Egzemplarz bezpłatny

lipiec 2017

Wojewódzkie Święto Ludowe
W dniu 04.06.2017 r. w parku Zamku–Muzeum
w Oporowie

odbyły

się

uroczyste

obchody

Wojewódzkiego Święta Ludowego połączone z

Festynem Rodzinnym. Obchody Święta Ludowego

rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele

Parafialnym w Oporowie, w której udział wzięło
30 pocztów sztandarowych i 300 przedstawicieli
z całego

województwa,

w

tym

W tym numerze m.in.:
Wojewódzkie Święto Ludowe
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m.in.

Dotacje dla gminy

Wicemarszałek Sejmiku Dariusz Klimczak i poseł
na Sejm RP Paweł Bejda.
oficjalnej

wręczono

W trakcie części

legitymacje

nowym

członkom, a zasłużonych działaczy odznaczono.
Przybyłe

na

uroczystości

osoby

zostały

poczęstowane tortem w barwach PSL.

W ramach Festynu odbyły się występy dzieci z
Zespołu Szkół w Oporowie oraz występ Zespołu
„Oporowskie Nutki”.

Biblioteka w Oporowie

przygotowała różne atrakcje dla najmłodszych:

zabawy z nagrodami, malowanie twarzy, kącik
plastyczny,

modelowanie

balonów.

Organizatorzy zadbali także o darmowy posiłek i

watę cukrową oraz darmowe atrakcje dla dzieci:
zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, Festyn mimo

niesprzyjającej pogody zakończył się późnym
wieczorem zabawą taneczną
zespołu disco-polo

przy dźwiękach

Mały z Dużym z Dąbrowic.

Organizatorzy (Zarząd Wojewódzki PSL, Wójt
Gminy Oporów oraz GBP w Oporowie) dziękują
wszystkim

sponsorom

oraz

osobom,

wsparły finansowo i rzeczowo
obchodów uroczystości.

które

organizację

• Gmina

Oporów

w wysokości

otrzymała

1 362 903,00

dofinansowanie

zł

na

zadanie

pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
(POŚ)

na

terenie

i przebudowa

sieci

Gminy

Oporów,

wodociągowej

budowa

w

Gminie

Oporów oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

w Oporowie" z PROW na lata 2014-2020. Zadanie

będzie realizowane w II etapach ( etap I – budowa

51 szt. POŚ oraz budowa i przebudowa sieci
wodociągowej

w

miejscowościach

Mnich

–

Ośrodek, Mnich-Południe, Mnich- Probostwo oraz
Kurów-Wieś,

etap

II

-

przebudowa

Uzdatniania Wody w Oporowie).

Stacji

• Pozytywnie został rozpatrzony wniosek gminy

złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o
dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa

drogi

gminnej Nr 102 353 E wraz z drogą wewnętrzną”
(Oporów-Świechów).

Wysokość

przyznanego

dofinansowania: 66 190,00 zł

• Na 2 z 3 złożonych wniosków na dofinansowanie

małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach

wiejskich

gmina

otrzymała

dofinansowanie w maksymalnej wysokości tj.
po 5 000,00 zł na projekt.

W związku z

powyższym w Oporowie ( przy budynku biblioteki)

powstanie plac zabaw i siłownia zewnętrzna,
natomiast

w

Kurowie-Wsi

zostanie

wyremontowana świetlica oraz zostaną zakupione
krzesła do świetlicy.

Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów
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Szkolne wieści

Z prac Rady Gminy:
Na sesji w dniu 9 czerwca br. została podjęta

•

•

Uczennica kl. II Gimnazjum w Szczycie

uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego Józefa

Natalia. Workowska zajęła II m-ce w woj. konkursie

„Mając na uwadze powyższe, iż Pan Józef Kuras nie

„Zagrożenia przy pracy pilarką w gospodarstwie

Kurasa. W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in.
mieszka na stałe na terenie Gminy Oporów (mieszka

na terenie Gminy Żychlin), stwierdzić należy , iż

utracił prawo wybieralności, a tym samym nastąpiło
wygaśnięcie jego mandatu radnego”.

