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I. Wstęp 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym wójt co roku 

do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 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, województwie łódzkim. 

Gmina leży w odległości ca 10 km od Miasta Kutna i  60 km od głównego ośrodka 

wojewódzkiego – miasta Łodzi .Powierzchnia gminy wynosi 6,8 km2 (7,67% powierzchni 

powiatu kutnowskiego). Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 24 sołectwa 

i 40 miejscowości. 

2.2.Dane demograficzne 

Na koniec 2018 roku liczba ludności w gminie Oporów wynosiła 2594 osoby (osoby 

zameldowane na pobyt stały 2544, czasowy 50).  

W roku 2018 w naszej gminie urodziły się 23 osoby, zmarło: 41 osób. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2018 roku wyniósł: -6,93 %.    

Ponadto z gminy w ubiegłym roku wymeldowały się 54 osoby, zameldowało się 21 osób. Wobec 

tego współczynnik migracji wyniósł -12,72% (dane dotyczą wyłącznie pobytu stałego).  

Na przestrzeni 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 49 osób (3,55%).          

             

2.3.Grunty rolne, gospodarstwa rolne,   

Gmina Oporów jest gminą typowo rolniczą. Na podstawie danych Starostwa Powiatowego w 

Kutnie  powierzchnia użytków rolnych w Gminie Oporów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła:  

a) grunty rolne – 6164, w tym: 

    - grunty orne – 5649 ha 

    - sady – 63 ha 

    - łąki i pastwiska – 208 ha 

    - pozostałe – 244 ha 

b) grunty leśne–386 ha 

c) grunty zabudowane i zurbanizowane – 201 ha 

d) grunty pod wodami – 13 ha 
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W gruntach ornych najwięcej jest gruntów klasy IIIA (ok.45%) oraz gruntów klasy III B (ok. 

34%) , najmniej klasy VI (niecałe 0,40%) , najwięcej łąk i pastwisk (ok. 81%) posiada klasę 

IIIA.  

 

Na terenie  gminy znajduje się 949 gospodarstw (wzrost o 22. w porównaniu z rokiem 2016), 

w tym 275 do 1 ha i 674 o powierzchni 1 ha i więcej (w tym wzrost odpowiednio o 12. i 30. 

w porównaniu z rokiem 2016).  
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Liczba gospodarstw rolnych w 2018 r. 

 

2.4.Bezrobocie  

W 2018 r. liczba osób pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy, będących mieszkańcami Gminy Oporów wyniosła 96 osób, stanowiąc tym samym 2,6% 

bezrobotnych powiatu kutnowskiego. w gminie aniżeli w powiecie, który odnotował w tym 

samym okresie spadek rzędu 19,4%.  

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (osoby). 
Wyszczególnienie  2015 2016 2017 2018 

Województwo łódzkie 109 510 91 041 72 662 66 036 

Powiat kutnowski  5 821 4 957 3 891 3 671 

Gmina Oporów 130 121 77 96 

             Źródło: opracowanie Urząd Gminy Oporów na podstawie danych BDL, GUS, 2019. 

 
Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (osoby). 

Wyszczególnienie  2015 2016        2017 2018 

Gmina Oporów 83 78 53 60 

                      Źródło: opracowanie Urząd Gminy Oporów na podstawie danych BDL, GUS, 2019. 
 

 

2.5.Infrastruktura drogowa 

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). Stan techniczny dróg z roku na rok się polepsza – w 2016 r. –  

przebudowano ok. 6,3 km, w 2017r. prawie 8 km , a w 2018 r. prawie 7 km dróg gminnych 

i wewnętrznych.  

 

2.6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

W gminie są dwie Stacje Uzdatniania Wody:  w Oporowie i Kurowie – Wsi, czynnej sieci 

rozdzielczej+  93,493  km ( w 2018 roku długość sieci zwiększyła się o  2 493,1 mb 
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w miejscowościach : Mnich-Ośrodek, Mnich-Probostwo, Mnich-Południe oraz przebudowano 

1 502,4 mb sieci wodociągowej w miejscowości Kurów-Wieś.   

Na terenie gminy nie ma sieci kanalizacyjnej ani gazowej.  

Na terenie Gminy Oporów, zgodnie z prowadzoną ewidencją zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków, znajduje się 370 zbiorników bezodpływowych 

i   108 przydomowych oczyszczalni ścieków  u indywidualnych mieszkańców ( w 2018 roku 

gmina wybudowała 51 przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców gminy)  oraz 

3 biologiczne oczyszczalnie znajdujące się przy  Szkole Podstawowej w Oporowie, Szkole 

Podstawowej w Szczycie oraz Muzeum-Zamek w Oporowie. 

 

III. Informacja z wykonania budżetu 

Budżet na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/170/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 

28 grudnia 2017 r.  Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały  

11 Uchwałami Rady Gminy Oporów  oraz 25 Zarządzeniami Wójta Gminy Oporów . 

Dochody budżetowe  wykonane w roku 2018 stanowiły kwotę 10.267.781,65 zł z czego dochody 

bieżące stanowiły kwotę   9.911.233,01 zł.   
 

Dochody budżetu w 2018 r. według źródła: 

Źródło dochodu Kwota dochodu 
% dochodu do dochodów 

ogółem 

Dochody własne                                       1 960 607,92 19,09 

Subwencja wyrównawcza i 
oświatowa 

3 254 469,00 31,7 

Dotacje na zadania zlecone i 
własne       

3 530 003,10 34,38 

Udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych                                 

856 580,00 8,34 

Pozostałe dochody                                   666 121,63 6,49 

Ogółem 10 267 781,65 100 

 

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 

982 000,00 997 197,24 855 613,65 87,13 85,80 

Opłata za wodę 220 000,00 242 029,48 210 563,49 95,71 
 

87,00 

Opłata za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 

257 000,00 299 367,51 251 500,41 97,86 84,01 
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Wykonanie wydatków budżetowych stanowiło kwotę 10.792.857,30 zł, w tym: 

wydatki bieżące –                                8 212 683,57 – 76,10% wydatków ogółem 

wydatki majątkowe ( inwestycyjne) :  2 580 173,73 – 23,90 % wydatków ogółem 

 
Struktura wydatków według rodzajów: 

Rodzaj wydatku Kwota % 

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

3 130 957,61 
 

29,00 
 

Zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i usług) 2 076 913,58 19,24 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 863 297,78 26,53 

Dotacje na zadania bieżące 101 021,80 0,94 

Obsługa długu gminy 40 492,80 0,38 

Wydatki majątkowe 2 580 173,73 23,91 

 
Struktura 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 

401 900,85 

 

 

 

2 559 737,41 

 

 

 

27 384,26 

 

 

2 989 022,52 

3,72 

 

 

23,72 

 

 

 

 

0,25 

 

 

27,69 

Oświata i wychowanie 2 469 057,87 22,88 

Administracja publiczna 

(m.in. zadania zlecone, rada 

gminy, urząd gminy, 

prowizja sołtysów, roboty 

publiczne) 

 

 

1 306 799,21 

 

12,11 

Wytwarzanie i zaopatrzenie 

w energię elektr., gaz i wodę 
332 519,46 3,08 

Gospodarka komunalna 318 245,55 2,95 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
96 062,55 0,89 

Obsługa długu publicznego 

 
40 492,80 0,38 

Pozostałe 660 483,61 6,12 
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Wydatki majątkowe zrealizowane w roku 2018: 

