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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych zapachem,
świątecznych wypieków,
nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem kochających serc,
bliskością, pokojem i radością
życzą
Przewodniczący Rady
Wójt Gminy
Marcin Kraśkiewicz
Robert Pawlikowski
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Marzenia się spełniają… otwarcie sali
gimnastycznej w Oporowie

W dniu 14 października w Gminie Oporów świętowano
Dzień Nauczyciela

ale także odbyło się uroczyste

otwarcie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w
Oporowie, którą wybudowała firma HYDROPOL sp.z o.o.
z Gostynina. Całkowita wartość zadania 2 089 230,00
zł, w tym dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze
środków FRKF w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego
Programu Rozwoju Bazy Sportowej” w wysokości 1 250
000,00

zł.

Podkreślić

należy,

że

inwestycje

zrealizowano w bardzo krótkim czasie – wejście na plac
budowy lipiec 2014r – oddanie do użytkowania
październik 2015 r. i pozyskano na nią prawie 60%
dofinansowania.

Uczestnicy uroczystości
Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym przecięciem
wstęgi przez Wójta Gminy Oporów, Dyrektora ZS w
Oporowie oraz Artura Kuciapskiego. Po oficjalnych
wystąpieniach, w których pogratulowano sukcesu i
podziękowano wszystkim zaangażowanym w budowę
sali,

a

uczniom

życzono

uczniowie

zaprezentowali

artystyczne

i

sportowe,

sukcesów

sportowych,

swoje

umiejętności

które

przygotowali

pod

kierunkiem E. Kwiatkowskiej, E. Pawlik oraz D. Welfler.
Całość imprezy zakończył wspólny aerobik oraz rzuty do
kosza.

Wniosek

"Książki naszych marzeń"
złożony przez Gminę został pozytywnie

rozpatrzony i od 15 października br. w naszej gminie
Symboliczne przecięcie wstęgi

realizowany jest rządowy program "Książki naszych
marzeń". Programem objęte są placówki realizujące

W uroczystości uczestniczyli m.in. członek Zarządu

kształcenia ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w

Województwa Łódzkiego Paweł Bejda, wicestarosta

obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez

Zdzisław Trawczyński, Wójt Gminy Oporów – Robert

promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Pawlikowski, wicemistrz Europy w biegu na 800 m -

Wsparcie w wysokości 2.875 zł otrzymały Szkoła

Artur Kuciapski, radni, przyjaciele szkoły, rodzice,

Podstawowa

nauczyciele oraz uczniowie.

Oporowie. Za uzyskane środki szkoły zakupiły książki
do bibliotek szkolnych.

w

Szczycie

i

Szkoła

Podstawowa

w
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Inwestujemy w przedszkola

Sala na co dzień
służy nie tylko uczniom szkół w Oporowie i

,,Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry start w

Szczycie na lekcje wychowania fizycznego, ale jest też

przyszłość ” to zadanie, na które Gmina Oporów

Sala

wykorzystywana na zajęcia pozalekcyjne, których celem
jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności sportowych
uczniów. Zajęcia prowadzone są dla grupy uczniów
klasy 3 i 4 szkoły podstawowej w Oporowie, raz w
tygodniu w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Na zajęcia
uczęszcza 15 uczniów. Podczas zajęć doskonalona jest
gra w siatkówkę, wykonywane są również ćwiczenia
ogólnorozwojowe.
nauczyciela

Zajęcia

wychowania

są

prowadzone

fizycznego-

p.

przez

Tomasza

Lewickiego.

pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków

EFS.

Za

kwotę

ponad

73 000,00 zł doposażono drugi oddział przedszkolny
zlokalizowany przy

SP w ZS w Oporowie. Zakupiono

oraz zamontowano m.in.: zestaw zabawowy na placu
zabaw oraz 30 mb ogrodzenia placu zabaw, zestaw
szafek, stoły, krzesła, pufy, materace, wyposażenie
kuchni, komplet zabawek, pomocy dydaktycznych i
artykułów plastycznych oraz sprzęt audiowizualny i ICT.

