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Z prac Rady Gminy… 

Na sesji w dniu 25 listopada 2016 r. radni : 

• zatwierdzili taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę.  

Od dnia 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywała  

taryfa w wysokości 2,70 + podatek VAT. 

Poprzednia taryfa obowiązywała od dnia  

1 stycznia 2013 r.  

• obniżyli średnią cenę skupu żyta przyjmowanej 

jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 

2017. 

Radni poparli wniosek Wójta i  obniżyli średnią 

cenę skupu żyta wynikającą z Komunikatu Prezesa 

GUS wynoszącą 52,44 zł za 1 decytonę do kwoty 

48,00 zł . Kwota 48,00 zł stanowi podstawę do 

wyliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Oporów  w roku podatkowym 2017.  

• zlikwidowali jednostkę budżetową – Gminny 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą 

w  Oporowie 

• wyrazili  stanowisko dotyczące problemu suszy 

w rolnictwie na terenie Gminy Oporów. 

Zdaniem radnych należy zmienić przepisy 

dotyczące szacowania strat, a co za tym idzie 
przyznawania pomocy rolnikom.  

Pomoc powinna być przyznawana na podstawie 

protokołu sporządzonego przez komisję 

działającą na terenie gmin, a nie na podstawie 

wyników Instytutu w Puławach. Stanowisko 

radnych zostało przekazane Marszałkowi Sejmu 

RP, Marszałkowi Senatu RP, Ministrowi Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Marszałkowi Województwa 

Łódzkiego, Wojewodzie Łódzkiemu, Staroście 

Powiatu Kutnowskiego. 

• dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy nadal 

będą kursowały autobusy MZK na terenie naszej 

gminy.  

• Przy współpracy, także finansowej, Gminy 

Oporów z Powiatem Kutnowskim w tym roku 

wyremontowano  dwa odcinki dróg powiatowych 

na terenie naszej gminy: Mnich-Grotowice oraz  

Strzelce-Oporów. 

 Prace publiczne 

W 2016 r. Gmina Oporów zawarła z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Kutnie umowy na podstawie, 

których skierowano do pracy w ramach prac 

publicznych 30 osób. Pracownicy ci m.in. wycinali 

krzaki, rozgarniali materiał (kruszywo, kamień) 

przy poboczach dróg, malowali hydranty, 

porządkowali teren przy sali gimnastycznej oraz 

przygotowali teren pod parking przy budynku po 

byłej szkole, sprawowali opiekę nad dziećmi 

dowożonymi do szkół, roznosili korespondencję, 

spisywali wodomierze, wykonywali drobne prace 

remontowe w budynkach użyteczności publicznej 
oraz prace porządkowe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa gminy 

Wydatki inwestycyjne w 
budżetach gmin 

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca 

Miejsce w 
rankingu 
w kraju 

Odsetek 
wydatków na 

inwestycje w % 

Miejsce w 
rankingu 
w kraju 

Wysokość wydatku na  
1 mieszkańca  

Dąbrowice 120 33,12 102 1 594,50 

Krzyżanów 297 26,30 428 874,10 

Oporów 523 21,78 638 719,80 

M.Kutno 997 16,07 726 566,60 

Nowe Ostrowy 1073 15,33 924 663,80 

Strzelce 1214 14,12 1389 401,70 

g. Kutno 1743 9,68 1877 263,40 

Krośniewice 2144 6,44 2132 196,90 

Żychlin 2162 6,23 2215 171,50 

Szczawin 
Kościelny 

2270 5,14 2266 152,90 

Pacyna 2326 4,34 2373 113,60 

Bedlno 2438 2,50 2451 57,80 

Łanięta 2477 0,20 24,77 6,30 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

Jak wskazują badania samorządy coraz mniej środków z budżetu przeznaczają na inwestycje, w 

przeciwieństwie do naszej gminy, która przeznacza coraz więcej środków. Z danych pochodzących z 

rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju wynika, że w 2015 roku w jedynie 13 gminach  w Polsce ( na 2478 

gmin) odsetek wydatków inwestycyjnych przekroczył 50%. Poniżej przedstawiamy jaki odsetek wydatków 

gminy z powiatu kutnowskiego i gminy z nami sąsiadujące przeznaczają na inwestycje oraz wydatki 
inwestycyjne w przeliczeniu  na 1 mieszkańca. 

