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Podsumowanie 2016 roku 

W 2016r. dochody wykonano w kwocie 9 040 327 zł 

co stanowi 96,37%  zaplanowanych  dochodów, 

wykonanie wydatków  8 693 359,41 zł co stanowi 

94,12% planu. Stan zobowiązań (niespłacone kredyty 

i pożyczki) na dzień 31.12.2016 r. wynosi  

1 607 781,77 zł. Rok budżetowy zamknął się 

nadwyżką w kwocie 346 967, 60 zł , a więc o ponad 

200 000,00 zł więcej niż planowano.  

W 2016 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano  

919 471, 04 zł . W ramach tych środków 

zrealizowano m.in.  

1. Przebudowę części dróg gminnych: Kolonia Mnich  

i Oporów - Kurów (137 009,94 zł); Szczyt (165 

240,63); Jaworzyna-Samogoszcz (212 667,30); 

Oporów- Kolonia Oporów (186 939,69);  

Kurów-Parcel (177 893,12). Łącznie przebudowano 

ponad 6 km dróg. 

Na przebudowę drogi Jaworzyna – Samogoszcz 

otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w 

Łodzi  w wys. 65 610,00 zł. Z Funduszy Sołeckich na 

ww. zadania wydano: 170 167,11 zł.  

2. Wykonanie dokumentacji na założenie ogniw 

fotowoltaicznych  na budynkach szkół, hydroforni i 

urzędu gminy – 3 335,00 zł 

3. Wykonanie dokumentacji na budowę 

Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – 22 950,00 

(wpłaty mieszkańców). 

Na wydatki bieżące związane z utrzymanie dróg 

gminnych i wewnętrznych  (zakup kruszywa, 

mieszanki asfaltowej, znaków drogowych, usługi 

transportowe, ubezpieczenie) wydano. złotych  
42 260,44 zł  w tym z FS – 27 364,06 zł. 

Radosnych, ciepłych 

i rodzinnych Świąt Wielkanocnych 

wiosennego nastroju, 

dużo zdrowia i pogody ducha 

oraz wesołego „Alleluja” 

życzą 
 

Przewodniczący Rady             Wójt Gminy               
Marcin Kraśkiewicz          Robert Pawlikowski           

W dniu 24 stycznia 2017 r. w NSA wydał wyrok, 

skutkiem, którego  jest obowiązywanie uchwały  

Nr XII/60/2016 Rady Gminy Oporów z dnia 14 

stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

w Szczycie oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum w 

Szczycie wchodzącego w jego skład z wszelkimi 

konsekwencjami z niej wynikającymi 

Spotkanie z pisarzem 

W dniu 17.02.217 roku Gminna Biblioteka  Publiczna 

w Oporowie zorganizowała spotkanie autorskie z 

pisarzem, dramaturgiem i autorem scenariuszy 

filmowych- Zbigniewem Masternakiem. 

Uczestnikami spotkania była młodzież z klas 

gimnazjalnych z Oporowa i Szczytu wraz z 

opiekunami. Na spotkaniu nie zabrakło również 

rencistów i emerytów. Życie pana Zbigniewa jest 

barwne i interesujące i tak też  o sobie opowiadał. Na 

zakończenie każdy miał możliwość zakupienia 

pozycji książkowych pisarza wraz z dedykacją. 

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej 

atmosferze i zapewne na długo pozostanie w pamięci 
uczestników. 

Gmina wygrała w NSA 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

 W 2017 roku Rada Gminy podjęła  m.in. 

uchwałę w sprawie: 

- ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Oporów, 

- przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 

2017-2022” 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Oporów w 2017 roku, 

- dostosowania sieci szkół podstawowych i klas 

dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

Od dnia 1 września 2017 r.  na terenie Gminy Oporów 

będzie funkcjonowała: 

1)  ośmioletnia szkoła podstawowa z oddziałem 

przedszkolnym w Oporowie, w której będą 

prowadzone klasy dotychczasowych publicznych 

gimnazjów, aż do czasu wygaśnięcia tych klas    

2) ośmioletnia szkoła podstawowa z oddziałem 

przedszkolnym w Szczycie. 