Dodatkową formą aktywności dla mieszkańców są
zajęcia fitness w sali gimnastycznej. Zajęcia odbywają
się w poniedziałki i środy od godz. 17.00. Informacje o
wolnych miejscach można uzyskać telefonicznie pod
numerem telefonu 602-452-038. Zajęcia prowadzone
są przez instruktora fitness Panią Paulinę Tyrańską.

Przedszkole w Oporowie

Mikołaj w bibliotece
Dzień 6 grudnia jest szczególnym dniem dla
najmłodszych czytelników, w tym dniu zgodnie z

Zajęcia fitness

Bieg o Niepodległość 2015
Po raz trzeci z rzędu na boisku gminnym w Oporowie
odbył się III Bieg o Niepodległość. W

tradycją zawitał do Biblioteki w Oporowie Święty Mikołaj
wraz

ze

Śnieżynką.

W

spotkaniu

udział

wzięły

najmłodsze dzieci z Gminy Oporów wraz z rodzicami.

tegorocznych

Wszyscy otrzymali upominki od Świętego Mikołaja,

zawodach udział wzięło łącznie 40 uczniów z Zespołu

który obiecał, że wróci …już za rok. Spotkanie,

Szkół w Szczycie i Oporowa oraz z Gołębiewka.

zorganizowane przez bibliotekę przy współpracy z

Zwycięzcy, w poszczególnych kategoriach, otrzymali

Urzędem Gminy, odbyło się w miłej i świątecznej

pamiątkowe medale oraz dyplomy ufundowane przez

atmosferze.

Urząd Gminy Oporów.

koleżanek: Dominik Kawczyńskiej, oraz Wiktorii i
Dominiki Pawlak.

W klasyfikacji generalnej szkół I miejsce zajęła szkoła z
Gołębiewka , II miejsce z Oporowa, a III ze Szczytu.

Mikołajki

uświetnił

występ

Harenda 2015
7 grudnia 2015r. 10 uczniów ZS w Szczycie wzięło
udział w VII edycji Przeglądu Działań Twórczych
„Harenda 2015”, który odbył się w II LO im. Jana
Kasprowicza w Kutnie. Konkurs przeznaczony był dla
gimnazjalistów. Mimo naprawdę sporej konkurencji
uczennica Karolina Jatczak zdobyła jedno z pierwszych
miejsc otrzymując tym samym dyplom, statuetkę i
nagrodę rzeczową. Pozostali młodzi artyści też zostali
docenieni. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom i
nagrodę pocieszenia.

Mikołajkowe zabawy

starszych
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Likwidacja Gimnazjum w Szczycie
Na grudniowej sesji radni podjęli uchwałę o zamiarze rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2016r. Zespołu Szkół w Szczycie
oraz zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016r. Publicznego Gimnazjum w Szczycie.
Zanim podjęto ww. uchwałę odbyło się szereg spotkań, na których analizowano sytuację oświaty w naszej gminie i
szukano najlepszego rozwiązania. Nikt nie potrafił wskazać drugiej tak małej gminy, w której funkcjonują dwa
gimnazja. Natomiast wykazano, że corocznie występuje z jednej strony tendencja spadkowa w zakresie liczby uczniów,
z drugiej subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków i mimo poczynionych oszczędności,
z budżetu gminy są dokładane coraz większe środki na funkcjonowanie oświaty.