1.Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów- przedsięwzięcie z udziałem 

środków UE- 

    realizacja w latach 2016 - 2018 

 a) środki wydatkowane na zadanie w 2018          -         351.596,50  

 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -przedsięwzięcie z udziałem środków UE - 

    realizacja w latach 2016 - 2018 

   a) Środki wydatkowane na zadanie w 2018             -         505.913,90 

 

3. Przebudowa  drogi  gminnej Nr 102 365E -  Mnich - realizacja w roku 2018   

 a) środki wydatkowane na zadanie                      -          614.302,84  

 

4.Przebudowa części drogi gminnej Nr 102371 E - Kurów Wieś - realizacja w roku 2018 

a) środki wydatkowane na zadanie                       -           284.927,02  

 

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 102 351 E - Pobórz  -realizacja w latach 2017 - 2018, z 

udziałem środków UE 

 a) środki wydatkowane na zadanie w 2018         -            180.652,61 

 

6. Przebudowa  dróg wewnętrznych  dz. ew.  Nr 155 -Oporów, Nr 114 - Skórzewa i Nr 77 - 

Wólka Janki - realizacja w roku 2018 
 

a) środki  wydatkowane na zadanie                           -             331.662,57 

 

7. Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Gmina 

Oporów - Etap II - realizacja w latach 2016 - 2018 
 

   a) Środki wydatkowane na zadanie w 2018               -            291.438,29 
 

 

8. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie - realizacja w roku - 2018 

    

a) Środki wydatkowane na zadanie  w 2018            -                19.680,00 

 

                                     

Źródłem finansowania inwestycji były: środki własne, środki z UE, środki z budżetu państwa w 

formie dotacji .                            

Wykonane dochody bieżące były wyższe od  wykonanych wydatków bieżących o kwotę 

1.698.549,44 zł, co stanowi tzw. nadwyżkę operacyjną za 2018 r. 

 

Wolne środki na dzień 31.12 2018 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu 

gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,  stanowią kwotę 161.360,92 

zł. W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2017 roku w 

wysokości 300.000,00 zł. 

W budżecie gminy zaplanowano deficyt  budżetu w kwocie 989.081,09 zł. Rok  2018 zamknął 

się deficytem budżetu w kwocie  525.075,65 zł.   



9 
 

Stan zobowiązań wobec banków na dzień 31.12.2018 r. wynosił  1.909.434,00 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. 

Wykonane rozchody  stanowiły kwotę 510.918,91 zł. 

Wykonane  przychody budżetu  stanowiły kwotę 1.197.355,48 zł i pochodziły z zaciągniętego  

kredytu  w kwocie 800.000,00 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 86.934,00 zł oraz z wolnych 

środków w kwocie 310.421,48 zł. W roku 2018  zaciągnięto   kredyt i pożyczkę na pokrycie 

deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego  

Gmina Oporów posiada 73,59 ha nieruchomości stanowiących własność gminy. 

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

Oporowie i Mnichu-Ośrodku. 

W 2018 roku gmina z mienia komunalnego uzyskała wpływy w wysokości 34 070, 56 zł ( netto) 

, w tym: 

- wpływy za użytkowanie wieczyste        4 763,98 zł (netto) 

- czynsze za  lokale i grunty      26 306,58 zł (netto) 

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego              3 000,00 (netto)  
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OPORÓW 

Lp. 

Położenie 

nieruchomości- 

obręb geodezyjny 

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 

23.  Oporów 172 0,86 droga gminna 

24.  Oporów 30 1,93 droga gminna 
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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.  Mnich 96/1 0,82 użytkowanie wieczyste 

49.  Mnich 96/3 0,15 resztówka majątkowa 

50.  Mnich 96/4 0,31 resztówka majątkowa 

51.  Mnich 96/5 0,45 resztówka majątkowa 

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 

81.  Jaworzyna 101 0,38 droga gminna 
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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. Pobórz 183/1 0,29 resztówka majątkowa 

107. Pobórz 183/2 0,14 resztówka majątkowa 

108. Pobórz 183/3 0,30 resztówka majątkowa 

 

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 i zrealizowanych w 2018 r. należą: 

1. Instalacja ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Stacja 

Uzdatniania Wody w Oporowie i Stacja Uzdatniania Kurowie, szkoła w Oporowie i szkoła w 

Szczycie. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z UE. 

2. Wybudowanie 51 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt zadania ( 2016-2018) – 

528 836,90 netto. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z UE. 

3. Wybudowanie nowej sieć wodociągowej o długości 2 493,1 mb oraz 16 szt. odgałęzień 

(do przyłączy indywidualnych) w miejscowościach : Mnich Ośrodek, Mnich Probostwo, Mnich-

Południe oraz przebudowanie 1 502,4 mb sieci wodociągowej  oraz 21 odgałęzień (do przyłączy 

indywidualnych)  w miejscowości Kurów-Wieś.  Ogólny koszt zadania (realizacja 2016-2018): 

374 005 ,70 zł netto. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z UE. 



12 
 

4. Przebudowano ponad 6 km  dróg gminnych i wewnętrznych  za łączną kwotę ponad 

1 400 000,00 zł w tym dofinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

( drogi dojazdowe oraz środki z Unii Europejskiej) ok. 170 000,00 zł 

5. Przeprowadzono remont świetlicy w Szymanówce  w ramach zadania pn. „Świetlica= 

integracja” dokonano: remontu dachu,  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymalowania  

pomieszczenia oraz zakupu  wyposażenia: stoły , krzesła oraz piecyk.  

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu województwa łódzkiego. 

6. W ramach projektu pn. „Biesiada- integracja sąsiedzka”  w miejscowości Samogoszcz  

zakupiono namiot ogrodowy oraz stoły  i krzesła. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu 

województwa łódzkiego. 

7. Zakupiono wyposażenie i sprzęt dla jednostek OSP za kwotę ok. 30 000,00 zł. Zadanie 

zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych.  

 

Poniższe zestawienie przedstawia w układzie tabelarycznym  zrealizowane w 2018 roku zadania 

ujęte w Strategii:    
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Działanie Realizacja w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 

 

I CEL STRATEGICZNY - Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. 

                                                                                           Cel szczegółowy 1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

 

1.1. Wykorzystanie energii odnawialnej (OZE) w 

budynkach użyteczności publicznej, w tym m.in. 

modernizacja gospodarki energetycznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 

budynkach Urzędu Gminy, Stacji Uzdatniania Wody w 

Oporowie i w Kurowie, Zespołu Szkół w Oporowie i 

Zespołu Szkół w Szczycie. 

Instalacja ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej : Urząd Gminy, 

Stacja Uzdatniania Wody w Oporowie i Stacja Uzdatniania Kurowie, szkoła w Oporowie i 

szkoła w Szczycie. 

Zadanie zrealizowanie w ramach porozumienia  z Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego 

z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (RPO) . Zgodnie z umową partnerstwa: koszt 

zadania 811 806, 62 zł,   w tym wkład własny z budżetu gminy – 316 685,54.  Rozliczenie 

zadania w 2019 r. 

Cel szczegółowy 2. Realizacja planu gospodarki odpadami. 

 

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.Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej 

na likwidację niskiej  emisji na obszarze Gminy Oporów na lata 2018-2019 . 

2.Pozyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi dofinansowanie- dotacja w wysokości 262 224,00 na realizacje zadania pn. 

