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I. GMINA POŚWIĘTNE – INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Poświętne malowniczo rozpościera się w dolnym biegu rzeki Pilicy we
wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie opoczyńskim, na skraju dawnej
Puszczy Pilickiej.
Zajmuje obszar 140,81 km2, na którym zamieszkuje łącznie 3161 mieszkańców (31.12.2020 r.).
Gmina położona jest częściowo na obszarze Spalskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarze
Natura 2000.
W strukturę gminy wiejskiej Poświętne wchodzi 15 sołectw: Anielin, Brudzewice,
Brudzewice-Kolonia, Buczek, Dęba, Dęborzeczka, Gapinin, Małoszyce, Mysiakowiec,
Ponikła, Poręby, Poświętne, Stefanów, Studzianna, Wólka Kuligowska.
Gmina Poświętne graniczy z innymi jednostkami samorządu gminnego: Odrzywół, Drzewica,
Opoczno, Inowłódz, Rzeczyca.
Gmina Poświętne jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na jej
terenie. Siedzibą władz gminy Poświętne jest budynek położony przy ulicy Akacjowej 4.
Gmina Poświętne posiada jednostki organizacyjne, którymi są: Urząd Gminy Poświętne,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem, Gminny Ośrodek Kultury
w Poświętnem, Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Brudzewicach, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem, Szkoła
Podstawowa w Dębie.
Gmina ma charakter rolniczy – w strukturze użytkowania dominują użytki rolne zajmujące
powierzchnię 5350 ha (grunty orne – 3850 ha, sady – 20 ha, łąki i pastwiska – 1480 ha),
stanowiące 37,9% powierzchni ogólnej. Udział lasów i gruntów leśnych z powierzchnią 8134
ha stanowi 57,7%.
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II. ZARZĄDZANIE GMINĄ
Zadania realizowane przez gminę określa ustawa o samorządzie gminnym, która
wskazuje na obowiązek realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej. Do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy dotyczące:
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, utrzymania
gminnych dróg, ulic, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i porządku, komunikacji,
pomocy społecznej, oświaty, kultury, ochrony zabytków, utrzymania zieleni gminnej,
cmentarzy gminnych, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą między innymi sprawy
obywatelskie, sprawy USC, wyborów i obronności. Gmina wykonuje także zadania z zakresu
właściwości powiatu i województwa oraz współdziała z innymi gminami na podstawie
porozumień z tymi jednostkami.
- Rada Gminy Poświętne – organ uchwałodawczy i kontrolny,
- Wójt Gminy Poświętne – organ wykonawczy.
Kadencja obydwu organów począwszy od 2018 roku trwa 5 lat. Aktualnie od 2018 roku do
2023 roku.

Rada Gminy Poświętne
Organ uchwałodawczy Gminy Poświętne liczy 15 radnych, którzy swoje zadania realizują
przede wszystkim w Urzędzie Gminy Poświętne. W roku 2020 Rada Gminy Poświętne podjęła
69 uchwał, które są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne
www.bip.poswietne.pl. Ponadto wszystkie sesje transmitowane są na żywo oraz
przechowywane na kanale YouTube. Link do każdej transmisji znajduje się również na stronie
www.poswietne.pl w zakładce Esesja.
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źródło: Poczet samorządowców województwa łodzkiego 1990-2013

Składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Poświętne kadencji 2018-2023
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Grzegorski Marian

CZŁONEK KOMISJI

Jakubczyk Maria

CZŁONEK KOMISJI

Grzybek Henryk

CZŁONEK KOMISJI

Maruszewski Krzysztof

CZŁONEK KOMISJI

Badura Adam

SKŁAD KOMISJI BUDŻETOWO - GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kacprzak Bolesław

CZŁONEK KOMISJI

Kacprzak Bogdan

CZŁONEK KOMISJI

Czyżowicz Bogusław

CZŁONEK KOMISJI

Kaczmarczyk Piotr

CZŁONEK KOMISJI

Serafin Zdzisław

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Szufladowicz Maciej

CZŁONEK KOMISJI

Malej Sylwester

CZŁONEK KOMISJI

Szufladowicz Zuzanna

CZŁONEK KOMISJI

Kacprzak Marcin

SKŁAD KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Czyżowicz Bogusław

CZŁONEK KOMISJI

Grzegorski Marian

CZŁONEK KOMISJI

Kacprzak Bolesław

CZŁONEK KOMISJI

Szufladowicz Maciej
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Uchwały Rady Gminy Poświętne podjęte na sesjach w 2020 roku
Numer uchwały