Wydatki związane z funkcjonowanie ZS w Oporowie i ZS w Szczycie
Rok

Środki z budżetu gminy na

Środki z budżetu gminy na

Łącznie

wydatki w ZS Oporów

wydatki w ZS Szczyt

2012

109 420,41

423 097,10

532 517,51

2013

297 677,86

391 418,07

689 095,93

2014

268 920,52

448 396,83

717 317,35

Uwaga! Tabela nie uwzględnia wydatków na dowożenie i obsługę finansową, które rocznie wynoszą ok 273 tyś. zł

Liczba uczniów w ZS w Oporowie i w ZS w Szczycie w roku szkolnym 2015/2016
ZS w Oporowie

SP w Oporowie

PG w Oporowie

ZS w Szczycie

SP w Szczycie

PG w Szczycie

127

87

40

95

58

37

Liczba dzieci urodzonych w gminie Oporów w latach 2010 – 2014
X

przedstawia
się następująco:szkolnym
2015/2016
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013

Zespół Szkół w Oporowie
Zespół Szkół w Szczycie

rok 2014

16

15

21

22

16

7

7

8

11

12

Gmina Oporów dysponując stosunkowo niskim budżetem nie jest w stanie, przy uwzględnieniu powyższych tendencji
zapewnić funkcjonowanie obu Zespołów w dotychczasowej postaci. Z tych względów istnieje konieczność
reorganizacji mającej na celu zapewnienie dalszego prawidłowego toku nauki uczniów, przy jednoczesnej możliwości
pokrywania przez Gminę Oporów kosztów funkcjonowania szkół.

Decyzja nie była łatwa, ale podjęta z pełną

odpowiedzialnością. Jeżeli nic się nie zrobi w tym zakresie to trzeba będzie albo rezygnować z inwestycji w gminie
albo podnosić podatki i opłaty lokalne.
Uczniom Publicznego Gimnazjum w Szczycie zapewni się możliwość kontynuacji nauki w Publicznym Gimnazjum w
Oporowie, które posiada taką samą bazą dydaktyczną, jak ZS w Szczycie a ponadto posiada nowoczesną, nowo
wybudowaną salę gimnastyczną. Gmina gwarantuje uczniom bezpłatny dowóz i opiekę podczas dowozu. Obecnie i
tak ponad 82% uczniów jest dowożonych, ewentualnie może się nieznacznie zwiększyć czas dowozu.
O zamiarze likwidacji PG w Szczycie zostaną poinformowani rodzice uczniów PG w Szczycie , Łódzki Kurator Oświaty
w Łodzi oraz związki zawodowe. Po wykonaniu tych czynności i otrzymaniu opinii od Kuratora temat likwidacji
Gimnazjum w Szczycie powróci na sesję rady gminy w celu podjęcia uchwałę o likwidacji tej placówki.

•Na

Z prac Rady Gminy
sesji w dniu 21.10.2015 r. dokonano wyboru ławników na kadencje 2016-2019 r. Na ławnika do Sądu

Rejonowego w Kutnie została wybrana Pani Małgorzata Maruszewska, a na ławnika do Sądu Rejonowego w Kutnie do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano Pana Grzegorza Karczewskiego.

•Rada Gminy zadecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem
na modernizację elewacji budynku Komisariatu Policji w Żychlinie

•Na sesji w dniu 4 grudnia 2015 r. radni poparli wniosek Wójta i ustalili cenę żyta w wysokości 48,00 zł za 1dt, a
więc na takim samym poziomie jak w 2015 r. Cena ta stanowi podstawę do wyliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Oporów. Wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz cena za wodę nie uległy zmianie (od kliku
lat pozostają na tym samym poziomie), stawki podatku od nieruchomości zmieniły się minimalnie.

Strona 4

Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów
Drogi gminne

Co warto wiedzieć

Dokonano przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie

we wsiach Golędzkie i Kamienna - polegającej na

informuje:

położeniu dywanika asfaltowego na drogach, które

•

dotychczas

posiadały

nawierzchnię

tłuczniową,

brukową lub gruntowo-żwirową – łącznej długości 2,91
km i powierzchni dywanika 8 657 m2. Wartość
przebudowy to 349 tys. zł, w tym pozyskana dotacja z
budżetu województwa łódzkiego 90 tys. oraz udział
środków funduszu sołeckiego w wysokości 45 tys.
W podobny sposób przebudowano drogę gminną we
wsi Mnich – długość 0,50 km, powierzchnia dywanika
asfaltowego to 1 539 m2. Koszt przebudowy tego
odcinka to 80 tys. zł, w tym udział funduszu sołeckiego
– 18 tys. zł.
Wykonano

remonty

istniejących

cząstkowe

-

tj.