 

W dniu 9 marca 2017 r. odbyło się Walne 

Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej 

„Oporowianka” w Oporowie, na którym 

przedstawiono sprawozdanie finansowe  za 2016 

rok. Przychody wyniosły  152 901,77 zł (zebrana 

opłata melioracyjna 62 949,77  zł, dotacje  z 

Łódzkiego Urzędu Wojew. oraz Urzędu 

Marszałkowskiego w łącznej wys. 39 211,00, 

refundacja przez Urząd Pracy koszów zatrudnienia 

pracowników w wys. 50 489,00 zł ), a rozchody151 

804,30zł. Rok 2016 zamknął się saldem dodatnim w 

wys. 32 133 zł. W minionym roku usunieto 19 awarii. 

Wszystkie z nich były poważne i miały wpływ na 

użytkowanie pól przez rolników. Na terenie 

działania Spółki zostało odmulone ok. 14 400 mb 

rowów melioracyjnych oraz usunięto zakrzaczenia i 

porosty traw na długości 9 150 mb .  

Składka na 2017 r.  nie została podwyższona  i 

wynosi 12 zł z ha gruntów meliorowanych oraz 6 zł 

z ha niemeliorowanego pola. Należy zaznaczyć, że  

jest ona jedną z niższych w powiecie, które wynoszą 

ok 20 zł za hektar. Ściągalność składek jest na 

poziomie 90%. 

Z prac Rady Gminy: 

 Na ostatniej sesji w 2016 r. Rada Gminy  

przyjęła budżet  na 2017 rok.  Zgodnie z uchwałą 

budżetową dochody zaplanowano w wysokości  9 

000 000,00 zł , natomiast wydatki  w wysokości 8 

925 637,14 zł. Różnicę, między planowanymi 

dochodami a wydatkami, w wysokości 74 362,86 

stanowiącą  nadwyżkę budżetową  planuje się 

przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. Na zadania oświatowe  (m.in. 

funkcjonowanie  szkół, oddziałów przedszkolnych, 

dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie 

kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci 

będących mieszkańcami Gm. Oporów do przedszkoli 

funkcjonujących na terenie innych gmin) 

zaplanowano wydatki w  wysokości  2 634 000,00 zł 

co stanowi 29,51 % planowanych wydatków 

bieżących ogółem. Różnica pomiędzy przyznaną 

subwencją  oświatową  (1 834 232,00 zł)  a 

planowanymi wydatkami  wynosi 799 768,00 zł 

(8,96% planowanych wydatków ogółem) i trzeba 

będzie ją pokryć z budżetu gminy.  Na zadania 

związane z opieką społeczną (w tym m.in. zasiłki, 

funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, pobyt podopiecznych w Domach Pomocy 

Społecznej, stypendia socjalne, świadczenia 

rodzinne i alimentacyjne, „500+”) zaplanowano 

kwotę  2 796 112,00 co stanowi 31,33 % 

planowanych wydatków ogółem. Dochody w zakresie 

opieki społecznej to  dotacje z budżetu państwa  (2 

568 212 zł) oraz   środki własne gminy (227 900,00 

zł). Na  transport i łączność planuje się przeznaczyć   

kwotę 980 000,00 zł co stanowi  10,98 % 

planowanych wydatków ogółem. Środki te będą 

przeznaczone w większości  na zadania inwestycyjne 

i bieżące związane z naprawami/remontami dróg. W 

budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 

1 325 000,00 zł na zadania inwestycyjne, w tym: 

1. Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie,  

2. Przebudowę części dróg gminnych (Szczyt; 

Kurów-Parcel  - Marianów; Jurków Drugi; Oporów –

Świechów), 

3. Przebudowę dróg wewnętrznych,  

4. Założenie ogniw fotowoltaicznych na budynkach 

szkół ,  urzędu gminy, hydroforniach, 

5. Budowę  kompleksu boisk przy ZS w Oporowie. 

6. Termomodernizację szkoły w Szczycie.  

Spółka Wodna  „Oporowianka” 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

