
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarz bezpłatny  lipiec 2018 
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Z życia szkół                                                                        3 

„Dobry start” 4  

 

Dzień Dziecka nad stawami 

2  czerwca, w sobotnie, pogodne popołudnie na 

terenach przy stawach w Oporowie odbył się festyn z 

okazji Dnia Dziecka. Na przybyłych czekało szereg 

atrakcji: darmowa zjeżdżalnia, rowerki wodne, gry i 

zabawy przygotowane i prowadzone przez dyrektora 

i nauczycieli szkoły w Oporowie. Nie zapomniano 

także o dorosłych, którzy mogli zmierzyć się w 

konkursie biegu w workach, jazdy na rowerku 

stacjonarnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci mogły spróbować swoich sił na torze 

przeszkód,  trafić do celu strumieniem wody z węża 

strażackiego,  zasiąść w kabinie wozu strażackiego, 

przymierzyć hełm strażacki. Atrakcje te przygotowali 

strażacy z OSP Skórzewa, a chętnych na  nie nie 

brakowało. Każdy uczestnik konkursów, gier 

otrzymał drobny upominek. Jak zwykle nie zabrakło 

darmowej waty, lodów (podziękowania dla 

sponsora), kiełbaski z grilla (podziękowania dla 

członków LZS). Oprawę muzyczna zapewnił DJ Adrus. 

Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali strażacy z 
OSP Oporów. 

Podsumowanie 2017 roku 

Dochody bieżące  (m.in. podatki, opłaty,  subwencje, 

dotacje) wykonano w kwocie 9 605 228,91 na plan  

9 771 098,54 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie  

10 196 735,68 zł, a zrealizowano w kwocie  

9 618 060,17.   

Spłacono zobowiązania w  kwocie 374 362,86 zł, 

zaciągnięto kredyt w wysokości 300 000,00 zł. 

Zadłużenie gminy zmniejszyło się o 74 362,86 zł 

pozostały wolne środki w kwocie 310 421,48 zł . 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły kwotę   

1 453 326,83 zł , w tym 1 191 037,78 wydatkowano 

na przebudowę ok. 8 km dróg gminnych  

i wewnętrznych  oraz dofinansowanie remontu  drogi 

powiatowej. W ubiegłym roku zrealizowano 15 

inwestycji oraz kilka zadań z wydatków bieżących 

(granty sołeckie: plac zabaw w Oporowie i remont 

świetlicy w Kurowie-Wsi; wyposażenie gabinetów 

lekarskich w szkole w Oporowie i Szczycie, zakup 

wyposażenia i ubrań dla OSP). Wszystkie prowadzone 

działania miały na celu poprawę warunków  życia 

mieszkańców naszej gminy. 

 

 

Gabinet w szkole w Oporowie 

 

Absolutorium dla Wójta 

W czasie sesji w dniu 27 czerwca Rada Gminy 

Oporów udzieliła wójtowi Robertowi Pawlikowskiemu 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2017 rok. Radni decyzję podjęli po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok, 

sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi o przedłożonym 

sprawozdaniu, informacją o stanie mienia 

komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Oporów dotyczącym udzielenia absolutorium 

wójtowi Gminy Oporów oraz opinią RIO  o wniosku 

komisji rewizyjnej. 
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fokarium, Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie i rejs 

statkiem.  

5. Z Ministerstwa Sprawiedliwości gmina 

otrzymała dotację celową w wysokości 20 907,81 zł 

na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP . W ramach 

zadania zostaną zakupione 2 agregaty 
prądotwórcze oraz 2 torby ratownicze. 

W trakcie realizacji 

  Wykonawca wyłoniony w przetargu rozpoczął 

montaż Przydomowych Oczyszczalni Ścieków u 51 

mieszkańców naszej gminy. Zadanie to jest 

realizowane z udziałem środków UE. Wartość 

wykonywanych prac, zgodnie z umową podpisana z 

wykonawcą , 607 846,00 zł. 