Inwestycje – gmina Oporów w czołówce 

Jak wynika z przedstawionych danych Gmina Oporów,  przy tak wysokich wydatkach jakie są ponoszone 

na oświatę (w 2015 r. było to 48,87  % ogółu wydatków ) potrafi jeszcze wygospodarować spore środki na 

zadania inwestycyjne  co znalazło odzwierciedlenie w wyżej przedstawionych rankingach, w których Gmina 
Oporów zajmuje jedno z czołowych miejsc w powiecie kutnowskim. 

Opracowanie na podstawie rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju – Serwis Samorządowy PAP z dnia 06.12.2016 r. 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

 

Już po raz kolejny, maluchy z gminy Oporów  

miały okazję do spotkania ze Świętym Mikołajem 

w  Bibliotece. W tym roku Mikołaj oraz 

towarzysząca mu Śnieżynka obdarowali przybyłe 

dzieci, a było ich prawie 60, upominkami – 

słodyczami i owocami, książeczką, kredkami   

i maskotką. Nie mogło zabraknąć również 

wspólnych zabaw i konkursów przy muzyce, które 

poprowadzili P. Anna i Adam Mikołajczyk. 

Poczęstunek oraz prezenty dla dzieci zostały 

zakupione dzięki hojności Wójta Gminy oraz 

sponsorów. Dla wszystkich dzieci był to dzień 

wyjątkowy, pełen uśmiechu i dobrej zabawy. 

Gminny Mikołajek zawitał także do szkół  

w Szczycie i Oporowie i obdarował dzieci 
słodyczami. 

Do biblioteki zawitał Mikołaj 

 Od m-ca września 2016 do czerwca 2017  

realizowany jest Podprogram 2016  w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

W ramach programu w m-cu wrześniu  otrzymano 

1042,56 kg produktów żywnościowych, na kwotę 

3650,11 zł,  w m-cu  październiku  otrzymano 

683,96 kg, na kwotę 2674,008 zł w  m-cu grudniu 

br. 1458,40 kg, na kwotę 6126,78 zł. 

 W okresie kwiecień-listopad br. wypłacono dla 

284 biorców świadczenie wychowawcze tzw. 500+ 

w kwocie 1.077.849 zł. 
 

Pasjonaci historii z Oporowa 

Dobiegły końca prowadzone od października dla 

klas 1-3 Szkoły Podstawowej zajęcia nauki 

pływania realizowane w Kutnowskim AquaParku.   

Zajęcia prowadzone były przez instruktorów nauki 

pływania Pana Daniela Mijasa  oraz Tomasza 

Lewickiego. Nieodpłatnie opiekę nad dziećmi w 

czasie wyjazdów pełniły Panie Elżbieta 

Komorowska oraz Elżbieta Pawlik. 
Podczas zajęć panowała miła atmosfera. 

Dodatkowe zajęcia w Oporowie 

Mikołajki w bibliotece 

Uczestnicy konkursu 

 

Informacje GOPSu 

Uczniowie ZS w Oporowie bardzo aktywnie  

i owocnie uczestniczą w bieżącym roku szkolnym 

w konkursach historycznych. 

W październiku odnieśli sukces w Powiatowym 

Konkursie poświęconym Witoldowi Zglenickiemu – 

prekursorowi wydobywania ropy naftowej spod 

dna morskiego. Julia Dudkiewicz i Natalia Fałowska 

zajęły I miejsce, a Julia Fijołek III m. w powiecie.  

