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Wyniki wyborów w gminie Oporów 

W dniu 16 listopada 2014 r. mieszkańcy Gminy 

Oporów wybrali Wójta oraz radnych na kadencję 

2014 -2018. Uprawnionych do głosowania było 

2 234 osób, na wybory poszło 1 445 osób. 

Frekwencja w naszej Gminie wyniosła 64,68 % i 

była najwyższa w powiecie kutnowskim.  

Kandydaci na wójta otrzymali: Robert 

Pawlikowski 1206 głosów, Mirosław 

Pruszkowski 239 głosów. Jak pokazują wyniki 

dotychczasowy Wójta Gminy Oporów Robert 

Pawlikowski otrzymał poparcie od 83,46% 

głosujących osób i przeszedł w I turze wyborów. 

Dzięki głosom mieszkańców w nowej radzie 

zasiądzie 6 radnych z poprzedniej kadencji:  

1. Kraśkiewicz Marcin 

2. Kuras Józef 

3. Bisiorek Mirosław 

4. Workowska Anita 

5. Kawczyński Michał 

6. Kiełbasa Włodzimierz 

oraz 9 nowych radnych: 

7. Markus Elżbieta 

8. Pruszkowska Ewa  

9. Kowalski Grzegorz 

10. Matusiak- Wiwała  Agnieszka 

11. Szczepaniak Tomasz 

12. Wiśniewski Daniel 

13. Maciejewski Julian 

14. Szwejda Daniel 
15. Szafran Paweł 

Z okazji nadchodzących  

Świąt Bożego Narodzenia  

chcemy życzyć Państwu,  

aby wszystkie chwile  

spędzone w rodzinnym gronie  

były radosne i spokojne, a każdy dzień  

Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei. 
 

   Wójt Gminy                Przewodniczący Rady 
Robert Pawlikowski         Marcin Kraśkiewicz 

W Radzie Powiatu Gminę Oporów reprezentować 

będzie Robert Fabijański startujący z listy PSL. 

 

Radni oraz Wójt kadencji 2014-2018 

 

I Sesja Rady Gminy Oporów 

W poniedziałek, 1 grudnia 2014r. odbyła się  

I sesja Rady Gminy Oporów. Sesję do momentu 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

prowadził radny senior Włodzimierz Kiełbasa. 

Podczas pierwszej sesji radni oraz Wójt Gminy 

Robert Pawlikowski uroczyście złożyli 

ślubowanie. 

 

W głosowaniu tajnym dokonano wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Oporów – 

Marcina Kraśkiewicza. Natomiast funkcja 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została 

powierzona Anicie Workowskiej. 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

Co wykonano w 2014 roku? 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane w bieżącym roku. 

1.Przebudowa fragmentów dróg gminnych  

przebiegających przez Samogoszcz, Jurków 

Drugi, Dobrzewy na dł. 2,910 km. W ramach prac 

wyprofilowano  i zagęszczono  drogę na 

istniejącej nawierzchni tłuczniowej oraz ułożono 

warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-

asfaltowej grysowej.  Wartość zadania ok. 355 

000,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 96 

400,00 zł.  

 

2.Przebudowa części drogi wewnętrznej – 

lokalnej Świechów Wieś- Janów o dł. 520 m. 

Wartość zadania ok. 65 000,00 zł.  

 

3.Przebudowa  części dróg  gminnych  w 

miejscowościach:  Kamienna - 290 m ,  

Szczyt - 200 m, Skórzewa  -310 m, Pobórz -450 

m, Oporów - 450 m, Stanisławów – 106 m. 

Łączny koszt wykonania prac ok. 184 500,00 zł, 

 

4. Remont budynku komunalnego oraz świetlicy 

wiejskiej w Mnichu – zakres prac: uzupełnienie 

tynków, orynnowanie,  malowanie ścian 

zewnętrznych, malowanie dachu, położenie 

terakoty oraz malowanie ścian wewnętrznych w 
świetlicy   Koszt zadania ok. 15 000,00 zł. 

5. Naprawa 3 przystanków autobusowych : 

Kolonia-Oporów, Łowiczówka oraz Pobórz. 

 

6.„Eko-Przystań w ekopracowni w Szkole 

Podstawowej w Zespole Szkół w Szczycie” –W 

ramach zadania wyremontowano salę (założone 

energooszczędne oświetlenie, zakupiono  

pomoce dydaktyczne,  sprzęt audio video  i 

komputerowy oraz wyposażenie pracowni, w tym 

meble, żaluzje, dywan, fototapetę). Koszt zadania 

ok. 37.375,00 zł, w tym dofinansowanie z 

WFOŚiGW w Łodzi ok.  35 320,00 zł. 
 

Budynek po remoncie 

 

Nowoczesna Ekopracownia w ZS w Szczycie 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

 
W trakcie realizacji: 

1.Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem 

stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w 

Oporowie  

Przedsięwzięcie obejmuje jeden obiekt 

budowlany – budynek sali gimnastycznej wraz z 

łącznikiem, umożliwiającym komunikację, bez 

konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku 

szkoły. Kubatura obiektu 5 523 m3, w tym sala  

3914 m3. Powierzchnia użytkowa obiektu 675,03 

m2, w tym powierzchnia sali gimnastycznej 

397,24 m2. 

W roku 2013 r. wykonano dokumentację, prace 

budowlane rozpoczęły się w lipcu 2014 r. , a 

zakończenie planowane jest na sierpień 2015 r. , 

oddanie obiektu do użytkowania – koniec 

października 2015 r. 