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Oporów”.  W ramach realizacji zadania w 

2018 r. 7 mieszkańców dokonała wymiany starego pieca na nowe źródła ciepła . Dalsza 

realizacja zadania w 2019 r.  

3.3.Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Budowa odcinka nitki wodociągowej w obrębie ew. Mnich oraz modernizacja odcinka nitki 

wodociągowej w Kurowie - Wsi. 

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 

1.Zbiorka surowców wtórnych przez szkoły. 

2. Udział szkół w corocznej  akcji „Sprzątanie Świata” 

3. Realizacja programów Edukacji Ekologicznej dofinansowanych z Wojewódzkiego 
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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). 

 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Łodzi : 

a) „Zdrowe powietrze to zdrowe  dzieci- program edukacji ekologicznej” realizowany w 

Szkole Podstawowej w Szczycie ( okres realizacji  

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

w Oporowie ( okres realizacji wrzesień 2018 – czerwiec 2019) 

4. Podpisanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi umowy na dofinansowanie zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród 

5 ciu zmysłów” przy Szkole Podstawowej w Szczycie . Wartość zadania 55 500,00 zł, kwota 

dofinansowanie do kwoty 49 940,00 zł.  

5.2.Edukacja ekologiczna dorosłych mieszkańców 

Gminy Oporów (m.in. organizacja spotkań, polityka 

informacyjna). 

 Zadanie realizowane w sposób ciągły. 

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

Cel szczegółowy 1. Rozwój gospodarki ściekowej. 

 

1.1.Kontynuacja budowy systemu ochrony wód 

powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe. 

Z dofinansowaniem z Unii Europejskiej ( PROW) wybudowano 51 szt. przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Koszt zadania ( 2016-2018) – 528 836,90 netto  

Cel szczegółowy 2. Rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowej. 

 

2.1.Uzupełnienie  sieci wodociągowej oraz wymiana  

odcinka wodociągu w miejscowości Kurów Wieś. 

Z dofinansowaniem z UE (PROW) wybudowano nową sieć wodociągową o dł. 2 493,1 mb 

oraz 16 szt. odgałęzień (do przyłączy indywidualnych) w miejscowościach : Mnich Ośrodek, 

Mnich Probostwo, Mnich-Południe oraz przebudowano 1 502,4 mb sieci wodociągowej  

oraz 21 odgałęzień (do przyłączy indywidualnych)  w miejscowości Kurów-Wieś.  Ogólny 

koszt zadania (2016-2018): 374 005 ,70 zł netto 

2.2. Modernizacja infrastruktury w zakresie  

gospodarki wodnej (stacje uzdatniania wody). 

Opracowano dokumentację na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie. Uzyskano 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania  oraz wyłoniono 

wykonawcę robót . Realizacja zadania w 2019 r.  

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

 

3.1. Modernizacja i poprawa stanu dróg będących w 

zarządzie Wójta Gminy.  

 

Przebudowano ponad 6 km  dróg gminnych i wewnętrznych  za łączną kwotę ponad 

1 400 000,00 zł w tym dofinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego ( drogi dojazdowe oraz środki z Unii Europejskiej) ok. 170 000,00 zł. 

a) droga gminna 102 365 E (Mnich) – 2 899 km 

b) część drogi gminnej 102 371 E (Kurów Wieś)- 1 254 km 
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c) drogi gminnej 102 351 E (Pobórz)- 0,935 km 

d) drogi wewnętrznej – działka nr  155 - obręb Oporów, m. Dobrzewy- 0,797 km 

e) drogi wewnętrznej- działka nr  114 - obręb  Skórzewa, m. Raj – 0,439 km 

f) drogi wewnętrznej – działka nr  77 - obręb Wólka Janki-Lizigódź, m.Wólka 

Lizigódź-0,396 km 

Na bieżącą naprawę dróg oraz utwardzanie poboczy (zakup kruszywa, szlaki, tłucznia, 

kamienia, „zimnego” asfaltu   )  i oznakowanie dróg wydano ponad 63 000,00 zł 

Cel szczegółowy 5. Współpraca z innymi jednostkami w celu poprawy jakości życia mieszkańców. 

 

5.1. Tworzenie warunków do budowy sieci gazowej.  Udział Gminy Oporów w opracowaniu dokumentacji projektowej - dla inwestycji pn. 

„Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów ETAP II Leśniewice 

– Rawa Maz.” – uzgadnianie przebiegu projektowanego gazociągu na terenie gminy 

Oporów. 

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. 

Opracowano dokumentacje techniczną na termomodernizacje budynku GBP. 

 

 

1.4.Stworzenie warunków dla rozwoju twórczości, 

edukacji regionalnej i kultury Gminy Oporów. 

Udostępnienie lokalu w GBP w Oporowie dla zespołu wokalnego  „Oporowskie nutki” 

1.5.Ochrona dziedzictwa narodowego – aktualizacja 

„Programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. 

 Bieżące  aktualizowanie kart zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

1.8.Remont/modernizacja świetlic gminnych. 

 

Przeprowadzono remont świetlicy w Szymanówce  w ramach zadania pn. „Świetlica= 

integracja” dokonano: remontu dachu,  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 

wymalowania  pomieszczenia oraz zakupu  wyposażenia: stoły , krzesła oraz piecyk. Koszt 

zadania:  9 340,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 4 662,98 zł. 

1.9.Doposażenie ruchomej infrastruktury do 

organizacji eventów. 

 

W ramach projektu pn. „Biesiada- integracja sąsiedzka”  w miejscowości Samogoszcz 

zakupiono namiot ogrodowy o wym. 6x12 m oraz 4 szt. stołów składanych  i 40 szt. 

składanych krzeseł.  

Koszt zadania: 5 613,06 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 2 802,06 zł.  

1.10.Organizacja festynów rodzinnych dla 

mieszkańców gminy.  

W m-cu czerwcu  zorganizowano   festyn rodzinny  a w sierpniu dożynki gminne. 
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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. 

1.GBP zorganizowała  dla mieszkańców wykłady z zakresu zdrowego żywienia, kursy 

gotowania i wypieku domowych ciast, zajęcia komputerowe, zajęcia decoupage. 

2.Udział  zespołu „Oporowskie nutki” w przeglądzie piosenki biesiadnej.  

3. Powstanie Stowarzyszenia Wędkarskiego „Oporów” 

1.13. Współpraca z samorządem powiatu w zakresie 

organizacji wydarzeń kulturalnych. 

  

1. Sadzenie drzew upamiętniających obchody 100-lecia powiatu kutnowskiego . 

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). 

Opracowano dokumentację techniczną na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w 

Oporowie.  

 

 

 

2.2.Budowa zaplecza rekreacyjnego sprzyjającego 

wspólnemu spędzaniu wolnego czasu dzieci  

i dorosłych (siłownie zewnętrzne, place zabaw).  

W ramach porozumienia z Stowarzyszeniem Centrum wybudowano siłownię zewnętrzną  

w miejscowości Oporów ( nad stawami) oraz w Szczycie ( przy szkole) . Koszt 1 siłowni – 

18 200,00 zł. Z siłowni mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie 

2.3.Wspieranie Ludowego Zespołu Sportowego, 

utworzenie szkolnych klubów sportowych. 

1. Wsparcie finansowe dla lokalnego rozwoju przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i 

sportu.  

