminie Oporów 

jest przeprowadzany cyklicznie. Organizatorami eliminacji gminnych był Urząd Gminy Oporów oraz 

Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Oporowie. W turnieju wzięło 

udział 19 uczniów ze Szkół w Szczycie i Oporowie. 

Jak co roku dla zwycięzców były przygotowane ciekawe nagrody. Zdobywcy I i II miejsca w grupie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Oporowie zwyciężyła w kategorii jednostka OSP  w  powiecie 

kutnowskim w plebiscycie na najlepszego strażaka ochotnika, jednostkę OSP oraz młodzieżową 

drużynę pożarniczą przeprowadzonym przez Dziennik Łódzki i Express Ilustrowany wspólnie 

z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.      

 

  W dniu 20 lipca 2019r na boisku szkolnym w Oporowie odbyły się gminne zawody sportowo-

pożarnicze. Zawody te w Gminie Oporów odbywają się cyklicznie. 

Organizatorami zawodów gminnych był Urząd Gminy Oporów oraz Związek Ochotniczej Straży 

Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Oporowie. 

W zawodach wzięły udział 4 jednostek OSP tj. Oporów, Kurów, Skórzewa i Podgajew. Pierwsze miejsce 

zajęła jednostka OSP Oporów. 

 

W 2019 r. na ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 71.540,00 zł,  

z czego zrealizowano 54.779,61 zł. 

 7.8. Inne działania 

W 2019 r. Gmina Oporów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego 

„E Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu w dniach 22.07.2019 – 

30.08.2019  zostały przeprowadzone szkolenia komputerowe z zakresu podstawowej znajomości 

obsługi komputera oraz wykorzystywania internetu w codziennym życiu.  Dzięki szkoleniom 

mieszkańcy naszej gminy zdobyli umiejętności, które ułatwiają im funkcjonowanie w cyfrowej 

rzeczywistości. 

Szkolenia były całkowicie darmowe i przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Gminy Oporów, którzy 

ukończyli 25 rok życia. W szkoleniach wzięło udział 151 osób zamieszkujących Gminę Oporów. 

W ramach projektu Gmina  pozyskała 10 komputerów, które zostały  przekazane do Szkoły 

Podstawowej w Szczycie.  
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Urząd Gminy Oporów przystąpił do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych 

w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS, realizowanym przez Fundację Polska 

Bezgotówkowa. W urzędzie gminy (kasa) zainstalowany został terminal kart płatniczych. Terminale 

trzymali także wszyscy sołtysi.  Za pomocą terminalu płatniczego można dokonywać transakcji kartą 

płatniczą z tytułu podatków, odpadów komunalnych i innych należności stanowiących dochody 

budżetu gminy. 

Z dniem 2 września 2019 roku została uruchomiona linia autobusowa Dąbkowice – Kutno 

p. Oporów. Uruchomienie linii możliwe było dzięki współpracy Gminy Oporów ze Starostwem 

Powiatowym w Kutnie oraz PKS i dofinansowaniu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych.  

W 2019 r. w Oporowie powstało Stowarzyszenie Wędkarskie „Oporów”. Głównymi zadaniami 

stowarzyszenia są działania na rzecz ochrony środowiska, integrowania i aktywizowania mieszkańców  

propagowanie wędkarstwa jako aktywnej formy wypoczynku.   

 

 

VIII. Podsumowanie  
 

     Niniejszy raportu został opracowany na podstawie zebranych informacji od pracowników 

merytorycznych urzędu gminy, jednostek organizacyjnych oraz dokumentów, będących w posiadaniu 

urzędu.  

Wśród sukcesów niewątpliwie należy wymienić utrzymywanie stałej równowagi budżetowej, 

bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz gospodarowanie finansami publicznymi przy zachowaniu 

dyscypliny wydatków bieżących, przy jednoczesnym podejmowaniu działań i przedsięwzięć 

niezbędnych w celu prawidłowego i ciągłego realizowania zadań ustawowych jakie na samorząd 

nakładają kolejno uchwalane lub nowelizowane ustawy.       

W roku 2019 r. zrealizowano inwestycje za ponad 2 mln 700 tys. zł, , a zaciągnięto tylko jedną 

pożyczkę w wysokości 293.803,00 zł  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

        Korzystano z możliwości pozyskania środków zewnętrznych, wszystkie wnioski złożone przez 

gminę otrzymały dofinansowanie.  

  