W listopadzie odbyły się szkolne eliminacje do 

konkursów historycznych. Do II etapu 

Ogólnopolskiego Konkuru im. majora Marka 

Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji 

Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność 

Waszą i Naszą” zakwalifikowali się z gimnazjum: 

Julia Andrysiak, Julia Dudkiewicz, Natalia Fałowska, 

Martyna Kubiak, uczennice kl. III; z SP: Sylwia 
Gawrońska i Bartek Kaczmarek, uczniowie kl. VI. 

W II etapie (rejonowym) - Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego dla Gimnazjum z 

historii wezmą udział: Julia Dudkiewicz, Natalia 

Fałowska, natomiast z wiedzy o społeczeństwie 

Julia Andrysiak, Martyna Kubiak, Igor Sobczyk. Nad 

przygotowaniem do konkursów czuwała 
nauczycielka historii Pani Małgorzata Tadeusiak. 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

 
Szkolne wieści ze Szczytu 

Po raz pierwszy, ZS w Szczycie włączył się w akcję 

"Szlachetna Paczka". Koordynatorem zbiórki była 

p. Joanna Iżyńska, pomagały wolontariuszki 

Natalia Kawczyńska i Wiktoria Jakubowska z klasy 

III gimnazjum. Zbierano najpotrzebniejsze rzeczy 

(żywność z długim terminem do spożycia, odzież, 

koce, ręczniki itp.) dla chorego na nowotwór Pana 

Ryszarda. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję 
BARDZO DZIĘKUJEMY!!! 

Uczniowie Zespołów Szkół w Oporowie i Szczycie 

po raz kolejny wzięli udział w wielkiej zbiórce 

surowców wtórnych. Tegoroczna akcja odbyła się 

pod hasłem "Dołącz do drużyny Tonsmeierka-

eko". Organizatorami konkursu byli Związek Gmin 

Regionu Kutnowskiego oraz Tonsmeier Centrum 

Sp. z o.o. W zbiórkę zaangażowali się prawie 

wszyscy uczniowie. Szkoła w Szczycie zajęła: 

I miejsce w zbiórce płyt CD (w kategorii najlepszy 

uczeń – Natalia Workowska) oraz III miejsce w 

zbiórce makulatury (w kategorii najlepszy uczeń – 

Oliwia Król), kilkoro z uczniów otrzymało 
wyróżnienia.  

 Klasa 2 i 3 gimnazjum wraz  

z wychowawczynią zorganizowała  zabawę 

andrzejkową dla dzieci niepełnosprawnych  

z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – 

Wychowawczego "Niezabudka" w Kutnie. Dla 

przybyłych gości przygotowano zabawę taneczną, 

konkursy oraz poczęstunek. Wszyscy 

zgromadzeni miło wspominają wspólnie spędzony 

czas. 

 Uczennica kl. I gimnazjum Amelia Kubiak 

reprezentowała szkołę na X Kutnowskim Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez 

Kutnowski Dom Kultury i Regionalne Towarzystwo 

Muzyczne w Kutnie. Amelka zaśpiewała 

„Kołysankę dla dzieciątka”. Śpiewanie kolęd należy 

do najpiękniejszych zwyczajów 

bożonarodzeniowych. 

 

Przygotowania Szlachetnej Paczki. 

Uczniowie ZS w Szczycie z nagrodami 

Ekologiczny konkurs 

Szkoła w Oporowie zajęła I miejsce w kategorii 

zbierania baterii, a wyróżniona została Karolina 

Wiwała. W kategorii zbierania butelek 

plastikowych zostały wyróżnione: Natalia 

Prószkowska oraz ponownie Karolina Wiwała. 

Wręczenie nagród odbyło się 16 grudnia 2016r. w 

Kutnowskim Domu Kultury.  

 

Uczniowie ZS w Oporowie z nagrodami 


