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Aby wszyscy z Was znaleźli swoje
miejsce przy stole wigilijnym,

W tym numerze

by spełniły się Wasze najskrytsze
marzenia, aby każdy kolejny
dzień był jeszcze lepszy,
bądźmy dla siebie bardziej
serdeczni, patrzmy na

Oporowski Mistrz
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W skrócie

4

to co dobre a nie na to
co nasz dzieli.
Wszystkiego najlepszego
na święta i Nowy Rok.
Życzy
Wójt Gminy Oporów,
Przewodniczący Rady
oraz pracownicy urzędu

Oporowski Mistrz
W 2012 r. po wyleczeniu kontuzji zdobył złoty
medal

na

Halowych

Mistrzostwach

Polski

Juniorów w Spale, w biegu na 800 metrów (1.53,
84 s.).W czerwcu zdobył Mistrzostwo Polski
Juniorów

na

zawodach

w

Białymstoku,

na

dystansie 800 m uzyskując czas 1.50,24 s.
Jego najlepszy wynik w sezonie 2012 na 800 m
to 1.49,33 s.- poprawienie rekordu życiowego

Fot. facebook.com

o ponad 3 sekundy.
Jako jedyny w Polsce osiągnął minimum na
Mistrzostwa

Świata

Juniorów

w

Barcelonie

na 800 m i choć nie uzyskał tam wysokiej lokaty,
to i tak udział w tych zawodach był dużym
sukcesem.
W nadchodzącym roku czekają go, w lutym
Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
następnie
Europy

udział

w

Mistrzostwa

w

Szwecji.
Polski, a

Halowych
W

lipcu

w Spale,

Mistrzostwach
Młodzieżowe

dwa tygodnie

później

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Tempere,
Finlandia.

O

kim

piszemy?

O

Arturze

Kuciapskim,

mieszkańcu naszej gminy, który udowodnił, że
dzięki wytrwałości, zapałowi i ciężkiej pracy
można wiele osiągnąć.
Młodemu

sportowcowi

życzymy

sukcesów w sporcie i życiu osobistym.

kolejnych
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Co słychać w kulturze?
Gminna Biblioteka w Oporowie mimo skromnych

Trzy

warunków

czytelników,

lokalowych

mieszkańcom

gminy

stara
jak

się

zapewnić

najwięcej

i

jak

najbardziej urozmaiconych form pracy. Prowadzi

komputery
a

4

katalogowanie

będą
będzie

udostępnione

dla

przeznaczony

do

zbiorów

bibliotecznych

i udostępnianie ich on-line.

ona działalność w zakresie:
 wypożyczania księgozbiorów (w latach 20102012 pozyskano środki zewnętrzne na zakup
książek w wysokości 11 600,00 zł)
 czytelni

internetowej

(bezpłatnej

kafejki

internetowej)
 punktu informacji turystycznej
 organizuje spotkania , w tym Dzień Babci i
Dziadka, Dzień Kobiet, wielkanocne spotkania
emerytów i rencistów; Andrzejki, Mikołajki)
 organizuje wyjazdy dla dzieci i dorosłych ( w
2012 r. do Krynicy Zdrój, Darłówka, Sierpca;
do KDK do Kutna; do zoo safari w Borysewie;

Nowe komputery w bibliotece

nad jezioro do Koszelówki; na wystawę
kwiatów do Skierniewic)
 jest organizatorem imprez kulturalnych (festyn
z okazji Dnia Dziecka,
konkursów

dożynki gminne),

recytatorskich,

muzycznych oraz

plastycznych,

konkursu

„Oporowskie

talenty”,
 comiesięczne spotkania dla dzieci 3-5 lat
(zajęcia plastyczne, manualne, gry, zabawy,
konkursy, wycieczki)
 przy bibliotece działa zespół Oporowskie Nutki
Aby uatrakcyjnić swoją działalność Biblioteka
stara się pozyskiwać pomoc z zewnątrz. W tym
otrzymała:

Stowarzyszenia

środki

Rozwoju

finansowe
Gmin

ze

„Centrum”

na

organizację festynu z okazji Dnia Dziecka, od
sponsorów

na

dożynki

gminne,

od

firmy

Microsoft oprogramowanie na 5 stanowisk o
wartości

ponad

5

tys.

rozpatrzony wniosek
Programu

Rozwoju

„Kraszewski.