naprawy

zniszczonych nawierzchni asfaltowych

fragmentów dróg gminnych w Skórzewie, Oporowie,

od 1 stycznia 2016 r. rodzicom, którym nie

przysługują urlopy (np. osoby bezrobotne, studenci,
uczniowie,

osoby

pracujące

cywilno-prawnych, rolnicy)

na

podstawie

umów

w związku z urodzeniem

się dziecka przysługuje świadczenie rodzicielskie w
wysokości

1000

zł

miesięcznie

Świadczenie

rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie
otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Skorzystać z niego
mogą również rodzice, których dziecko urodziło się
przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do
zasiłku

macierzyńskiego

–

w

takim

przypadku,

świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1
stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku
życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków.

Kurowie Wsi, Świechowie o łącznej długości ponad 1,20

•

km i powierzchni 4057 m2. Koszt tych remontów to

stracą wsparcia finansowego w zakresie świadczeń

140 tys. zł w tym udział środków funduszu sołeckiego

rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za

76 tys. zł. Łącznie dokonano przebudowy i remontów
dróg o długości blisko 5 km.

złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane

Gmina,

zminimalizowanie

przekroczy próg dochodowy (674,- zł na osobę w

uciążliwości użytkowania i zwiększenie bezpieczeństwa

rodzinie lub 764,- zł dla rodzin z niepełnosprawnym

ruchu na

zniszczonych (i wymagających remontów)

dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych.

drogach dokonywała w miarę możliwości finansowych

Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia te będą

bieżących napraw. Zakupiono

kruszywo oraz szlakę

przysługiwały po przekroczeniu progu, ale stopniowo

kotłową. W części materiał ten wykorzystany został do

będą obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde

podwyższania

poboczy

przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń

przebudowywanych i remontowanych dróg. Bieżące

przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

naprawy wykonywane były także przy użyciu mieszanki
mineralno - asfaltowej na zimno.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków

Reasumując w

wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie

czyniąc

kontynuowała

starania

i

o

utwardzenia

2015 r., w roku w którym gmina
budowę

sali

gimnastycznej,

na

utrzymanie dróg wydatkowano ponad 720 tys. zł co

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie

wraz ze wzrostem dochodów. Dotychczas, gdy rodzina

do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego
korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania
dziecka

w

rodzinie

wielodzietnej,

kształcenia

i

stanowi 7,76 % wydatków budżetu gminy.

rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia

Warto podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy w

roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza

„zrzucie” udziałów funduszy sołeckich na poszczególne
odcinki dróg brały udział również sołectwa, na obszarze

miejscem zamieszkania. Zmiany obejmą też rodziny,
które

nie

mają

prawa do

świadczeń

z powodu

których nie leżą zmodernizowane odcinki dróg. W

przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że

kolejnych latach w ramach współpracy sołectw nastąpi

ponownie wystąpią z wnioskiem.
Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Oporowie.

„rewanż” i znowu zostanie wykonane 4-5 odcinków
dróg.

Dzięki

takiej

polityce

następuje

lepsze,

efektywniejsze wykorzystanie środków.

… i powiatowe

Nareszcie po latach oczekiwań i wielu pismach zarówno
ze strony mieszkańców jak i urzędu gminy powiat
wykonał, po uprzednim

utwardzeniu,

powierzchnię

bitumiczną na drodze Golędzkie – Pobórz na odcinku
1144 m. Koszt inwestycji to prawie 285 tys. zł.
Droga do Kurowa-Wsi po remoncie