Data
podjęcia

Tytuł uchwały

XIX/110/20

31.01.2020 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na
rok 2020

XIX/111/20

31.01.2020 w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2020

XIX/112/20

31.01.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2020-2029
31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020

XIX/113/20
XIX/114/20

XIX/115/20

XX/116/20
XX/117/20
XX/118/20

XXI/119/20
XXI/120/20

31.01.2020 w sprawie wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć
dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
31.01.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminnym na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg
09.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020
09.03.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Poświętne w roku szkolnym 2019/2020
09.03.2020 dotyczy zmiany Uchwały Nr XIX/115/20 z dnia 31 stycznia 2020
r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminnym na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg
08.05.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2020–2029
08.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020

XXI/121/20

08.05.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce
samorządu terytorialnego

XXI/122/20

08.05.2020 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom
niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz
pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego
i doradcy zawodowego w przedszkolach i szkołach prowadzonych
przez Gminę Poświętne
08.05.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Poświętne w 2020 roku
29.05.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2020–2029

XXI/123/20

XXII/124/20
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XXII/125/20

29.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020

XXII/126/20

29.05.2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku

XXII/127/20

29.05.2020 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Poświętne
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem

XXII/128/20

29.05.2020 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Poświętne
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gapininie

XXII/129/20

29.05.2020 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Poświętne
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewicach

XXIII/130/20

24.06.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania

XXIII/131/20

24.06.2020 w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2019
rok

XXIII/132/20

24.06.2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok

XXIII/133/20

24.06.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2020–2029

XXIII/134/20

24.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020

XXIII/135/20

24.06.2020 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

XXIII/136/20

24.06.2020 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

XXIV/137/20

31.08.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2020–2029

XXIV/138/20

31.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020

XXIV/139/20

31.08.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Poświętne w roku szkolnym 2020/2021

prac
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XXIV/140/20

XXIV/141/20

31.08.2020 w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem,
Szkoły Podstawowej w Dębie oraz Zespołu SzkolonoPrzedszkolnego w Brudzewicach w roku szkolnym 2020/2021
31.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
o wartości większej niż 10 000 zł

XXV/142/20

25.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020

XXV/143/20

25.09.2020 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Poświętne
25.09.2020 w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania
zarządzania odcinkiem drogi publicznej powiatowej nr 3140E
w miejscowości Studzianna

XXV/144/20

XXV/145/20

XXV/146/20

XXVI/147/20

25.09.2020 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
25.09.2020 w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Poświętne’’
30.10.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2020–2029

XXVI/148/20

30.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020

XXVI/149/20

30.10.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/106/19 Rady Gminy
Poświętne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na 2020 rok
30.10.2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów
podróży służbowych na trenie kraju
27.11.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2020–2029
27.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020

XXVI/150/20
XXVII/151/20
XXVII/152/20
XXVII/153/20

XXVII/154/20

27.11.2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne
w roku 2021
27.11.2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
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XXVII/155/20

27.11.2020 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

XXVII/156/20

27.11.2020 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2021
27.11.2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów
podróży służbowych na trenie kraju

XXVII/157/20

XXVIII/158/20 22.12.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2020-2029
XXVIII/159/20 22.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2021 rok
XXVIII/160/20 22.12.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2020–2029
XXVIII/161/20 22.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020
XXVIII/162/20 22.12.2020 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
XXVIII/163/20 22.12.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok
XXVIII/164/20 22.12.2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2021
XXVIII/165/20 22.12.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie gminy Poświętne
XXVIII/166/20 22.12.2020 sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
składanej
przez
właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe
XXVIII/167/20 22.12.2020 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położone
na terenie Gminy Poświętne
XXVIII/168/20 22.12.2020 sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/20 Rady Gminy Poświętne
z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
innej jednostce samorządu terytorialnego
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Wójt Gminy
Wójtem Gminy Poświętne od 2014 roku jest Michał Franas.
Do zadań Wójta należy wykonywanie Uchwał Rady Gminy Poświętne, zadań określonych
ustawami oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz.
Wójt realizuje powierzone zadania przy pomocy Urzędu Gminy Poświętne. W skład
kierownictwa wchodzą Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy – Maria Grzybek, Skarbnik Gminy –
Jadwiga Kośka.
Wójt uczestniczy w wielu spotkaniach i uroczystościach, bieżącą działalność wójta można
śledzić na stronie www.poswietne.pl .
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III. DEMOGRAFIA (31.12.202020)
W gminie Poświętne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. mieszkało 3161 mieszkańców. Liczba
ludności od wielu lat systematycznie spada, co obrazuje poniższa tabela:

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba mieszkańców

3368

3340

3329

3261

3220

3161

Struktura wiekowa przekłada się na współczynnik aktywności zawodowej, czyli liczebności
w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Największą grupę w 2020
roku stanowiła grupa w wieku produkcyjnym 18-60 (kobiety) lub do 65 lat (mężczyźni).
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
Ogółem

43
7
33
12
20
90
47
28
16
1047
0
254
0
1597

43
15
31
13
14
91
47
38
13
0
803
0
456
1564

86
22
64
25
34
181
94
66
29
1047
803
254
456
3161

31

Przyrost naturalny w Gminie Poświętne w ciągu ostatnich 4 lat jest na poziomie ujemnym,
liczna urodzeń jest niższa niż liczba zgonów co obrazuje poniższa tabela.
2015

2016

2017

2018

2019

Urodzenia
kobiety

16

13

20

15

7
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mężczyźni

21

8

ogółem

37

21

18

13

14

38

28

21

Zgony
kobiety

16

27

22

21

39

mężczyźni

22

32

26

24

29

ogółem

38

59

48

45

68

Przyrost naturalny
kobiety

3

0

-14

-2

-32

męzczyźni

-5

-1

-24

-8

-15

ogółem

-2

-1

-38

-10

-47

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Urząd
zrealizował następujące czynności:

Stanu Cywilnego w Poświętnem

Czynności zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem

Lp

(01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)
1

2

Ilość
spraw
3

Rejestracja Stanu Cywilnego
1
Sporządzanie aktów stanu cywilnego
0
-

urodzenia,

-

wpis aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego dziecka urodzonego za

16

granicą - małżeństwa,
-

wpis aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego zawartego za granicą, -

wpis zgonu do rejestru stanu cywilnego osoby zmarłej za granicą,
Ogółem

2

0
34

zgony,
-

0

Usuwanie niezgodności PESEL

0
52
47
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3

Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące
sporządzeniem aktu stanu cywilnego

20

4

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach
wielojęzycznych)

200

5

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń

1

6

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego

40

7

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego

396

8

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego

257

9

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk

1

Inne zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego
1

Jubileusze małżeńskie (50 lat zawarcia małżeństwa)

0

2

100 urodziny osoby

1
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IV. FINANSE GMINY
Ogółem dochody za 2020 rok wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:
Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

% wykonania

dochody bieżące w tym:

15 598 070,51

15 686 882,91

100,57

- dochody z tytułu udziału we
wpływach pdof

1 594 712,00

1 549 258,00

97,15

- dochody z tytułu udziału we
wpływach pdop

1 000,00

3 051,87

303,19

- dochody własne: podatki
i opłaty, czynsze, wpływy z
usług, odsetki i inne

2 286 599,00

2 533 984,65

110,82

- subwencje

5 967 395,00

5 967 395,00

100,00

- dotacje na cele bieżące

5 683 875,76

5 633 193,39

99,11

dochody majątkowe w tym:

261 805,43

245 329,94

93,71

- z tyt. dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje

261 805,43

241 264,90

92,15

0,00

4 065,04

15 859 875,94

15 932 212,85

- z tyt. sprzedaży majątku
Ogółem dochody

100,46

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020
PLAN

WYKONANIE

% WYKONANIA

Wykonanie - wydatków ogółem w
tym:

16 205 808,01

15 025 363,11

92,72

wydatki bieżące

15 587 818,01

14 603 777,02

93,68

617 990,00

421 586,09

68,21

wydatki majątkowe

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 2,81 %
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Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach za 2020 rok przedstawia
się następująco:
Rozdział

