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W 2016 r. planuje się wykonać inwestycje za kwotę

Budżet na 2016 rok został przyjęty przez Radę

840 000,00 , w tym:

Gminy Oporów na sesji w dniu

1.Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie

Zgodnie

z

uchwałą

14 stycznia br.

budżetową

dochody

(dokumentacja).

zaplanowano w kwocie 7 200 000,00 zł , natomiast

2.

wydatki

Przebudowę

dróg

gminnych

Jaworzyna

–

w wysokości 7 055.874,61 zł. Różnica,

Samogoszcz; Oporów- Kolonia-Oporów; Oporów-

między dochodami a wydatkami, w wysokości

Kurów – Wieś; Złotniki – Szczyt; Kolonia–Mnich –

144 125,39

stanowi nadwyżkę budżetową, którą

granica Gm. Strzelce).

planuje

przeznaczyć

3. Przebudowę dróg wewnętrznych.

się

na

spłatę

wcześniej

zaciągniętych zobowiązań.
Nieodmiennie największym wydatkiem w budżecie
są zadania oświatowe, na które zaplanowano wydatki
w wysokości

2 806 836,00 zł co stanowi 39,78 %

planowanych
Subwencja

wydatków
oświatowa

na

bieżących
2016

rok

ogółem.
wynosi

1 755 946,00zł co stanowi 24,39 % planowanych
dochodów ogółem. Różnica pomiędzy przyznaną
subwencją a planowanymi wydatkami wynosi kwotę
1 051 308,00 zł, którą trzeba będzie pokryć
z budżetu gminy.
Na zadania związane z opieką społeczną oraz na
pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne)

4. Wykonanie bezpiecznego oświetlenia oraz
zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej

Umiem pływać
Na ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
konkurs o udział w programie „Umiem Pływać” nasza
gmina złożyła wniosek i pozyskała na ten cel kwotę
6 700 zł. Projekt powszechnej nauki pływania
skierowany jest do uczniów klas I – III szkół
podstawowych. Z programu skorzysta 15 uczniów ZS
w Szczycie i 15 uczniów w ZS w Oporowie, którzy
podczas 20 godzin na zajęciach w Aqua Parku w
Kutnie będą uczyli się pływać w okresie od marca
2016 r. do czerwca 2016 r.

planuje się przeznaczyć kwotę 1 172 528,00 zł co
stanowi 16,62% planowanych wydatków ogółem.
Dochody w zakresie opieki społecznej, w tym dotacja
z

budżetu

państwa

stanowią

kwotę

975 000,00 zł. Dochody i wydatki w tym dziale
ulegną zwiększeniu na zadanie związane z wypłatą
dodatku w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”. Na
transport i łączność (w głównej mierze środki na
inwestycje i bieżące utrzymanie dróg gminnych i
wewnętrznych) planuje się przeznaczyć 842 500,00
zł (190 tys. zł z Funduszu Sołeckiego) co stanowi
11,94 % planowanych wydatków ogółem.

Nauka pływania
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Czy gmina otrzyma środki na drogę?

Gimnazjum w Szczycie
W dniu 14 stycznia 2016 r. Rada Gminy Oporów,

Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został

większością głosów, podjęła uchwałę o rozwiązaniu

złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn:

Zespołu Szkół w Szczycie z dniem 31 sierpnia 2016

„Przebudowa

oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum w Szczycie z

Skarżynek”. Do wykonania zaplanowano prace na

dniem 31 sierpnia 2016 r.

długości

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 lutego 2016

Efektywność

r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność ww.
uchwały ze względu na nie zachowanie procedur przy
jej podejmowaniu (brak poinformowania wszystkich
reprezentatywnych związków zawodowych tj. Forum
Związków Zawodowych, nie nadanie uchwale rangi
aktu miejscowego).
Ze stanowiskiem Wojewody nie zgodziła się Rada
Gminy

i

zaskarżyła

ww.

rozstrzygnięcie

do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Teraz losy gimnazjum są w rękach sądu. Nie
wiadomo jednak, kiedy sąd wyda wyrok i jaki on
będzie. Na dzień dzisiejszy, do czasu prawomocnego
wyroku, Gimnazjum będzie funkcjonowało. Oznacza
to, że gmina nadal będzie

musiała dokładać z

budżetu gminy do zadań oświatowych ok. 1 000
000,00 zł (1 milion złotych) rocznie. a może jeszcze
i więcej, jeżeli od 1 września 2016 r. do klas I szkół
podstawowych przyjdzie tylko po 2 dzieci 7-letnich,
a nie przyjdą dzieci 6-letnie.