 Wnioski o dofinansowanie projektów 

 Gmina Oporów złożyła wniosek o 

dofinansowanie zadania pn. "Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy 

Oporów. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w 

Gminie Oporów. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody 

w Oporowie" z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Spośród 131 

złożonych wniosków o przyznanie pomocy na liście 

znalazło się 125 operacji, które uzyskały co najmniej 

12 punktów, wśród nich Gmina Oporów na miejscu 

36.  Obecnie trwa kontrola administracyjna 

złożonych wniosków, jeżeli pozytywnie ją 

przejdziemy możemy otrzymać dofinansowanie w 

wysokości 1 360 000,00zł 

 Po raz drugi Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na 

dofinansowanie małych projektów lokalnych 

realizowanych na terenach wiejskich i przeznaczył na 

ten cel 900 tys. zł, z jednej gminy można było złożyć 

max. 3 wnioski. Do Gminy od Rad Soleckich wpłynęło 

5 wniosków, Komisja Gospodarcza Rady Gminy po 

zapoznaniu się z wszystkimi wnioskami   wybrała 3 

wnioski, które zostały złożone do Urzędu 

Marszałkowskiego  o dofinansowanie: Oporów– 

stworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, 

Samogosz –stworzenie namiastki świetlicy poprzez  

zakup namiotu ogrodowego, stołów i krzeseł i 

Kurów-Wieś– remont świetlicy.  

 Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został 

złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn: 

„Przebudowa  drogi gminnej Nr 102 353 E wraz z 

drogą wewnętrzną ” (Oporów- Świechów). Do 

wykonania zaplanowano długość drogi – 3 765 km  i 

szerokość 3 m. Efektywność zadania : 

przebudowywany ciąg komunikacyjny (odcinki dróg) 

stanowi dojazd do:  91 działek ewidencyjnych, 155 

ha użytków rolnych i  28 siedlisk. Wartość robót 

przewidzianych do wykonania: ponad 608 tys. zł, w 

tym kwota  wnioskowanych środków budżetu 

województwa:  360 458 tys. zł 

 Pozytywnie został rozpatrzony wniosek 

Gminy o przyznanie dotacji na realizację programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na 

realizacje zadania Gmina otrzyma środki finansowe 

w wysokości do 15.198,00 zł. Szacuje się, że w 2017 

r. programem zostanie objętych 85 osób, w tym 
dzieci i młodzieży 25. 

Szkolne wieści z Oporowa 

Program „Weź oddech” 

 Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i I-III 

gimnazjum ZS  w Oporowie, pod okiem p. Elżbiety 

Komorowskiej i p. Małgorzaty Tadeusiak, w roku 

szkolnym 2016/2017 realizowali program CEO „Weź 

oddech”. Dotyczył on zanieczyszczeń powietrza tzw. 

niskiej emisji. Powstaje ona w wyniku szerzenia się 

pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. 

Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców 

grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w 

których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny 

sposób. 

 Pierwszym etapem był projekt informacyjny, 

w ramach którego uczniowie samodzielnie 

prowadzili prace badawcze: sprawdzili poziom 

ozonu w powietrzu, określili pH wody deszczowej. 

Sprawdzali także zapylenie powietrza oraz oznaczali 

występujące na terenie porosty, zgodnie ze skalą 

porostową. Przygotowali plakaty na temat ,,niskiej 

emisji’’ i rozwiesili je na terenie szkoły i gminy. 

Drugim etapem działania był projekt rzeczniczy. 

Uczniowie pod przewodnictwem nauczycielki j. 

polskiego p. Elżbiety Pawlik napisali i dostarczyli  do 

wójta gminy list otwarty w sprawie niskiej emisji.  

Zajęcia w Muzeum-Zamku 

Zespół  Szkół w Oporowie nawiązał współpracę z  

Muzeum-Zamek w Oporowie. W m-cu marcu  

uczniowie klas 4-6 brali udział w warsztatach  

związanych ze Świętami Wielkanocnymi, które 

prowadził   kustosz Andrzej Jankowski. Po 

wysłuchaniu ciekawej prelekcji uczestnicy wykonali 
wielkanocne kartki świąteczne. 