Nazwa zadania

Plan

Razem dział 010

83 000,00

Budowa kanalizacji
sanitarnej z odgałęzieniami
od sieci oraz pompowniami
8 000,00
ścieków w Gminie
Poświętne etap III(zadanie 2,3,4,5)
Rozbudowa sieci
wodociągowej na terenie
75 000,00
Gminy Poświętne
Razem dział 600

325 000,00

60014 Pomoc
finansowa
dla
50 000,00
Powiatu opoczyńskiego

Wykonanie
3 015,98

%

zakres prac

37,70

3 015,98

37,70

0,00

0

240 307,55

73,94

0,00

0

wykonanie kosztorysów
inwestorskich
i przedmiotów robót

-

-

60016 Modernizacja
fragmentu
modernizacja 786 m
217 015,55 w
drogi dojazdowej (dz. Nr
drogi: wypis z rejestru
tym 13 900,00
228, 299) na odcinku droga
gruntów, mapy,
220 000,00
środki
98,64
powiatowa–Wólka
aktualizacja kosztorysu,
funduszu
Kuligowska – etap II
roboty budowlane,
sołeckiego
nadzór inwestorski
Przebudowa
fragmentu
opracowanie
drogi gminnej na odcinku
dokumentacji projektowo
25 000,00
22 800,00 91,20 - kosztorysowej
Poręby - Iły
Przebudowa
fragmentu
drogi na odcinku droga
20 000,00
krajowa - Brudzewice
Przebudowa ul.
Podwiatracznej wraz
z przebudową chodnika
10 000,00
oraz budową parkingu przy
SP w Poświętnem
Razem dział 700
30 000,00
70005

Zakup gruntów

0,00

aktualizacja kosztorysu
inwestorskiego

492,00

24 000,00

4,92

80,00

24 000,00 w 80,00 zakup
gruntu
do
tym 14 861,54
gminnego
zasobu
30 000,00
zł środki
nieruchomości w msc.
funduszu
Dęborzeczka
sołeckiego
(nr działki 604/2)
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Razem dział 754

3 700,00

3 691,32

99,77

3 700,00

3 691,32

dotacja dla OSP na zakup
99,77 sprzętu
(rozpieracz
teleskopowy)

10 000,00

5 212,74

52,13

5 212,74

opracowanie
wykonalności
52,13 budowlanego,
informacyjna

75412 Dotacja dla OSP Poświętne

Razem dział 801

Termomodernizacja
80101 budynku szkoły i biblioteki
10 000,00
w Dębie
Razem dział 921
92109

20 000,00

553,50

2,76

Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa
budynku
20 000,00
świetlicy
wiejskiej
w
Anielinie

553,50

2,76

144 805,00

98,98

Razem dział 926
92695

146 290,00

Budowa miejsca rekreacji i
wypoczynku w
miejscowości Gapinin
Kolonia
Budowa placu zabaw miejsca rekreacji
i wypoczynku w
miejscowości Anielin
Budowa placu zabaw miejsca rekreacji i
wypoczynku w
miejscowości Brudzewice
Kolonia
Zakup i montaż dwóch
pawilonów dla sołectwa
Buczek, gmina Poświętne

SUMA

15 000,00

21 500, 00

15 000,00

studium
projektu
tablica

aktualizacja kosztorysu
inwestorskiego

opracowanie
dokumentacji
100,00
projektowej
zakup urządzeń na plac
zabaw w Anielinie

20 015,00

93,09

20 000,00

zakup urządzeń na plac
zabaw w Brudzewicach
100,00 Koloni

89 790,00

89 790,00

zakupiono 2 pawilony dla
100,00 sołectwa Buczek

617 990,00

421 586,09

68,22

20 000,00

Na 31.12.2020 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Przychody ogółem

Plan
614 304,87

Wykonanie
2 712 498,36

Rozchody ogółem

268 372,80

268 372,80
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WYNIK BUDŻETU
Planowany wynik
DEFICYT

345 932,07

Wykonany wynik
NADWYŻKA

906 849,74

Wolne środki po odliczeniu obsługi zadłużenia wynoszą 992 019,33 zł (wolne środki –
planowane w roku następnym wydatki na odsetki i obsługę )