Były życzenia i kwiaty

drogi

gminnej

1,466km

i

zadania:

Jaworzyna-

szerokości

3,00m.

przebudowywany

ciąg

komunikacyjny (odcinki dróg), który stanowi
dojazd do:

46 działek ewidencyjnych, 93,44ha

użytków rolnych i

13 siedlisk. Wartość robót

przewidzianych do wykonania: 277 884,28 zł, w
tym kwota
wnioskowanych środków budżetu
województwa: 166 730,56 zł

Skargi na Wójta i Radę Gminy
Do Wojewody Łódzkiego wpłynęły 2 skargi od
przedstawicieli rodziców i mieszkańców obwodu
Zespołu Szkół w Szczycie na Radę Gminy Oporów i
Wójta Gminy zarzucające naruszenie prawa przy
podejmowaniu

uchwał

dotyczących

likwidacji

Gimnazjum. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
skargę

na

radę

gminy

rozpatruje

wojewoda,

natomiast na wójta rada gminy.
W dniu 24 lutego na komisjach radni rozpatrywali
zarzuty zawarte w skargach pod adresem Wójta, a
na sesji w

dniu 26 lutego br. Rada Gminy

jednogłośnie podjęła uchwałę stwierdzającą, że
skargi na Wójta są nieuzasadnione. W uzasadnieniu

W dniu 8 marca w Gminnej Publicznej Bibliotece w

do uchwały odniesiono się do poszczególnych

Oporowie tradycyjnie odbyło się spotkanie z okazji

zarzutów. Skarżący zarzucali m.in. cyt. „Pisma

Dnia Kobiet, którego uczestnikami byli członkowie

z gminy dostarczane były przeważnie przez osoby

tutejszego Koła Emerytów i Rencistów. Wszystkie

zatrudnione w gminie w ramach robot publicznych”;

Panie przybyłe na spotkanie wyglądały kwitnąco . Nie

włodarze cyt.” powinni w pierwszej kolejności zająć

obyło się bez upominków. Jak corocznie

na

się sprawą wody, która w nielegalny sposób znika

Robert

z gminnego wodociągu”. Rada nie zgadza się z tymi

każdej z Pań tulipana

zarzutami i odnosi się do nich w uzasadnieniu do

uroczystości

pojawił

się

Pawlikowski, który wręczył
i złożył życzenia.

Pan

Wójt

uchwały, w którym możemy przeczytać m.in. ze
względu na oszczędności część korespondencji była
roznoszona
w

ramach

przez
prac

pracowników
publicznych,

zatrudnionych

którzy

posiadali

stosowne upoważnienia w tym zakresie oraz cyt.
„jeżeli skarżący twierdzą, iż dochodzi do kradzieży
wody i mają wiedzę o okolicznościach tego czynu, to
organ rozpatrujący skargę złoży zawiadomienie do
organów
świadków,

ścigania,

wskazując

którzy

przygotowawczym

w

ewentualnym

skarżących

jako

postępowaniu
sądowym

złożą

odpowiednie zeznania”.
Do dnia wydania biuletynu do Rady Gminy nie
Dzień kobiet w bibliotece (zdjęcie archiwalne)

wpłynęła od Wojewody Łódzkiego informacja
o rozpatrzeniu skargi na Radę Gminy Oporów.
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Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Z życia szkół