2. Udział Szkoły Podstawowej w Oporowie w  programie „ Szkolny Klub Sportowy” 

realizowany przez Łódzki Szkolny Klub Sportowy. 

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. 

 

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.  

Cykliczną promocją gminy stał się niewątpliwie dywan kwiatowy, który corocznie jest 

tworzony przez mieszkańców gminy, dla podkreślenia rangi święta Bożego Ciała, przy 

okazji zwiedzający odwiedzają zespół klasztorny ojców paulinów. 

3.2. Promocja gminy w mediach. 

 

Wywiady Wójta Gminy dla radia Q .Przekazywanie informacji do mediów lokalnych  

m.in.  KCI , „Nowy Łowiczanin”. 
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Cel szczegółowy 4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego ( w tym cyfrowego) 

 

4.2. Dostosowanie polityki informacyjnej do 

mieszkańców (między innymi udoskonalenie strony 

www gminy, kontynuacja wydawania biuletynu 

informacyjnego).  

 

Utworzono nową stronę internetową pod adresem: www.oporow.pl, na której są 

umieszczane informacje dla mieszkańców, fotorelacje z wydarzeń gminnych.  

Wydano 4 numery  Biuletynu Informacyjnego Gminy Oporów. Biuletyn jest dostępny w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej.  

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

mieszkańców. 

 

5.1. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 

nauczycieli, uzyskiwanie kwalifikacji do prowadzenia 

dwóch i więcej przedmiotów. 

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania biologii . 

5.2.Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół.  

 

Doposażenie SP w Oporowie w 2 laptopy. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni 

geograficzno-biologicznej i fizyczno-chemicznej w SP w Szczycie 

5.3. Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez system 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ze szczególnym 

uwzględnieniem nauki języków obcych, zajęć 

sportowych, muzycznych, logopedycznych i innych.  

Dodatkowe lekcje  z języka angielskiego i języka niemieckiego w SP w Szczycie 

 

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. Udział uczniów w zawodach i imprezach rekreacyjno-sportowych ( „Bieg o 

Niepodległość” , „Czwartki lekkoatletyczne” ) 

2. Czynny udział w lekcjach wychowania fizycznego  

3. Organizowanie "Aktywnej przerwy" dla uczniów. 

4. Dodatkowe zajęcia taneczne dla przedszkolaków i uczniów klas I - III 

5. Coroczny Festyn Rodzinny z akcentem sportowym i rywalizacją całych rodzin. 

6.  Realizacja wyjazdowych godzin wychowania fizycznego na lodowisko, kręgle, 

squasha. 

http://www.oporow.pl/
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7. Tenis stołowy na świeżym powietrzu. 

8.  Wycieczki rowerowe. 

9.  Dzień Dziecka - dniem sportu. 

Cel szczegółowy 6. Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

6.1.  Wsparcie i zapewnienie gotowości bojowej w 

jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

Doposażono jednostki  OSP w sprzęt przeciwpożarowy poprzez: 

1.Zakup 4 szt. węża do motopompy, 1 szt. zbiornika wodnego 2500 l ze stelażem, 1 szt. 

drabiny ratowniczej, 8 szt. pasów strażackich dla OSP Oporów oraz 8 szt. Hełmów 

strażackich, 1 szt. kombinezonu ochronnego, 1 szt. prądownicy, 1 szt. nakładki do piany 

średniej dla OSP Skórzewa. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego w 2018 

w kwocie 10 896,62 zł. 

2. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 17 757,00 zł w ramach, której 

zakupiono: dla OSP Skórzewa torbę ratowniczą, dla OSP Kurów torbę ratowniczą oraz 

agregat prądotwórczy, dla OSP Oporów agregat prądotwórczy. 

3. Dofinansowanie dla OSP Kurów w kwocie 1 450,00 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  - cotygodniowe dyżury dzielnicowego w urzędzie gminy.  

 

Cel szczegółowy 7. Poprawa infrastruktury mieszkaniowej. 

 

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 

Zawarto Porozumienie z Miastem Kutno w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego. 

 

8.2. Współpraca z jednostkami (głównie GOPS) celem 

udzielania wsparcia rodzinom  

i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

Złożenie w partnerstwie z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich  projektu 

„ Na  ścieżce do aktywności”  mającego na celu wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia 

przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach konkursu RPO 

Województwa  Łódzkiego  

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. 
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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  -  

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. Przeprowadzono  anonimową ankietę na temat uzależnień wśród uczniów. 

5. Realizacja przez szkoły szkolnych programów profilaktyki. 

6. Sfinansowano założenie wszywek 2 osobom. 

7. Przeprowadzono szkolenie i kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

8.6.Propagowanie aktywnego trybu życia i wsparcie 

osób w wieku poprodukcyjnym. 

 

Informowanie mieszkańców ( biuletyn informacyjny, strona gminy, spotkania) o powstaniu i 

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  21 osób oraz finansowej- 6 osób 

8.8.Systemowa pomoc osobom i rodzinom. 

 

-Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków: 

-  o świadczenia z  pomocy społecznej –293  

-  świadczeń rodzinnych - 184  

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego –16  

- świadczeń wychowawczych –218 

- dodatków mieszkaniowych  - 4  

- dodatków energetycznych- 1 

- stypendiów szkolnych-  18 

- świadczeń w ramach Programu „ Dobry start” – 202  

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).  

Bieżący przegląd windy dla osób niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa w Oporowie. 
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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 32 osoby.  

2. Informowanie 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 użyteczności publicznej oraz obiektów 

komunalnych 

Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku szkoły w Szczycie i 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie.  

10.3. Stworzenie warunków „poprawy" pracy 

pracowników samorządowych (szkolenia, podnoszenie 

kwalifikacji, nowy sprzęt). 

Pracownicy urzędu wzięli udział w 19 szkoleniach ( bezpłatnych i płatnych). 

Zakupiono nowy sprzęt elektroniczny:  2 zestawy komputerowe, 5 monitorów, laptopa oraz 

drukarkę za łączną kwotę  10 874,00 zł 

 

 

 

Grant sołecki - Samogoszcz Grant sołecki - Szymanówka 
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5.2. „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. Dokument oraz wyznaczone 

w nim cele, a także działania do realizacji obejmują teren należący administracyjnie 

do Gminy Oporów. W ujęcie lokalnym zadaniem PGN jest uporządkowanie i organizacja 

działań podejmowanych przez gminę sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, 

dokonanie oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych, wraz 

ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte 

w przyszłości. 

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 miasta. Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację następujących 

celów szczegółowych: 

- promowanie gospodarki niskoemisyjnej, 

- efektywne gospodarowanie energią, 

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

- redukcję gazowych i pyłowych zanieczyszczeń do powietrza, w tym CO2, 

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną 

gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza. 

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 264.224,00 zł. W roku 

2018 zostało wymienionych 7 piecy na które mieszkańcy otrzymali dotacje w kwocie 

52.997,08 zł. 

Celem zadania jest 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, poprzez dofinasowanie zadań polegających 
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na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Oporów. 

 

5.3.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został 

przyjęty   Uchwałą Nr XXXIX/166/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2017 r. 

natomiast Gminnym  Programie  Przeciwdziałania  Narkomanii został przyjęty Uchwałą 

Nr XXXIX/167/2017 Rady Gminy Oporów z dnia  28 grudnia 2017 r.   