Podczas sesji w dniu 27 czerwca br. radni

•

jednogłośnie

udzielili

wójtowi

Robertowi

Pawlikowskiem absolutorium za 2016 rok. Radni
decyzję

podjęli

po

zapoznaniu

się

ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016,

sprawozdaniem finansowym, opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi, informacją o stanie
mienia

komunalnego,

Rewizyjnej

Rady

Gminy

stanowiskiem
Oporów

Komisji

dotyczącym

graficznym
rolnym

na prezentację

oraz

sposoby

multimedialną

ich

pt.

eliminowania”,

zorganizowanego przez Oddział Regionalny KRUS w

Łodzi. Laureatce oraz opiekunowi p. M. Filipiak
gratulujemy.
•

W dniu 27 maja w szkole w Oporowie, a w

dniu 11 czerwca w szkole w Szczycie odbyły

się

Festyny Rodzinne. Podczas imprez były występy
artystyczne uczniów, pokazy, wystawy, rozgrywki
sportowe oraz liczne konkursy.

W tym roku szkolnym uczniowie ze Szczytu po raz
kolejny zbierali plastikowe nakrętki w ramach
charytatywnej „Pomagamy Klaudiuszowi”.
•

Wszystkie

dotychczas

rozpoznane

akcji

przez

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi skargi

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Wojewody Łódzkiego uchylające podjęte uchwały i

Na ww. sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie
terenie gminy Oporów” oraz uchwałę w sprawie
określenia

szczegółowego

sposobu

i zakresu

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

i

zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
•

Sesja w dniu 30 czerwca br. to podjęcie

uchwały w sprawie dokonania wyboru metody

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty:

- 10 zł za selektywne zbieranie odpadów,
- 15 zł za nieselektywne zbieranie odpadów.

się

realizacja

programu

zarządzenia

są rozstrzygnięte na korzyść gminy.

Skargi dotyczyły spraw oświatowych ( odwołania
dyrektora ZS w Szczycie i powołania w to miejsce p.o.

dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczycie i p.o.

dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczycie oraz
planu sieci szkół). Tym samym Wojewódzki Sąd
Administracyjny
stanowisko

w

Gminy

Łodzi

Oporów,

ponownie
iż

wykonalna

14 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu
Szkół

w

Szczycie

oraz

likwidacji

Publicznego

edukacji

z dnia 24 stycznia 2017 r.

Konsekwencją w/w uchwały jest rozwiązanie Zespołu
Szkół w Szczycie (z dn. 24 stycznia 17 r.), a także
likwidacja Publicznego Gimnazjum w Szczycie

projektu m.in. zakupiono pomoce dydaktyczne,
szereg

wycieczek:

do

Lasu

Łagiewnickiego, do ZOO i Ogrodu Botanicznego w
Łodzi, do Uniejowa (geotermy), na wysypisko śmieci

w Krzyżanówku i Oczyszczalnię Ścieków w Kutnie,
przeprowadzono

warsztaty

dofinansowaniu

z

nagrodami.

Projekt

został

oraz

konkursy

zrealizowany

Wojewódzkiego

jest

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

wyniku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

ekologicznej dla klas 1-3 SP w Oporowie. W ramach
zorganizowano

podzielił

Gimnazjum w Szczycie wchodzącego w jego skład (w

Ekologiczne wędrówki uczniów z Oporowa
Zakończyła

gminy i Wójta Gminy na rozstrzygnięcia nadzorcze

z

dzięki

Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w
wysokości ponad 14 000,00 zł

Wizyta w oczyszczalni ścieków

Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów
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Opłata za gospodarowanie odpadami

Wakacje w bibliotece

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia
2016

r.

w

sprawie

szczegółowego

sposobu

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
które wprowadza jednolite standardy selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w całym kraju, w

podziale na 4 frakcje (szkło, papier, metale i
tworzywa

sztuczne,

w

tym

opakowania

wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji ze
szczególnym

Rozporządzenie

uwzględnieniem
określa

bioodpadów).

także

kolory

pojemników/worków, do których należy zbierać
określone frakcje

odpadów.