SPŁATA I ZADŁUŻENIE
W 2020 roku spłacono następujące zobowiązania:
- kredyt w BZP zaciągnięty na budowę oczyszczalni – 77 000 ,00 zł
- pożyczka w EFRWP Warszawa na budowę drogi w Anielinie 65 294,13 zł
- pożyczka w WFOŚIGW – 61 409,80 zł (kanalizacja etap II)
- pożyczka w EFRWP Warszawa –56 470,58 zł (droga Wólka Kuligowska etap I)
Do spłaty w latach następnych pozostały następujące zobowiązania:
- pożyczka w WFOŚIGW – 552 688,20 zł (kanalizacja etap II)
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 263 529,42 zł (droga Wólka Kuligowska)
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 200 000,00 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)
Ogółem zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 1 016 217,62 zł
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V. ROZWÓJ GMINY
Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
Dokumentem strategicznym obowiązującym w 2020 r. jest „Strategia Rozwoju Gminy
Poświętne na lata 2015-2021 z perspektywą do 2025 roku”.
Strategia rozwoju
a) Omówienie-priorytety:
Realizacja działania w następujących obszarach:


Infrastruktura i środowisko – dążenie do poprawy infrastruktury technicznej dróg, remontów
poboczy, budowę parkingów i chodników, modernizację i termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej, realizację projektów w oparciu o wykorzystanie OZE i dbałości o stan
zachowania środowiska naturalnego oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy.



Kapitał ludzki, infrastruktura społeczna – wzrost jakości usług w zakresie opieki zdrowotnej,
zapewnienie

bezpieczeństwa

publicznego,

rozwój

infrastruktury

oświatowej

i usług

edukacyjnych, rozwój sportu i działalności kulturalnej w gminie,


Rynek pracy i gospodarka – rozwój branż tj. turystyka, stworzenie lokalnej marki produktów
np. w oparciu o rzemiosła lokalne lub produkcję rolno-spożywczą (działalność ekogospodarstw),
Lokowanie rozwoju gminy w rozbudowie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej np.
poprzez:

−

budowę szlaku najpiękniejszych kapliczek przydrożnych,

−

rozbudowę szlaków pieszo-rowerowych związanych z historia gminy np. z działaniami majora
Hubala,

−

budowa tras i platform widokowych,

−

rozbudowa infrastruktury gastronomiczno-noclegowej,

−

tworzenie nowych atrakcyjnych obiektów rekreacyjno-sportowych (np. parków nauki
i rozrywki promujących bogactwo przyrodnicze i historię gminy, pokazujących tradycyjne
rzemiosło regionu: bartnictwo, garncarstwo, zielarstwo, dających możliwość aktywności
sportowej np. spływ kajakowy czy tratwą po Pilicy)

−

utworzenie punktu informacji turystycznej.
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b) Stan realizacji.

Cel strategiczny 1
Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku.
Działania:


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
W 2020 roku nie były realizowane inwestycje w tym zakresie.
-- Remont elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i OSP w Poświętnem



Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej;
- „Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. Nr 228, 299) na odcinku droga powiatowa –
Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E)”- etap II
Całkowity koszt inwestycji [PLN] : 212.654.66 zł
Wysokość dofinansowania [PLN] : 127.592,79 zł
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Realizacja projektów dot. wykorzystania OZE i rozwój gospodarki niskoemisyjnej;
W 2020 roku nie były realizowane inwestycje w tym zakresie.



Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i oczyszczalni przydomowych;
W 2020 roku nie były realizowane inwestycje w tym zakresie.



Budowa i modernizacja zbiorników małej retencji;
W 2020 roku nie były realizowane inwestycje w tym zakresie.



Zagospodarowanie pod usługi turystyczne i rekreacyjne terenów gminy, rozbudowa sieci
szlaków turystycznych.