W ww. programach zostały zdefiniowane najważniejsze problemy dotyczące uzależnienia 

od alkoholu i  narkomanii. 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku  były środki 

finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W 2018 roku w celu realizacji ww. programów m.in.  wykonano następujące zadania 

i działania: 

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

z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki: alkohol, narkotyki, papierosy, przemoc, 

cyberprzemoc, panowanie nad emocjami oraz tolerancja w stosunku do innych osób;  

Po ich zakończeniu została przeprowadzona anonimowa ankieta diagnozująca stan wiedzy 

uczniów nt. uzależnień (alkoholu, papierosów, narkotyków). Obejmowała łącznie 19 pytań 

dotyczące obecności używek w życiu młodych ludzi lub ich najbliższego środowiska, 

ich dostępności, częstotliwości przyjmowania. W ankiecie  brało udział 87 uczniów; 

- w październiku zostały przeprowadzone  warsztaty profilaktyczne dla  dzieci,  młodzieży 

oraz  nauczycieli o  szkodliwości spożywania  alkoholu, używek,  dopalaczy, papierosów oraz 

nt. przemocy. W  warsztatach  brało  udział 119 uczniów  i 25  nauczycieli; 

- 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, konkursy 

profilaktyczne, spektakl profilaktyczny; 

Pogadanki  profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone były przez  pedagoga 

i psychologa z Poradni w Kutnie - 19 uczniów oraz przedstawiciela policji - 65 uczniów.  

- w ramach  propagowania i wspierania trzeźwych obyczajów oraz tworzenia alternatywnych 

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

zorganizowano festyn rodzinny; 



23 
 

- w  GBP w  Oporowie  został zorganizowany dla  dzieci wypoczynek zimowy   -  gry, 

zabawy, konkursy, wspólne  czytanie  bajek, zajęcia  manualne, pogadanka  na  temat  

używek, konkurs  rysunkowy -  Wybierz życie a nie picie. Pogadanka „Świat  bez  nałogów”; 

- w Szkole Podstawowej w Oporowie dzieci  z  najmłodszych  grup wiekowych brały udział 

w programach profilaktycznych mających  na  celu przygotowanie dzieci do poznawania 

zasad dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz  

zdrowego odżywiania np. „Wiem co jem”; 

- prowadzenie przez instruktora  terapii uzależnień Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego  

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

Oporów czynny jest Punkt  Konsultacyjno-Informacyjny  dla  osób  uzależnionych  

i współuzależnionych. 

Celem  działania  punktu jest udzielanie pomocy w  podjęciu  leczenia  odwykowego osobom  

nadużywającym alkoholu  oraz członkom ich  rodzin. W  2018 roku  ogółem  uczestniczyło: 

- 15  osób uzależnionych od  alkoholu  potrzebujących  pomocy  terapeutycznej  

- 10  osób  współuzależnionych.  

Udzielono 30  porad; 

- przeprowadzono szkolenie  terenowe dla  sprzedawców  i właścicieli 8 punktów  sprzedaży  

napojów  alkoholowych; 

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w 2018 r. 

Komisja  odbyła 7 posiedzeń. Wpłynęły 4 wnioski o wszczęcie postępowania o zastosowanie 

leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu. Z każdą ze zgłoszonych osób, 

która przyszła na zaproszenie Komisji, przeprowadzono rozmowę motywującą do podjęcia 

leczenia dobrowolnego. W wyniku przeprowadzonych rozmów 2 osoby  podjęły dobrowolnie 

leczenie i zdecydowały się  na  założenie  wszywki. Z powodu  niskiej  frekwencji zgłoszone 

osoby były kilka razy  wzywane  na  posiedzenie  komisji; 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z policją,  

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

- członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego 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. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Oporów w 2018  roku został przyjęty Uchwałą Nr XLI / 177 / 2018 Rady 

Gminy Oporów  z dnia 27 marca 2018 r. 
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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. 

W schronisku w 2018 roku przebywał 1 pies. Koszt utrzymania 1 psa w schronisku  wynosi  

8,00 zł. 

Gmina w 2018 r. miała podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym 

„HETMAN” Spółka z o.o. na nieodpłatny odbiór z terenu gminy padłych zwierząt 

gospodarskich nieodpłatnie oraz odbioru ubocznych produktów za odpłatnością. 

 

5.5.” Program Wspierania Rodziny  na lata 2016-2018” przyjęto Uchwałą nr XX/90/2016 

Rady Gminy Oporów z dnia 21 września  2016 r.  

Koordynatorem programu  jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Oporowie, który przy realizacji zadań programu współpracuje z następującymi instytucjami: 

1. Urzędem  Gminy Oporów, 

2. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oporowie, 

3. Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

4. Placówkami oświatowymi i kultury z terenu Gminy Oporów, 

5. Placówką Ochrony Zdrowia, 

6. Komisariatem Policji w Żychlinie, 

7. Kuratorami  Sądowymi, 

8. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 

9. 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 2018 r. pracownicy socjalni objęli pomocą: 63 rodziny (136 osób), w    tym: 3 rodziny 

niepełne i  60 rodzin pełnych. 

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

finansową oraz wsparcia finansowego i rzeczowego w celu zaspokojenia podstawowych 
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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. 

W 2018 roku wsparcie w formie stypendiów otrzymało 23 uczniów,  na kwotę 27.329,60 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 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie wystąpił do Sądu Rejonowego 

w Kutnie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną małoletnich dzieci  

jednej z rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie  kontynuował pracę 

z 2 rodzinami 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 2018r. 

do 31 grudnia 2018r. z w/w programu skorzystało 201 rodzin. Liczba świadczeń 

wychowawczych przyznanych decyzją administracyjną na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 

3.080. Koszt programu - 1.558.346,30zł. 

W 2018 r.  dla 5 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 8.649,59  zł. 
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V. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Oporów 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt 

gminy jest organem wykonawczym gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

uchwał rady gminy.  

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt  Gminy Oporów przy 

pomocy Urzędu Gminy Oporów realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy Oporów  

w 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

 W 2018 roku Rada Gminy Oporów obradowała na 10 sesjach zwyczajnych i 2 sesjach 

nadzwyczajnych , na których podjęła 47 uchwał. 

Wśród podjętych przez radę gminy  uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu budżetu 

gminy, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. 

Podjęte przez Radę Gminy Oporów 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. 

Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur 

i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania 

uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

Lp. 
nr  i  data 

uchwały 
w sprawie 

data wejścia w 

życie/wykonanie 

1. 
XL/172/2018 

31 stycznia  2018 

w sprawie zmiany Uchwały 

XXXVI/155/2006 z dnia 23 marca 2006r 

w sprawie nadania Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego.  