Przeprowadzony w

czerwcu br. przetarg na odbiór i zagospodarowanie
odpadów

musiał

uwzględniać

zapisy

rozporządzeniem tj. podział na cztery frakcje.

ww.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach obowiązkiem gminy jest

ustalanie

opłat

pokrycie

wysokości ponoszonych przez mieszkańców gmin
na

poziomie

zabezpieczającym

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, na który składają się koszty
odbierania

odpadów,

transportu,

odzysku

i

unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania

punktu zbierania odpadów, obsługi administracyjnej
systemu i edukacji ekologicznej. W związku z
powyższym

po

rozstrzygnięciu

przetargu,

przeprowadzono analizę w zakresie funkcjonowania
kosztów systemu. Z analizy wynika, że dotychczas

obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami (tj. 7 zł i 12 zł) nie pokryje kosztów i
dlatego należy podnieść opłatę do wys. 10 zł i 15 zł.

Po kilku latach przerwy Gminna Biblioteka Publiczna
w Oporowie

wznowiła organizację wakacji

bibliotece. Letnie wczasy

w

doświadczeniem lat

poprzednich cieszyły się dużym zainteresowaniem,
gdyż dzieci

mogły

zapamiętać bibliotekę jako

miejsce ciekawe i atrakcyjne, w którym można
zdobywać wiedzę i miło spędzić wolny czas.
Inspiracją

wakacyjnych

spotkań

były

utwory

Brzechwy, Tuwima, B. Pierga „Dobre wychowanie
wierszem”, E. Zubrzycka „Dobre i złe przyjaźnie” i
innych znanych polskich poetów.

Podczas spotkań z dziećmi zostały przeprowadzone
zajęcia:

• manualne (praca konkursowa „Nałogi z drogi”-

technika dowolna, Słoń Trąbalski-z wykorzystaniem
materiałów

wtórnych

np.

rolki

po

ręcznikach

papierowych, papierowe talerzyki i inne,

motyl-

kuleczki z bibuły, ryba - kołowe origami, pożegnalne
ramki ze zdjęciami.

• kulinarne (samodzielne wykonywanie kanapek,
pizzy, koktajli, mufinek, sałatki owocowej).
• ruchowe (piłki, hula hop, skakanki),
• stolikowe (gry planszowe),

• z książką (wiersze Tuwima, Brzechwy i inne)
Talenty

kulinarne

podziwiać,

a

małych

nawet

i opiekunowie dzieci.
Na

zakończenie

uczestników

skosztować

wakacyjnych

zajęć

mogli

rodzice

uczestnicy

otrzymali książki z dedykacją oraz drobne upominki

Wakacje 2017 roku w bibliotece mamy już za sobą,
ale

dobra

zabawa

połączona

z

edukacją

i

spontaniczny śmiech i dziecięcy gwar będzie na
długo nam towarzyszył w pamięci.

WYLICZENIE KOSZTÓW ODBIORU SELEKTYWNEGO
Wysokość kosztu na

Rodzaj kosztu

1 osobę / 1 m-c

Koszt odbioru i zagosp.
odpadów po przetargu

9,07 zł

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które
wzięły

udział

odwiedzania
szkolnego.

w

zajęciach

biblioteki

także

i

zachęcamy

w

czasie

Toensmeier

Koszty admin. i edukacja
ekologiczna (m.in.

0,69 zł

wynagrodz., mat. biur.,
obsługa informat.)

Prowizja dla sołtysów

0,24 zł
Razem

10,00 zł

Wyliczenia zakładają, że nie zmieni się ilość mieszkańców
oraz, że 100% osób wnosi opłatę za odpady.

Dzieci przygotowują pizzę

do

roku
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Biuletyn Informacyjny Gminy Oporów
GOPS informuje

•

Osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpłatnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD) do wypełnienia oświadczenia i otrzymania skierowania do odbioru żywności w ramach Podprogramu
2017.
Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:
•

1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

•

1028 zł dla osoby w rodzinne.

Oświadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oporowie do dnia 31.08.2017 r.

•

Od 1 sierpnia 2017 r. GOPS rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie z rządowego programu

„Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się
1 października 2017 r. Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o
zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. okres
zasiłkowy.
Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800
zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody
na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż.
Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Świadczenie nie jest opodatkowane –
rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także
rodziców prowadzących działalność gospodarczą.
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych
systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.
Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w
terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia
za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września
do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik
i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