Gmina złożyła do WFOŚ i GW w Łodzi wniosek o

•Zespół Szkół

dofinansowanie

w Oporowie uczestniczy w programie

opracowania

edukacji ekologicznej „Weź oddech” realizowanym

Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Najważniejsze

przez Fundacje Centrum Edukacji Obywatelskiej, a

cele sporządzenia Planu to m.in. możliwość przyjęcia

współfinansowanym przez NFOŚiGW. Program ma na

realnych

zakresie

celu podnoszenie świadomości uczniów, nauczycieli

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, udziału

i społeczności lokalnej na temat ochrony czystości

OZE i ograniczenia zużycia energii w gminach

powietrza. Do marca 2017 r. uczniowie podejmą

(włączenie się gminy w cele klimatyczne Polski i UE);

działania informacyjne i rzeczniczce związane z

ujednolicenie polityki gminy w zakresie środowiska i

ograniczaniem tzw. niskiej emisji.

gospodarki

•W

w

do

80%

kosztów

wykonania

działań

energetycznej;

w

poprawa

jakości

powietrza na terenie gminy. PGN to dokument
niezbędny, aby gmina mogła ubiegać się o dotacje
środków

UE

na

działania

m.in.

w

zakresie

termomodernizacji budynków ( szkoła w Szczycie,
hydrofornie),

wdrażania

Odnawialnych

Źródeł

Energii (m.in. ogniwa fotowoltaiczne).
Plan będzie opracowywało Konsorcjum Firm: ECOSITE i GRUPA BST Sp. z o.o. które skontaktuje się z
mieszkańcami gminy w celu sporządzenia ankiety.
Prosimy mieszkańców o współpracę, aby sprawnie i
terminowo firma mogła pozyskać
informacje do opracowania PGN.

niezbędne

W dniu 29.02.2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie
Spółki

Wodnej

realizacja programu edukacyjnego pn. „Nie pal przy
mnie proszę”. Program jest koordynowany przez
Powiatową

Stację

Sanitano-Epidemiologiczną

w

Kutnie, koordynatorem szkolnym jest n-l Ewa Pawlak
W

jego

ramach

na

spotkaniu

z

rodzicami

przedstawiono szkodliwy wpływ palenia papierosów
i „biernego palenia” na zdrowie oraz rozdano ulotki
o tematyce antytytoniowej.

•W

dniu 11 lutego 2016r. w Zespole Szkół w

Oporowie

został

przeprowadzony

XXXIX

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu
Gminnym. Turniej ten w Gminie Oporów jest

Spółka Wodna „Oporowianka”
Delegatów

Szkole Podstawowej w Oporowie rozpoczęła się

przeprowadzany

cyklicznie.

Organizatorami

eliminacji gminnych był Urząd Gminy Oporów oraz

„Oporowianka”

Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej

w Oporowie. W sprawozdaniu z działalności Spółki

Polskiej Oddział w Oporowie. W turnieju wzięło udział

za 2015 rok Przewodniczący przedstawił przychody,

14 uczniów z ZS w Szczycie i ZS w Oporowie. Na

na które składają się m.in. składki w wysokości 61

szczeblu powiatowym Gminę reprezentowało 4

580 zł , dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojew. oraz

uczniów ZS w Szczycie, którym, niestety, nie udało
się przejść do szczebla wojewódzkiego.

Urzędu Marszałkowskiego w łącznej wys. 33 505,00,
refundacja przez Urząd Pracy koszów zatrudnienia
pracowników w wys. 33 368 zł oraz rozchody, w tym:
m.in. wynajęcie koparki 68 092 zł, zakup narzędzi
pracy i materiałów biurowych ok. 4 tys. zł, dieta
przew. 6 tys. zł, prowizje dla sołtysów 991 zł. Rok
2015

zamknął

się

saldem

dodatnim

w

wys.

30 604,78 zł. W 2015r. Spółka odmuliła 22km
rowów, co stanowi ok. 1/3 wszystkich rowów. Na
Zgromadzeniu została podjęta m.in. uchwała w
sprawie składki na 2016 r, która wynosi 12 zł z ha
gruntów meliorowanych
niemeliorowanego pola.

oraz

6

zł

z

ha

Co z wiatrakami?