Orientacyjny koszt zadania:  2 160 000,00 zł, w 

tym dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w 

wysokości 1 250 000,00 zł  

W październiku odbył się odbiór I etapu budowy, 

w miesiącu listopadzie gmina otrzymała I transzę 

dofinansowania z MSIT w wysokości 550 000,00 

zł.  
 

2. Przebudowa chodnika w Oporowie. Do końca 

roku ma zostać założony nowy chodnik w 

Oporowie - między kościołem a zamkiem. 

Całkowity koszt inwestycji ca 100 000,00 zł, w 

tym  ponad 67 000,00 zł dotacji  z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi .  

Sala Gimnastyczna w Oporowie 

7 listopada 2014r. w Bibliotece w Oporowie 

świętowało 10 par małżeńskich, które przeżyły ze 

sobą już ponad 50 lat. W imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 

Komorowskiego, przyznane jubilatom medale, 

wręczył wójt gminy Oporów Robert Pawlikowski. 

Każda para otrzymała medale, legitymacje, 

dyplomy i piękną wiązankę kwiatów. 

Podsumowaniem uroczystości, która rozpoczęła 

się o godz. 13.00, były życzenia wypowiedziane 

przez wójta, „jeszcze wielu wspólnych i 

szczęśliwych lat”. Po oficjalnej części 

uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni 
na poczęstunek. 

Budowa chodnika w Oporowie 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

Jubileusz 50-lecia 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

 

Oddziały przedszkolne w gminie 
Zakończyła się realizacja projektu „Zapewnienie 

dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej na terenie Gminy Oporów” w 

ramach, którego ZS w Oporowie i ZS w Szczycie 

zostały doposażone w celu dostosowania do 

potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.  Zostały m.in. 

zakupione i zamontowane meble, urządzenia na 

placu zabaw, sprzęt audiowizualny i ITC, 
zabawki, pomoce dydaktyczne. Oddział przedszkolny w Szczycie 

Czy wygrają? 

W dniu 15 października zdesperowani mieszkańcy 

Jurkowa, Oporowa, Woli Owsianej, Dobrzelina oraz 

Drzewoszek zablokowali skrzyżowanie Jurków - 

Oporów, by w ten sposób zasygnalizować problem o 

stanie nawierzchni drogi powiatowej. Wcześniejsze 

pisma kierowane do powiatu nie przyniosły efektu. 

Mając dość jeżdżenia po nawierzchniach w tak 

opłakanym stanie postanowili „czynnie” zacząć 

walczyć o naprawę drogi. Na miejsce protestu 

przybył członek Zarządu – Mirosław Ruciński, który 

potwierdził, że droga jest w fatalnym stanie, ale 

starostwa nie stać na jej naprawę. Zebrani 
zapowiedzieli, że nie poprzestaną walczyć o swoje. 

Na sesji w dniu 30 października 2014 r. radni 

poparli wniosek Wójta i  ustalili cenę żyta w 

wysokości 48,00 zł za 1dt. Cena ta stanowi 

podstawę do wyliczenia podatku rolnego na 

obszarze Gminy Oporów . 

Warto podkreślić, że od dwóch lat, jesteśmy  

jedną z nielicznych gmin, która  nieznacznie, ale 

obniża podatek rolny. 

Radni podnieśli do stawki maksymalnej stawkę 

podatku od środków transportowych dot. 

autobusów.  

Pozostałe wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, podatku od nieruchomości, cena 
za wodę pozostały nie zmienione. 

Podatki w 2015 roku 

•W dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się 

posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Oporowie na którym 

dokonano podsumowania działalności w 2014 r.  

W okresie 01.01.-12.12.2014r. na terenie Gminy 

miały miejsce 23 zdarzenia, w tym 10 pożarów i 

13 miejscowych zagrożeń (silne wiatry, zdarzenia 

w transporcie drogowym). Jednostki OSP 

wyjeżdżały do zdarzeń 13 razy (OSP Skórzewa 7 

razy i OSP Kurów 6 razy). 

Na utrzymanie OSP w budżecie Gminy na 2015r. 
planowana jest kwota 41 000,00 zł. 

Jak działają i biegają strażacy 

•Jesienią  na stadionie LKS w Kleszczowie, powiat 

bełchatowski odbyły się XV Mistrzostwa 

Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w 

Lekkoatletyce. Mieszkaniec Gminy Oporów st. str. 

Sylwester Michalak w biegu na 1000 metrów zajął 

I miejsce z wynikiem 2 min. 36 sek. ustanawiając 
nowy rekord województwa łódzkiego. 

GOPS w Oporowie informuje, że trwa nabór osób do 

projektu „Lepsze Jutro”2015. Zainteresowanych/e 

osoby prosimy o zgłoszenie się do biura projektu w 

siedzibie GOPS w Oporowie. 

Osoby zgłaszające się do projektu muszą spełniać 

następujące kryteria: 

•korzystają z pomocy społecznej GOPS w Oporowie 

•są w przedziale wiekowym 18- 60 lat 

•są mieszkańcami Gminy Oporów, należą do jednej 

z poniższych grup: 

 

ych 

 

 

W ramach projektu „Lepsze Jutro” zapewniamy:  

•doradztwo zawodowe; 

•wsparcie psychologiczne; 

•szkolenia zawodowe; 

•wsparcie finansowe; 
•catering. 

Nabór do projektu „Lepsze Jutro” 