−

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscu spotkań i integracji mieszkańców
sołectwa Gapinin, połączone w obchodami 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gapininie”.
Całkowity koszt inwestycji [PLN] : 12 003,84 zł
Wysokość dofinansowania [PLN]: 10 000,00 zł (UMWŁ – GRANTY SOŁECKIE)
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Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy;

−

„Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Anielin”
Całkowity koszt inwestycji [PLN]: 20 000,00 zł
Wysokość dofinansowania [PLN]: 20 000,00 zł (Stowarzyszenie Dolina Pilicy)

−

„Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Brudzewice-Kolonia”
Całkowity koszt inwestycji [PLN]: 20 000,00 zł
Wysokość dofinansowania [PLN]: 20 000,00 zł (Stowarzyszenie Dolina Pilicy)
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- „Wesoła Borówka” – święto borówki w sołectwie Małoszyce, połączone z
zagospodarowaniem miejsca spotkań i integracji mieszkańców.
Całkowity koszt inwestycji [PLN] : 14 162,20 zł
Wysokość dofinansowania [PLN]: 10 000,00 zł (UMWŁ – GRANTY SOŁECKIE)

Cel strategiczny 2
Rozbudowa infrastruktury społecznej i poprawa dostępu do podstawowych usług publicznych.
Działania:
- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej; Aktywna walka z bezrobociem;
- Realizacja projektów dotyczących aktywizacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- Realizacja projektów społecznych związanych z integracją społeczną, walką z marginalizacją
i wykluczeniem społecznym;

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona zabytków na terenie gminy
W 2020 r. sprawowano bieżący nadzór i opiekę nad zabytkami na terenie gminy.
Podstawą do ochrony prawnej walorów kulturowych i zabytków na terenie Gminy Poświętne są
wpisy zabytków do Krajowego, oraz Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, a także Ustawa
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Na terenie gminy znajdują się zabytki nieruchome: sakralne, rezydencjonalne, użyteczności
publicznej, cmentarze, parki i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające
wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji wpisane do
rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Do najważniejszych zabytków wpisanych do Krajowego Rejestru Zabytków rangą należą:
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•Studzianna:
- zespół cmentarny, ul. Jaśminowa, nr rej.: 344 z 21.06.1967:

- kościół pw. św. Józefa, 1699, nr rej.: 458 z 28.02.1957,

- dzwonnica, XVIII, nr rej.: j.w., kostnica, XVIII, nr rej.: j.w.,
- studnia z murowaną obudową, XVIII, nr rej.: j.w.,
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- ogrodzenie z bramą, 1872, nr rej.: A/27 z 31.05.2006 (dec. cmentarz),

- kaplica pw. św. Anny, na Górze Dziewiczej, 1730, nr rej.: 459 z 28.02.1957 oraz 471
z 15.04.1967;

•Studzianna Poświętne:
- zespół klasztorny oo. filipinów, XVIII, nr rej.: 337 z 21.06.1967:
- kościół pw. św. Filipa Neri i Jana Chrzciciela, nr rej.: 457 z 28.02.1957, - klasztor,
- 2 dzwonnice, - brama.
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Cel strategiczny 3
Rozwój gospodarczy w oparciu o wykorzystanie atutów gminy i tworzenie warunków
przyjaznych przedsiębiorcom.
Działania:
•

Pozyskiwanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych;

•

Aktywny plan promocji gminy i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych;

•

Rozwój agroturystyki i ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych;

•

Tworzenie warunków dla rozwoju rzemiosła lokalnego, eko-gospodarstw, przetwórstwa rolnospożywczego;

•

Wsparcie doradcze dla mikroprzedsiębiorstw i osób planujących zarejestrować działalność
gospodarczą.

Rozwój agroturystyki i ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych
Znaczny obszar Gminy Poświętne stanowią tereny chronione Natura 2000. Nasza Gmina to
również w dużej części obszar Spalskiego Parku Krajobrazowego. Czyste powietrze,
malownicze nadpiliczne krajobrazy oraz bogactwo flory i fauny stwarzają idealne warunki
wypoczynkowe i rekreacyjne. Gmina Poświętne obfituje również w liczne zabytki kultury.
Największym z nich jest niewątpliwie Bazylika Świętej Rodziny i Klasztor oo. Filipinów. Na
uwagę zasługuje również Kościół św. Józefa, Kaplica św. Anny, Szaniec Hubala w Anielinie,
a także liczne kapliczki i drogowskazy. Ważną kartą w dziejach gminy Poświętne i całej ziemi
opoczyńskiej stanowi okres II wojny światowej. Region ten był wówczas miejscem walk
obronnych a później partyzanckich, po których pozostało wiele miejsc pamięci. W ostatnim
czasie dużą popularnością cieszy się filmowa historia naszej gminy. Odwiedzający nas turyści
często bywają zaskoczeni, że na terenie gminy Poświętne zrealizowano aż 16 filmów.
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W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się filmowa historia naszej gminy. Odwiedzający
nas turyści często bywają zaskoczeni, że na terenie gminy Poświętne zrealizowano aż 16
filmów. W 2020 roku w ramach projektu pt.: „Utworzenie filmowych punktów turystyczno –
informacyjnych dla mieszkańców i gości Gminy Poświętne” stanęły tablice przedstawiające
bogaty filmowy dorobek gminy.