•W

porządku

24.03.2016

r.

umożliwiających

obrad
jest

sesji
m.in.

realizację

zwołanej

na

podjęcie
inwestycji,

dzień
uchwał

w

tym

przedsięwzięcia pn. Park Oporów „Budowa dwunastu
elektrowni wiatrowych, o łącznej mocy do 33,1 MW
na terenie gminy Oporów”

Laureaci konkursu
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Co warto wiedzieć

•

Komisariat Policji w Żychlinie informuje, że w

każdy wtorek tygodnia w godz. 10.00 – 11.00 w

•od 1 kwietnia 2016r GOPS będzie realizował
Program „Rodzina 500 Plus” i od tej daty będą
przyjmowane wnioski. Świadczenie wychowawcze

Urzędzie Gminy Oporów interesantów przyjmuje
dzielnicowy gminy Oporów – st. asp. Paweł Pietrzak
– tel. 24 235 00 14 lub 516 433 847.

otrzymać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub

• Gmina Oporów jako partner w realizacji konkursu

faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze na

informuje: Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza do

drugie

zgłaszania kandydatów do I Powiatowego Konkursu

i

kolejne

dziecko

będzie

przysługiwać

niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze

„LEW

dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium

uhonorowanie rolników i firm, które rozwijając swoje

dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub

gospodarstwa kreują pozytywny wizerunek wsi i

1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której

podnoszą jakość rolnictwa w powiecie kutnowskim

wychowywane

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Krajowa

jest

Kryterium

dochodowe

rodziców

lub

dziecko
będzie

niepełnosprawne.
dotyczyło

tylko

KUTNOWSKI”.

Celem

konkursu

jest

Rada Izb Rolniczych i Marszałek Województwa

o

Łódzkiego. Laureatów konkursu uhonoruje Starosta

świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane

Kutnowski. Szczegóły konkursu dostępne są na
stronie internetowej: www.powiatkutno.eu

opiekunów

wnioskujących

o dochodach wnioskodawców gmina będzie mogła
pozyskać

sama,

informacji

z

nie

trzeba

Urzędu

będzie

Skarbowego

i

dołączać
z

ZUS.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do
ukończenia 18 roku życia dziecka. Jeśli wniosek
zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu
programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br.
włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z
wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. Jeśli wniosek
zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., to świadczenie
wychowawcze

zostanie

przyznane

od

miesiąca

złożenia wniosku bez wyrównania za minione
miesiące.

GOPS - informacje

•GOPS w Oporowie kontynuuje wydawanie żywności
dla osób korzystających z pomocy społecznej w
ramach

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu
Pomocy. W m-ch styczeń – marzec wydano ponad
8.5 tony żywności, w tym: cukier, dżem, groszek z
marchewką, kaszę jęczmienną, klopsiki w sosie
własnym,

koncentrat

pomidorowy,

Zmiana nazw miejscowości
W związku z rozbieżnościami pomiędzy urzędowymi
nazwami miejscowości a nazwami funkcjonującymi
w

obiegu

podjęto

prace

mające

dnia 31 marca zostanie złożony wniosek do Ministra
Administracji i Cyfryzacji, który będzie dot. zmiany
nazwy Świechów (osada) na Świechów-Parcel(osada);
Pobórz (kolonia) na Kolonia- Pobórz (kolonia);
Oporów –Kolonia na Kolonia-Oporów oraz MnichKolonia na Kolonia-Mnich. W dniach od 26 lutego do
dnia 9 marca odbyły się konsultacje społeczne, w
których mieszkańcy ww. miejscowości wypowiadali
się czy są za zmianą nazwy miejscowości. W
konsultacjach w każdej z miejscowości wzięło udział
ponad

50%

opowiedzieli

osób
się

za

uprawnionych,
zmianą

jedynie

koszty

w

wysokości 700zł.

•Pozyskano

odzież

i

zabawki

pochodzenia

holenderskiego od Stowarzyszenia „Rodzice Razem
Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”. Odzież
jest wydawana dla osób korzystających z pomocy
społecznej.

nazw

miejscowości. Wyniki konsultacji dostępne są na
stronie bip.oporow.pl

makaron,

transportu

wszyscy

urzędowych

Wartość pozyskanej żywności to kwota 29 111,00 zł,
poniosła

celu

doprowadzenie do zgodności w tym zakresie. Do

mielonkę wieprzową olej, płatki kukurydziane, ryż.
Gmina

na

Rozładunek żywności