 Także z udziałem środków UE jest 

realizowane zadanie budowa i przebudowa sieci 

wodociągowej w Mnichu- Probostwie, Mnichu- 

Ośrodku, Mnichu- Południu, Kurowie –Wsi. Łączna 

długość odcinków ok. 4 200 km. Wartość 

wykonywanych prac, zgodnie z umową z wykonawcą, 

420 000,00. 

 Rozpoczął się montaż ogniw 

fotowoltaicznych na 5 budynkach użyteczności 

publicznej tj. urząd gminy, stacje uzdatniania wody 

w Oporowie i Kurowie oraz szkoły w Oporowie i 

Szczycie. Zadanie to jest realizowane przez Związek 

Gmin Regionu Kutnowskiego w porozumieniu z 

Gminą Oporów i  także, jak dwa poprzednie zadania, 

jest dofinansowane ze środków UE. Wartość projektu 

brutto przypadająca na naszą gminę wynosi 811 

806,62 zł, w tym wkład własny gminy 316 683,54 zł 

 Na ukończeniu jest wykonanie drogi 

p.pożarowej na terenie szkoły w Oporowie. Prace – 

założenie krawężników oraz kostki  brukowej    

wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach robót  

publicznych.  
 

1.  Otrzymaliśmy dofinansowanie  w zakresie 

realizacji małych projektów lokalnych realizowanych 

na terenach wiejskich. Dotację celową z budżetu 

Samorządu Województwa Łódzkiego otrzymano dla: 

1) miejscowości  Samogoszcz na realizację projektu 

pn. „Biesiada –integracja sąsiedzka”. W ramach 

projektu zaplanowano zakup namiotu oraz 

wyposażenia (stoły i krzesła) oraz zakup materiałów 

na wykonanie przez mieszkańców grilla.  Celem 

projektu jest stworzenie miejsca, w którym 

mieszkańcy będą mogli organizować spotkania 

integracyjne. Wartość całkowita projektu: 6 910,00 

zł, otrzymana kwota dotacji  3 450,00 zł.  

2) miejscowości Szymanówka na realizację projektu 

pn. „Świetlica=integracja”. W ramach projektu 

zaplanowano przeprowadzenie remontu świetlicy 

(m.in. wymiana otworów okiennych i drzwiowych, 

malowanie) oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła 

oraz piecyk). Wartość całkowita projektu: 9 395 zł, 

otrzymana kwota dotacji  4 690,00 zł. 

2. Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego 

przyznano naszej gminie dotację celową na budowę 

wielofunkcyjnego  boiska sportowego w Oporowie w 

wysokości 80 000,00 zł. Planowany koszt zadania 

ok. 180 832,00 zł. W ramach realizacji projektu 

wykonana będzie  dokumentacja techniczna oraz 

budowa boiska. Planowany termin zakończenia 

realizacji zadania grudzień br.  

3. Gmina otrzymała także z Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi dofinansowanie  

w wysokości 75 970,00 zł na przebudowę drogi 

gminnej w Mnichu (odcinek o długości 1,5 km i szer. 

3 m.). Na wykonanie zadania w drodze przetargu 

wyłoniono wykonawcę -  Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych w Kutnie. 

4. Na realizację projektu pn." „Umyjemy wodę”- 

program edukacji ekologicznej" realizowany w 

Szkole Podstawowej w Oporowie  z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi gminie została przyznana dotacja do 

wysokości 20 600,00zł. W ramach projektu 

uczniowie pojadą  na kilkudniową  wycieczkę do 

Słowińskiego Parku Narodowego. W trakcie wyjazdu 

uczniowie prowadzić będą prace badawcze pod 

kątem zanieczyszczenia wody, poznają florę i faunę 

Bałtyku i przybrzeżnych jezior, nabędą przekonania, 

że wodę należy oszczędzać. Atrakcjami wycieczki 

będą latarnia morska w Czołpinie, Muzeum Wsi 
Słowinskiej w Klukach,  

Pozyskane środki zewnętrzne 

Prace przy budowie drogi p.poż. 
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Możemy być zadowoleni z wyników Egzaminu 

Gimnazjalnego 2018 r. Tradycyjnie najlepsze wyniki 

- wyżej średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej 

uzyskali uczniowie  III klasy gimnazjalnej w Szkole 

Podstawowej w Oporowie  z historii i społeczeństwa. 