$.Pozytywnie

został

w ramach Narodowego
Czytelnictwa

Komputery

dla

na

zadanie

bibliotek”

biblioteka otrzymała środki – 10.000,00 zł

i
na

zakup 4 zestawów komputerowych, urządzenia
wielofunkcyjnego
antywirusowe.

oraz

Od

dnia 01.01.2012 r. na podstawie umów

zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie
w ramach prac publicznych, prac

społecznie-

użyteczne oraz staży zawodowych
36 osób

wykonywało

prace

na terenie Gminy

Oporów. Osoby te pracowały przy:

 lekcje biblioteczne

roku

Prace publiczne, staże…

licencji

na

programy

-

remoncie

świetlicy

gminnej

w

Kamiennej

(otynkowanie ścian zewnętrznych),
- wymianie ogrodzenia oraz stworzeniu miejsc
parkingowych przy urzędzie gminy
- wycince krzewów przy drogach
- naprawie dróg
- naprawie i drobnych

remontach (kotłownia w

urzędzie, naprawa szamba przy bibliotece)
- pracach porządkowych (uprzątnięcie terenu
wokół

boiska

szkolnego,

sprzątanie

szkół,

urzędu gminy, biblioteki)
W okresie zimowym będą kontynuowali, przy
sprzyjających
wycinkę

warunkach

krzewów,

porządkowe.

oraz

atmosferycznych,
wykonywali

prace
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Obciążenie dla budżetu gminy czy powód do dumy?
Na

terenie Gminy Oporów funkcjonują dwa

Na edukację nie można jednak spoglądać jedynie

zespoły szkół:

z

-Zespół Szkół w Oporowie (SP- 75 uczniów, klasa

zauważać

„0” – 19 oraz Gimnazjum- 60 uczniów)

najmłodszych mieszkańców gminy, jako czynnika

- Zespół Szkół w Szczycie (SP- 71 uczniów, klasa

integrującego

„0” – 13 oraz Gimnazjum -31 uczniów)

udział w organizowanych konkursach zawodach

W obu zespołach szkół zatrudnionych jest 36

perspektywy

finansowej,

jej

znaczenie
społeczność.

należy

również

dla

rozwoju

Uczniowie

biorą

sportowych, na których osiągają sukcesy, a tym

nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi.

samym promują swoją szkołę i gminę:

Udział wydatków na edukację w budżecie naszej

-

gminy wynosi ok. 40% wydatków ogółem. Gmina

Gimnazjalnych w lekkoatletyce uczniowie ZS w

otrzymuje środki na to zadanie z budżetu

Oporowie: rocznik 1997-1998w biegu na 100 m

Państwa tzw. subwencję oświatową, ale jest ona

II

niewystarczająca i dlatego trzeba zaangażować

Andrysiak, w biegu na 300 m III miejsce z czasem

środki

42,45 s zajął Mateusz Maciak; rocznik 1999 w

własne

gminy

na pokrycie

kosztów

na

III

miejsce

Powiatowych

z

czasem

12,24

Mistrzostwach

s

zajął

Marek

realizacji zadań edukacyjnych.

biegu na 100m IV miejsce z czasem 14,12 s zajął

Subwencja oświatowa za rok 2011 wyniosła

Krzysztof Prośniewski.

1 924 054,00 zł, a wydatki ogółem w dziale

- uczniowie ZS W Oporowie wzięli udział w

oświata

obsługa

Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w

dowożenie uczniów) wyniosły

Tenisie Stołowym i zdobyli IV miejsce. Skład

księgowa

(płace,
oraz

utrzymania

szkół,

kwotę ponad 2 700 000,00 zł

podstawowy naszej reprezentacji: Igor Sobczak,

Subwencja oświatowa na rok 2012 to kwota

Mateusz Szarłat, Mariusz Perka.

1 916 669,00 zł. W budżecie zaplanowano na

Jakub Siermiński.

edukację kwotę 2 926 214,00 zł, ale dzięki

-

Rezerwowy:

Zespół Szkół w Szczycie zajął I miejsce w

poczynionym oszczędnościom wydatki powinny

konkursie

Wielkiej Zbiórki Makulatury – Jesień

być znacznie mniejsze.