Bieżąca realizacja  

2. 
XL/173/2018 

31 stycznia  2018 

sprawie dokonywania  zmian  w  

budżecie  gminy oraz  w  sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 

grudnia  2017r w sprawie uchwalenia  

budżetu gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

3. 
XLI/174/2018 

27 marca  2018 

w sprawie dokonywania  zmian  w  

budżecie  gminy oraz  w  sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 

grudnia  2017 r. w sprawie uchwalenia  

budżetu gminy na 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

4. 
XLI/175/2018 

27 marca  2018 

w sprawie podziału Gminy Oporów na 

okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego. Wykonano 
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5. 
XLI/176/2018 

27 marca  2018 

w sprawie podziału Gminy Oporów na 

stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego . Wykonano 

6. 
XLI/177/2018 

27 marca  2018 

w sprawie  uchwalenia „Programu opieki  

nad  zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności  zwierząt na  

terenie  Gminy Oporów  w  2018 roku”. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego. Bieżąca 

realizacja 

7. 
XLII/178/2018 

27 maja  2018 

w sprawie dokonywania  zmian  w  

budżecie  gminy oraz  w  sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 

grudnia  2017 r. w sprawie uchwalenia  

budżetu gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

8. 
XLIII/179/2018 

27 czerwca  2018 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu  za 2017 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

9. 
XLIII/180/2018 

27 czerwca  2018 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

10. 
XLIII/181/2018 

27 czerwca  2018 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Oporów za rok 2017  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

11. 
XLIII/182/2018 

27 czerwca  2018 

w sprawie dokonywania zmian w 

budżecie gminy oraz w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX 170/2017 z dnia 28 

grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

12. 
XLIII/183/2018 

27 czerwca  2018 

 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania 

dotacji celowej na likwidację niskiej 

emisji na obszarze Gminy Oporów na lata 

2018-2019 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego. Bieżąca 

realizacja 

13. 
XLIII/184/2018 

27 czerwca  2018 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Oporów Pana Roberta 

Zbigniewa Pawlikowskiego 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

14. 
XLIV/185/2018 

31 sierpnia  2018 

w sprawie dokonywania  zmian  w  

budżecie  gminy oraz  w  sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 

grudnia  2017r w sprawie uchwalenia  

budżetu gminy na 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

15. 
XLIV/186/2018 

31 sierpnia 2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVI/155/2006 z dnia 23 marca 2006r 

w sprawie nadania  Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Oporowie". 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego. Wykonano 

16. 
XLIV/187/2018 

31 sierpnia 2018 

w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowych na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu wymiany 

źródeł ciepła na terenie Gminy Oporów 

na lata 2018-2019. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego. W trakcie  

realizacji 

17. 
XLV/188/2018 

7 września 2018 

w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby  

zezwoleń na  sprzedaż  napojów  

alkoholowych oraz  zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania  napojów  

alkoholowych  na  terenie Gminy 

Oporów. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego. Wykonano 

18. 
XLV/189/2018 

7 września 2018 

w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej  Straży  Pożarnej w Kurowie. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 
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19. 
XLV/190/2018 

7 września 2018 

w sprawie dokonywania  zmian  w  

budżecie  gminy oraz w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 

grudnia  2017r w sprawie uchwalenia  

budżetu gminy na 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

20. 
XLVI/191/2018 

28 września 2018 

w sprawie dokonywania  zmian  w  

budżecie  gminy oraz w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 

grudnia  2017r w sprawie uchwalenia  

budżetu gminy na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

21. 
XLVI/192/2018 

28 września 2018 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Oporów na lata 2018-

2022 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

22. 

XLVII/193/2018 

18 października 

2018 

w sprawie wyrażenia  zgody na  nabycie 

nieruchomości na  własność Gminy 

Oporów 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. W trakcie  

realizacji 

23. 

XLVII/194/2018 

18 października 

2018 

w sprawie dokonywania  zmian  w  

budżecie  gminy oraz  w  sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 

grudnia  2017r w sprawie uchwalenia  

budżetu gminy na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

24. 

XLVII/195/2018 

18 października 

2018 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Oporów na lata 2018-

2022 

 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

25. 

XLVII/196/2018 

18 października 

2018 

 

w sprawie Statutu Gminy Oporów 

 

 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego z mocą od  dnia 

rozpoczęcia kadencji  

organów jst. następujących 

po kadencji w  czasie  której 

statut  wszedł w życie 

Bieżąca  realizacja 

26. 
XLVIII/197/2018 

14 listopada 2018  

w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć 

psychologów, pedagogów, logopedów i 

doradców zawodowych. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego. Bieżąca 

realizacja 

27. 
XLVIII/198/2018 

14 listopada 2018 

 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

 

 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego z mocą od  dnia 

rozpoczęcia kadencji  

organów jst. następujących 

po kadencji w  czasie  której 

uchwała  weszła w życie. 

28. 
XLVIII/199/2018 

14 listopada 2018 

w sprawie uchwalenia „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  na 2019 rok”. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Bieżąca  

realizacja  

29. 

 

XLVIII/200/2018 

14 listopada 2018 

 

w sprawie uchwalenia „Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019 rok”. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia.  

 Realizacja w 2019 r. 
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30. 
XLVIII/201/2018 

14 listopada 2018 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawę 

obliczenia podatku rolnego na rok 2019. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego z mocą 

obowiązująca  od  1 stycznia  

2019 r. 

 Realizacja w 2019 r. 

31. 
XLVIII/202/2018 

14 listopada 2018 

w sprawie określenia wysokości rocznych 

stawek podatku od nieruchomości. 

 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego z mocą 

obowiązująca  od  1 stycznia  

2019 r. 

Realizacja w 2019 r. 

32. 
Nr I/1/18 

23 listopada 2018 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Oporów 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

 

 

33. 
Nr I/2/18 

23 listopada 2018 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Oporów 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

34. 
Nr I/3/18 

23 listopada 2018 

w sprawie dokonywania  zmian  w  

budżecie  gminy oraz  w  sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 

grudnia  2017r w sprawie uchwalenia  

budżetu gminy na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

35. 
Nr I/4/18 

23 listopada 2018 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Oporów Pana Roberta 

Zbigniewa Pawlikowskiego 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

36. 
Nr II/5/18 

4 grudnia 2018 

w sprawie powołania stałych Komisji 

Rady Gminy Oporów, ustalenia 

przedmiotu działania oraz składu 

osobowego. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

37. 
Nr II/6/18 

4 grudnia 2018 

w sprawie powołania 

Przewodniczących stałych komisji 

Rady Gminy Oporów. 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Wykonano 

38. 
Nr II/7/18 

4 grudnia 2018 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawę 

obliczenia podatku rolnego na rok 2019. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem  podjęcia  z  mocą  

obowiązującą od  

01.01.2019r. i podlega  

ogłoszeniu  w  Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego.Realizacja 2019 r. 

39. 

 

Nr II/8/18 

4 grudnia 2018 

w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem  podjęcia  z  mocą  

obowiązującą od  

01.01.2019r. i podlega  

ogłoszeniu  w  Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego.  

Realizacja 2019 r. 

40. 
Nr II/9/18 

4 grudnia 2018 

w sprawie dokonywania zmian w  

budżecie gminy. 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

41. 

 

Nr II/10/18 

4 grudnia 2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII/196/2018 Rady Gminy Oporów 

z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 

Statutu Gminy Oporów 

Uchwała wchodzi w życie po  

upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego 

Wykonano 
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42. 
III/11/18 

28 grudnia 2018 

w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 

– 2023 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego 

Bieżąca  realizacja 

43. 

Uchwała Nr 

III/12/18 

28 grudnia 2018 

w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14  dni od  dnia  

ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.  

Łódzkiego 

Bieżąca  realizacja 

44. 

Uchwała Nr 

III/13/18 

28 grudnia 2018 

w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia.  