Powyżej powiatu i kraju jest także wynik z 

przedmiotów  przyrodniczych. Duża poprawa 

wyników nastąpiła z matematyki. Jedna z uczennic ze 

wszystkich przedmiotów uzyskała powyżej 95 % a z 

przedmiotów przyrodniczych uzyskała100%. 

Gratulujemy, a wszystkim absolwentom życzymy 

sukcesów w dalszej edukacji. 

W dniu 24 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej w 

Szczycie odbył się XI Festyn Rodzinny pod hasłem 

„Zdrowe powietrze to zdrowe dzieci”. Jak co roku nie 

zabrakło konkursów z nagrodami, ciekawych stoisk, 

licznych atrakcji dla młodszych i starszych oraz 

darmowego poczęstunku dla dzieci.  Wspólną 

zabawę umilił wszystkim zespół EDEN. Dziękujemy 

rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację 

szkolnej imprezy oraz sponsorom.  

4 lipca – Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w 

Szczycie. Do wspólnej zabawy tym razem w „Wiosce 

Indiańskiej” zaprosiliśmy nie tylko naszych uczniów 

ale i maluchy które mogły zwiedzić szkołę oraz 

przedszkole. Na małych Indian czekały min.: tor 

przeszkód, malowanie twarzy oraz poczęstunek.   

 

 

Złożone wnioski 

 W porozumieniu ze Stowarzyszeniem 

Rozwoju Gmin ”Centrum” złożono wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa 

drogi gminnej Nr 102 351 E” (Pobórz – granica gminy 

Wola Trębska). Zadanie w trakcie weryfikacji (po 

pozytywnej ocenie formalnej). Zadanie dotyczy 

części (trzech odcinków) drogi gminnej o łącznej 

długości 0,935 km (całkowita długość  drogi 1,485 

km). Projektowana nakładka z betonu asfaltowego 

o szerokości 4,0 m. Planowany koszt inwestycji  

(robót budowlanych) 168 243 zł, wnioskowana kwota 

pomocy 101 808 zł. 

 Gmina złożyła na ogłoszony przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi konkurs pn. 

„Ekopracownia pod chmurką”  2 wnioski na 

zagospodarowanie terenu należącego do szkoły w 

Oporowie i terenu należącego do szkoły w Szczycie 

w celu utworzenia punktu dydaktycznego na 

potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji 

ekologicznej. Wnioskowana kwota dofinansowania: 

Szczyt -49 980,00 zł oraz  Oporów -44 319,00 zł .  

 11 czerwca został złożony wniosek do 

WFOŚiGW w Łodzi o udzielenie dofinansowania 

zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie 

Gminy Oporów” w ramach programu ograniczania 

niskiej emisji – edycja II. Chęć wymiany starego pieca 

na nowszej generacji zgłosiło 35 mieszkańców. 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy 

czym nie może być wyższa niż: do kotłowni gazowej, 

olejowej , na biomasę do 12.000,00 zł; dla kotłowni 

węglowej do 6.500,00zł. Pozostałe koszty oraz koszt 

wykonania dokumentacji ponosi mieszkaniec. 

Obecnie czekamy na ogłoszenie wyników naboru. 

 Szkoła Podstawowa w Szczycie, przy 

współudziale Urzędu Gminy Oporów, złożyła wniosek 

„O zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 

z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych”. 