Warsztaty w zamku 
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów 

 

W dniu  8 marca w  Gminnej Publicznej Bibliotece w 

Oporowie  tradycyjnie odbyło się spotkanie z okazji 

Dnia Kobiet, zorganizowane przez Koła Emerytów i 

Rencistów. Wójt Gminy Pan Robert Pawlikowski i 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Kraśkiewicz 

złożyli życzenia i obdarowali panie kwiatkami, w 

zamian zostali poczęstowani przygotowanymi przez 
panie słodkościami i śpiewem. 

Młodzież zapobiega pożarom 

Uczniowie Natalia Adamska (klasa VI) oraz Kamil 

Jagodzki (klasa III gimnazjum) reprezentowali szkołę 

w finale na szczeblu powiatowym XL 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Natalia stanęła na podium zajmując w swojej 

kategorii wiekowej trzecie miejsce. GRATULUJEMY!!! 

Lekcja z SITA 

Szkoła zakwalifikowała się do grona finalistów VI 

edycji ogólnopolskiego konkursu „Lekcja z SITA” 

organizowanego przez Wydawnictwo Głos 

Nauczycielski. Udział w konkursie otwiera przed 

szkołą możliwość wdrożenia nowoczesnej metody 

nauki języków obcych. Koordynatorem konkursu jest 

p. Beata Komada. 

Spotkanie integracyjne    

Z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie oraz 

nauczyciele Gimnazjum  w Szczycie, odwiedzili 

podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno – Wychowawczego „Niezabudka” w 

Kutnie. Spotkanie integracyjne rozpoczęło się 

występem uczniów „Niezabudki”, po którym był 

słodki poczęstunek.   

 

Dzień Kobiet 

Co warto wiedzieć 

Terminy płatności za wodę:   

Zarządzeniem Wójta Gminy Oporów ustalono zasady 

płatności za wodę dostarczaną z urządzeń 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy 

Oporów : 

•dla odbiorców posiadających wodomierze odczyty 

wodomierzy odbywać się będą w terminach: do dnia 

30 kwietnia danego roku i do dnia 31 października 

danego roku. 

Zapłaty za dostarczoną wodę należy dokonać w  

terminie 14 dni od daty wysłania faktury lub jej 

dostarczenia w inny sposób. 

•odbiorcy nie posiadający wodomierza dokonują 

zapłaty za wodę na podstawie składanych ankiet w 

terminie: do dnia 15 maja- za wodę dostarczoną w I 

półroczu danego roku i  w terminie do dnia 15 

września- za wodę dostarczoną w II półroczu 

danego roku. 

Komu zgłosić  szkoda spowodowaną przez  dziką 

zwierzynę   

W ślad za pismem z ŁUW w Łodzi informujemy kto 

jest odpowiedzialny za dokonanie oględzin i 

oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych 

wyrządzonych przez dzikie zwierzęta: 

1) na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub 

dzierżawcy obwodu łowieckiego;  

2) na terenie obwodów łowieckich leśnych – 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 

3) na terenie obwodów łowieckich polnych lub nie 

wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd 

województwa; 

4) w przypadku szkód wyrządzonych przez 

zwierzęta objęte ochrona gatunkową  ( np. bobry) – 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.  

Ptasia grypa 

Z dniem 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w 

sprawie zarządzenia środków związanych z 

wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Rozporządzenie dostępne jest  w Urzędzie Gminy, u 
sołtysów oraz na stronie www.oporow.pl 

Szkolne wieści ze Szczytu 

Z kawalerią przez wieki  

Uczniowie klas IV – VI  uczestniczyli w Turnieju Szkół 

,,Z kawalerią przez wieki”, który został rozegrany 24 

marca na hali sportowej w Bedlnie. Drużyna 

wywalczyła trzecie miejsce. Podczas zmagań i 

konkursów towarzyszył im gorący doping grupy 
czyrliderek. 