W trakcie  realizacji 

45. 
III/14/18 

28 grudnia 2018 

w sprawie dokonywania  zmian  w  

budżecie  gminy oraz  w  sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 

grudnia  2017r w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Wykonano 

46. 
III/15/18 

28 grudnia 2018 

w sprawie uchwalenia  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Oporów  na  

lata  2019 – 2022 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. W trakcie  

realizacji 

47. 
III/16/18 

28 grudnia 2018 

w sprawie uchwalenia  budżetu  na  2019 

rok 

 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem  podjęcia  z  mocą  

obowiązującą od  

01.01.2019r. i podlega  

ogłoszeniu  w  Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

Realizacja w 2019 r. 

 

VI. Część analityczna. 

7.1. Sprawy administracyjne i obywatelskie 

W 2018 r. w urzędzie gminy było zatrudnionych 13 pracowników administracyjnych 

i 1 pracownik obsługi – konserwator. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oporowie 

były zatrudnione 4 osoby, natomiast w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie – 1 osoba.  

W 2018 roku  Urząd Gminy Oporów zatrudnił do pracy w ramach robót publicznych  

32 osoby, w tym: 18 mężczyzn i 14 kobiet oraz w ramach tzw. „efektywności”: 10 osób, 

w tym: 2 mężczyzn i 8 kobiet. 

 W ramach skierowania przez Sąd Rejonowy w Kutnie do wykonywania nieodpłatnie 

kontrolowanej pracy  na cele społeczne w 2018 roku 4 osoby wykonywały w/w prace na 

rzecz Urzędu Gminy Oporów w wymiarze 432 godzin. 
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Do Urzędu Gminy Oporów wpłynęło 48  wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi. Przedmiotem wniosków skierowanych do 

Urzędu najczęściej były kwestie związane : 

1) z wynagrodzeniem wójta, pracowników , nagrodami, 

2) obsługą prawną Urzędu, 

3) posiadanie sprzętu, wyposażenia, programów. 

 

W ramach swoich zadań Urząd Stanu Cywilnego w 2018 r. 

- sporządził  akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) – 41szt.   

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

-121 szt. 

- wydał  dowodów osobistych – 194 szt.  

- udzielił ślubów   - 8 

 

7.2.Oświata i edukacja  

W gminie w 2018 r. funkcjonowała   Szkoła Podstawowa w Oporowie  im. Jana Pawła II 

z oddziałem przedszkolnym oraz Szkoła Podstawowa im.  37 Łęczyckiego Pułku Piechoty 

Księcia Józefa Poniatowskiego z oddziałem przedszkolnym.  

 
 
Baza oświatowa gminy rok szkolny 2017/2018 

SZKOŁY LICZBA UCZNIÓW LICZBA 
NAUCZYCIELI 

LICZBA ETATÓW 

 
SP w Szczycie wraz z 

oddziałem 
przedszkolnym 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

 

51 
 

 
13 

 
7,81 

 
Oddział 

przedszkolny 

 
22 

 
SP w Oporowie wraz 

z oddziałem 
przedszkolnym oraz 

II i III klasą 
gimnazjum 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

 

97  
 

19 

 
 

16,34 

 
Oddział 

przedszkolny 
 

 
54 

 
GIMNAZJUM 

 
37 
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Baza oświatowa gminy rok szkolny 2018/2019 

SZKOŁY LICZBA UCZNIÓW LICZBA 
NAUCZYCIELI 

LICZBA ETATÓW 

 
SP w Szczycie wraz z 

oddziałem 
przedszkolnym 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

 

59 
 

 
14 

 
9,24 

 
Oddział 

przedszkolny 

 
15 

 
SP w Oporowie wraz 

z oddziałem 
przedszkolnym oraz 
III klasą gimnazjum 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

 

113  
 

23 

 
 

18,69 

GIMNAZJUM 16 

 Oddziały 
przedszkolny 

 

65 

 

W szkole w Szczycie do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 8 osób. 

Najwięcej w szkole kl. VII – 11 uczniów w klasie, najmniej w szkole kl. I – 7  uczniów w 

klasie.  

Natomiast w  szkole w Oporowie do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 14 

osób. Najwięcej w szkole kl. III – 17 uczniów w klasie, najmniej w szkole kl. II – 9  uczniów 

w klasie.  

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole w Szczycie był 1 odział przedszkolny, a w szkole w 

Oporowie funkcjonowały 2 oddziały. W roku szkolnym 2018/2019 przybył 1 oddział 

przedszkolny w szkole w Oporowie.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r.  139 uczniów, a na dzień 31 grudnia 2018 r. -141 uczniów 

dojeżdżało do szkoły  zorganizowanym przez gminę transportem 

W kwietniu 2018 uczniowie  klasy III gimnazjum zdawali egzamin gimnazjalny. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 

PRZEDMIOT WYNIK PROCENTOWY 

Język polski 
 

64 

Historia - wos 
 

62 

Matematyka 
 

45 

Przedmioty przyrodnicze 
 

54 

Język angielski – podstawa 
Język angielski - rozszerzony 

43 
26 

 
Język niemiecki – podstawa 

 
69 
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W 2018 r. zostały zrealizowane wymienione poniżej projekty i programy: 

NAZWA 
PROJEKTU/PROGRAMU 

DLA KOGO KWOTA 
DOFINANSOWANIA/ 

RODZAJ POMOCY 

WKŁAD WŁASNY 

Doposażenie pracowni 
przedmiotowych w ramach 

rezerwy oświatowej 

 
SP w Szczycie 

 
1 5500,00 

 
--- 

Doposażenie biblioteki 
szkolnej w ramach 

Rządowego programu 
wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju 
Czytelnictwa” 

 
SP w Szczycie 

 
3 100,00 

 
620,00 

Wyposażenie przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi , 

oddziałów przedszkolnych, 
w oczyszczacze powietrza, 

w ramach zadania 
„Poprawa jakości 

powietrza” 

 
Oddział przedszkolny 

w Szczycie 
Oddziały 

przedszkolne w 
Oporowie 

 
1 szt. 
1 szt. 

 
------ 
------ 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do 

szerokopasmowego 
Internetu o wysokich 
przepustowościach” 

 
SP w Szczycie 

 
SP w Oporowie 

 
Podłączenie do Internetu 

100 Mb/s 
Podłączenie do Internetu 

100 Mb/s 

 
------ 

 
------ 

Szkolne Kluby Sportowe 
realizowany przez ŁSZS 

 
SP w Oporowie 

 
2800,00 

 
----- 

 
„Zdrowe powietrze to 

zdrowe dzieci – program 
edukacji ekologicznej” 
dofinansowanie z Woj. 

Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gosp. Wodnej 

w Łodzi 
 

 
 

SP w Szczycie  

 
 

8 487,52 

 
 

1 525,07 

„Umyjemy wodę’- program 
edukacji ekologicznej” 

Program realizowany w 
latach 2018-2019 

 
SP w Oporowie 

 
do 20 600,00 

 
2 300,00 

 

7.3.  Kultura 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w 

Oporowie. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 11 345  woluminów, zaś na 

koniec roku – 11 675 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów 

wynosiła 4 390 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz  4 518 na dzień 31 grudnia  2018 r. 
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Na początku roku zarejestrowano  460 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba 

ta wynosiła 473. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 4 985 czytelniczek 

i czytelników, którzy wypożyczyli z 13 212 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono 

zbiory biblioteki  m.in. o książki dla dzieci i młodzieży, książki  popularno-naukowe 

i literaturę  piękną.  

W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia: Dzień Kobiet, ferie dla 

dzieci, spotkanie autorskie, Dzień Dziecka, lekcje biblioteczne, wyjazdy do teatru. 