Wnioskowana kwota dofinansowania – 15 500 zł. Za 

pozyskane środki zaplanowano zakup pomocy 

dydaktycznych do nauczania chemii, fizyki, biologii i 

geografii. 

O dofinansowanie nie mogła ubiegać się szkoła w 

Oporowie, gdyż wnioski mogły składać tylko szkoły 
podstawowe, w których nie ma klas gimnazjalnych. 

Z życia szkół 

Szkoła Podstawowa w Oporowie złożyła wniosek „O 

udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na 

realizację zadania obejmującego przygotowanie i 

przeprowadzenie działań związanych z obchodami 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości”. Wnioskowana przez szkołę kwota 

wsparcia finansowego 10000 zł., wkład własny 

organu prowadzącego 2500 zł. W ramach 

wnioskowanej kwoty zaplanowano min. wycieczkę 

do Płocka, konkursy plastyczne i recytatorskie, 

wystawę i warsztaty artystyczne, inscenizacje, 

opiekę nad grobami żołnierzy na oporowskim 
cmentarzu oraz posadzenie drzewka wolności. 
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 Na sesji w dniu 27 czerwca 2018r. radni 

podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania 

dotacji celowej na likwidację niskiej emisji na 

obszarze Gminy Oporów na lata 2018-2019 oraz 

uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy. Wynagrodzenie zostało dostosowane 

do nowych przepisów, które   obowiązują  od dnia 1 

lipca 2018 r.  

 Na tej samej sesji radni zapoznali się z 

projektem „Regulaminu dostarczania wody na 

terenie Gminy Oporów” . Nie wnieśli do niego uwag. 

Projekt został przekazany do Wód Polskich celem 

zaopiniowania. 

„Dobry start” Z prac Rady Gminy 

Od 01.07.2018r. ruszyło przyjmowanie wniosków o 

świadczenie „Dobry start 

300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia 

rozpoczynającego rok szkolny. Od 01.07.2018r 

rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie 

z programu „Dobry Start”. 

 Dla kogo świadczenie dobry start? 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na 

dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez 

nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące 

się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 

przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie 

przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok 

życia (lub 24 w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy 

dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku 

kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok 

szkolny. Program obejmuje dzieci wychowujące się 

zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy 

zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje 

na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci 

realizujące roczne przygotowania przedszkolne w 

tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. 

 Jak dostać świadczenie? 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może 

to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub 

opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która 

sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła 

do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic 

zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka 

lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

 Wnioski online już teraz 

Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca można 

składać drogą elektroniczną przez ministerialny 

portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość 

elektroniczną. 

 Papierowe wnioski od 1 sierpnia 

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 

1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków 

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie 
–pokój Nr 4. 

Informujemy, że na miesiąc sierpień zaplanowana 

jest wymiana wykładzin podłogowych na terakotę  na 

korytarzach urzędu gminy. Prace te są niezbędne z 

uwagi na konieczność doprowadzenia  zgodności 

wyposażenia budynku z przepisami techniczno-

budowlanymi. Za ewentualne utrudnienia 
przepraszamy interesantów urzędu. 

W dniu 15 lipca 2018 r na boisku szkolnym w 

Oporowie odbyły się gminne zawody sportowo-

pożarnicze. Zawody te w  naszej gminie odbywają się 

cyklicznie. 

Organizatorami zawodów był Urząd Gminy Oporów 

oraz Związek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Oporowie. 

Pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Oporów, 

drugie Skórzewa, trzecie Podgajew. 

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody ufundowane 

przez Wójta Gminy Oporów.  

Po zawodach sportowo-pożarniczych Wójt Gminy 

Oporów wręczył Druhowi Stanisławowi  Matysiak OSP 

Kurów Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza za 
zasługi dla pożarnictwa. 

Zawody strażackie 

Zwycięska drużyna – fot. Facebook OSP Oporów 