2012

„SZUKAJ

–

ZYSKU

W

ODZYSKU”

Jak widać z przedstawionych liczb z budżetu

zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu

gminy dokłada się co roku

ok.800 tys. zł na

Kutnowskiego, a wyróżnienie otrzymała kl. II

zadania oświatowe, a może i to być za mało,

Gimnazjum oraz ucz. kl. III Paulina Swachta.

gdyż z danych demograficznych wynika, że

Ponadto zespół

corocznie występuje tendencja spadkowa liczby

zbiórkę baterii, puszek aluminiowych, butelek

uczniów, a od tego jest uzależniona wysokość

typu

subwencji oświatowej.

wyróżnienie

PET.

W

szkół
w/w

został

wyróżniony za

kategoriach

otrzymali:

ucz.

kl.

odpowiednio
VI

Elżbieta

Maciejewska, uczeń kl. VI Michał Urbaniak, uczeń
kl. II Gimnazjum Marcin Leszczyński oraz poza
konkursem uczeń
zbiórkę szkła.

Wyróżnieni uczniowie

kl. VI Michał Cieśliński za
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W skrócie
 Zakończono prace związane z zadaniem pn.
Przebudowa

kotłowni

w budynku

Zespołu

Szkół w Szczycie. Obecnie źródłem ciepła jest
kotłownia

olejowa.

wykonana

zostanie

W

ramach

zadania

kotłownia

opalana

biomasą. Koszt zadania ok. 80 tys. zł. Na
przebudowę

gmina

zdobyła

zewnętrzne

dofinansowanie -58 tys. zł. Dzięki nowemu
źródłu ciepła przewiduje się oszczędności w
wydatkach ponoszonych na zakup opału rzędu
20 tys. zł rocznie.
 Pozyskano

nieodpłatnie

z

Transportu 35 zestawów komputerowych wraz
z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół w
Oporowie i Zespołu Szkół w Szczycie.
- Po ponad 6 latach prac podjęta została
w

sprawie

zmian

studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Oporów.
- w związku ze zmianą Kodeksu Wyborczego
rada gmina była zobowiązana do dokonania
podziału gminy na jednomandatowe okręgi
wyborcze i podjęcia stosownej uchwały w tym
zakresie.

Dotychczasowy

dwumandatowy

okręg nr 1 obejmujący Oporów, Dobrzewy,
Kolonię Oporów został podzielony na dwa
okręgi jednomandatowe. Pozostałe granice
okręgów wyborczych pozostały bez zmian.
- Na sesji w dniu 30.11.2012 rada podjęła
m.in. uchwały w sprawie:
b) wysokości podatku rolnego na 2013 rok –
stawka 50,00 zł za 1 dt (podobna stawka
powiatu

obowiązywała

w

kutnowskiego

większości
oraz

ościennych)

Gmina Kutno
Gmina Krzyżanów,
Krośniewice, Oporów
Gmina Szczawin
Gmina Strzelce
Gmina Bedlno
Gmina Nowe Ostrowy

w

w

latach

poprzednich

w

ramach

umowy

roku pozyskał produkty żywnościowe w ilości
ok. 7 t m.in. mąka, makaron, dżem, ryż,
mleko, mielonka, kasza. Z tej formy pomocy
mogą korzystać osoby będące klientami OPS w
Oporowie,
finansową.

posiadające
W

chwili

trudną

obecnej

sytuację

233

osoby

pobierają artykuły żywnościowe.
 Zakończono realizację projektu systemowego
„Lepsze Jutro” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu

Społecznego,

w

którym

wzięło

udział 7 osób bezrobotnych z terenu gminy
Oporów,

nieaktywnych

korzystających

z

pomocy

zawodowo,
społecznej

w

przedziale wiekowym 18– 60 lat. Projekt
obejmował: doradztwo zawodowe, wsparcie

a) opłaty za wodę (2,50 + VAT za 1 m3)

będzie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tak jak i
zawartej z Bankiem Żywności w Kutnie w 2012

 Z prac Rady Gminy Oporów:
uchwała

Kotłownia po przebudowie

Ministerstwa

gmin

gminach

psychologiczne,

indywidualne

i

grupowe,

szkolenia zawodowe /kasjer – fakturzysta/
oraz kurs Prawo Jazdy kat. B. Celem projektu
było podniesienie kwalifikacji tych osób
 Gmina Oporów ma podpisaną umowę na 2013
r. na nieodpłatny odbiór i utylizację padłych

55,00
50,00
49,00
41,00
36,00
48,00

zwierząt z PPH „Hetman” sp. z o.o. Florianów
24, 99-311 Bedlno, tel.24 282 16 53, 56 683
25 62, kom.662 041 241