W wydarzeniach tych wzięło udział ok. 900 mieszkańców.  

 

2 czerwca  na terenach przy stawach w Oporowie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg atrakcji: darmową zjeżdżalnię, rowerki 

wodne, gry i konkursy z nagrodami, tor przeszkód, darmową kiełbaskę z grilla, a dla dzieci 

darmową watę, lody, lizaki, balony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycją w naszej gminie stało się organizowanie Dożynek Gminnych. W Zeszłym roku 

odbyły się one w ostatnią niedzielę sierpnia. Uroczystość „Święta Plonów” to piękna polska 

tradycja, szczególny dzień zamykający całoroczny trud pracy rolnika i jego rodziny.  

Dożynki to również wspaniała okazja do przypominania zwyczajów i tradycji związanych 

ze świętowaniem końca okresu żniw. 
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7.4. Gospodarka odpadami 
 

Od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina 

Oporów przejęła obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych.  

Gmina Oporów posiada podpisaną umowę z firmą TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. na 

podstawie, której świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Oporów.  

Odpady komunalne z terenu gminy Oporów odbierane są w postaci zmieszanej i 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  siedzibie Wykonawcy, zgodnie z zawartą umową, został utworzony Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK-u można dostarczać odpady  z terenu Gminy 

Oporów w każdy wtorek ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 

8.00 do 17.00. 

 

W roku 2018 przetworzeniu poddano następujące ilości odpadów komunalnych: 

- zmieszane odpady opakowaniowe                             - 51,552 Mg 

- nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne     - 320,633 Mg 

- opakowania ze szkła                                                  -  32,080 Mg 

 

Osiągany w roku 2017 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowiska wyniósł 8,49 %, natomiast w roku 2018 wyniósł 

3,45 %. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w roku 2017 wyniósł 24,69 %, natomiast w roku 2018 wyniósł 34,84 %. 

 

7.5. Pomoc społeczna  

 

Jednym z głównych zadań pracowników socjalnych w zakresie pomocy społecznej jest 

wykonywanie pracy socjalnej, 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 
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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 2018 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. 

Wobec 19 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Oporów 

prowadzono postępowania zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

m.in.: przeprowadzano wywiady alimentacyjne i odbierano oświadczenia majątkowe, 

zobowiązywano dłużników do zarejestrowania się w PUP, wnioskowano do PUP o potrzebie 

aktywizacji dłużników, wnioskowano do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, składano 

wnioski o ściganie za przestępstwo niepłacenia alimentów, współpracowano z organami 

właściwymi wierzyciela i komornikami, prowadzono działania w ramach postępowań 

egzekucyjnych. 

Dłużnicy alimentacyjni zwrócili świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 26.720,98 

zł, w tym ustawowe odsetki wyniosły- 15.516,52 zł. 

 

Pomoc udzielona przez GOPS w 2018 roku: 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób/rodzin Liczba świadczeń Kwota 
świadczeń 

1. Zasiłek stały 
 

21 191 99.364,04 

2. Zasiłek okresowy 34 127 39.347,98 

3. Zasiłek celowy 40 - 8.840,00 zł 

4. Zasiłek specjalny celowy 16 48 5760 

5. Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania. 

24 24 10.059,04 

6. Opłaty za pobyt w Domu 
Pomocy Społecznej 

2 24 52.116,78 

7. Opłata za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej 

1 12 8.649,59 

8. Świadczenia rodzinne 354 rodziny 3862 762.784,72 

9. Zasiłki dla opiekuna 3 31 16.520,00 

10. Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

12 168 67.050,00 
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11. Świadczenia wychowawcze 295 3080 1.535.793,00 

12. Rządowy Program „Dobry 
start” 

277 277 83.100,00 

13. Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne 

31 292 19.422,58 

14. Stypendia 23 - 27.329,60 

15. Dodatki energetyczne 1 - 124,33 

 
16. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 
2 

 
 
- 

 
3.483,34 

 

 

W 2018r. 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 ” . 

Z pomocy skorzystały 234 osoby. Łączna ilość produktów 12.323,88 kg o wartości 59.645,74 

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 

jest z Banku Żywności w Łodzi raz na dwa miesiące. 

 

7.6.Bezpieczeństwo i  ochrona przeciwpożarowa . 

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Komisariatu Policji w 2018 r. na terenie gminy 

odnotowano : 

- kradzież  z  włamaniem - 1, 

- kradzież  mienia - 1, 

- bójki i pobicia - 2 , 

- wypadki - 4 (zabici - 1, ranni - 3), 

- kolizje – 20. 

Policja przeprowadziła 191 interwencji na terenie naszej gminy.  Sporządzono 4 wnioski o 

ukaranie za wykroczenia:  

- w  ruchu  drogowym – 4 

-  przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia -1.  
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Ustalono czterech  sprawców czynów  karalnych - naruszenie miru domowego, wszczęto 

dwie procedury Niebieskiej  Karty  oraz  skierowano  jeden  wniosek w  sprawie uzależnienia  

od  alkoholu. 

W 2018 r. w każdy wtorek tygodnia dzielnicowy przyjmował interesantów z terenu gminy 

w urzędzie gminy.  

 

Z analizy zagrożeń sporządzonej przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Kutnie wynika, że w Gminie Oporów występuje mały stopień zagrożenia (ZIIG).  

Natomiast z przeprowadzonej analizy zabezpieczenia operacyjnego wyniką, że Gmina 

Oporów, jest jedną z 5 gmin z powiatu kutnowskiego, która  została zaliczona do gmin 

z niskim poziomem zabezpieczenia operacyjnego, w której zachodzi potrzeba włączenia 

co najmniej jednej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.  

W 2017 r. gmina zadeklarowała włączenie  jednostki OSP Skórzewa do KSRG.  

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

Oporów, 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 2018 r. jednostka OSP Skórzewa wyjeżdżała 

12 razy do  działań ratowniczo-gaśniczych 

 

VIII. Podsumowanie  

 
     Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 

rok obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. Budżet omawianego roku pozwolił na 

realizację zaplanowanych zadań. 

      Rok 2018 był rekordowy dla Gminy Oporów, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede 

wszystkim tych z udziałem środków zewnętrznych. To efekt skuteczności gminy 

w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. W ubiegłym roku 

zrealizowano w ramach operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) 

na terenie gminy Oporów. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów. 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Oporowie”  na którą pozyskano prawie 1 400 000 zł 

netto , dwa zadania. Trzecie zadanie będzie zrealizowane w 2019 roku.  

     Co trzeba podkreślić realizując ww. zadania, nie zapomniano o drogach . Przebudowano 

ich w zeszłym roku ponad 6 km. Poza zadaniami inwestycyjnymi prowadzone są naprawy 

bieżące dróg.  
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      Podejmowano przedsięwzięcia związane z profilaktyka , edukacją, ekologią, z realizacja 

grantów sołeckich.  

      Dane demograficzne za ubiegły rok i lata poprzednie , pokazują, że z roku na rok ubywa 

mieszkańców gminy. Jako samorząd musimy podjąć działania w celu stworzeniu przyjaznych 

warunków dla mieszkańców i  dalszych inwestycjach, działaniach dla  rozwoju gminy.  

      Gmina racjonalnie gospodarując środkami, stara się zaspokoić potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców. 

 