Informacja turystyczna dla odwiedzających znajduje się w:
Centrum Turysty i Pielgrzyma w Poświętnem
ul. Bielawska 5
26-315 Poświętne tel. 44 756 45 86, 519 802 810 ctip.filipaneri@gmail.com
http://www.sanktuarium.vernet.pl
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Na terenie Gminy Poświętne istnieją 4 obiekty agroturystyczne wpisane do ewidencji
obiektów świadczących usługi hotelarskie:
- "Dolina pięciu stawów", Marcin Nowakowski, Renata Nowakowska Jakubczyk Stefanów 62,
26-315 Poświętne,
- Jacek Dałek, Ponikła 12, 26-315 Poświętne,
- Zajazd "Leśniczówka" Jolanta Zuber, Kozłowiec 12, 26-315 Poświętne,
- Dominik Kośka, Wólka Kuligowska 86, 26-315 Poświętne.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują lokale świadczące usługi gastronomiczne bądź
gastronomiczne i hotelarskie. Niektóre z nich posiadają odpowiednią bazę i zaplecze do
organizacji szkoleń i bankietów.
Lokal "RANCHO" w Stefanowie
Stefanów 1
26-315 Poświętne tel. 604 300 277
http://www.rancho.com.pl/, https://www.facebook.com/RANCHOSTEFANOW/
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "MŁYNCZYSKO"
ul. Szkolna 51
26-315 Poświętne tel. 44 756 42 10
http://www.mlynczysko.pl/, https://www.facebook.com/Mlynczysk/
Smażalnia Ryb w Starym Młynie
Fryszerka 1
26-315 Poświętne
tel. 44 710 12 66
.https://www.facebook.com/pages/Fryszerka.

Zajazd Leśniczówka
Brudzewice 130
26-315 Poświętne tel.503469764 http://www.lesniczowka.net.pl/
Lokal "Małe co nieco"
Poświętne ul. Bielawska 1
26-315 Poświętne tel. 883 183 180
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https://www.facebook.com/male.co.nieco.poswietne/

Planowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr XXVIII/189/2002 z dnia 26.04.2002 r.
Niestety studium jest tylko w wersji papierowej.
Uchwałą NR XLIX/293/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
aktualności studium i planów miejscowych gminy zostało uznane za nieaktualne w całości.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Gmina Poświętne nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2020 r. wydano 1 decyzję celu publicznego. Jedna inwestycja dotyczyła budowy sieci
elektroenergetycznych nN 0,4 kV, SN 15kV, przyłączy nN 0,4 kV oraz stacji
transformatorowej 15/0,4kV w obrębie Dęba i Dęborzeczka. W poprzednim roku wydano 29
decyzji o warunkach zabudowy, w tym 22 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Gminny program rewitalizacji (art. 14 ustawy o rewitalizacji), ew. lokalny program
rewitalizacji (art. 18 ust. 2 pkt 6 usg).
Gmina Poświętne nie posiada terenów objętych programem rewitalizacji.
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (min. 5-letni, art. 21
u.o.p.l.m.z.g)
Mieszkaniowy zasób gminy składa się z mieszkań znajdujących się w budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach.
W skład zasobów mieszkalnych gminy wchodzą:
− 3 lokale mieszkalne, każdy o powierzchni 47,45 m2,
− 2 lokale mieszkalne o powierzchni 16,20 m2,
− 1 lokal mieszkalny (socjalny) o powierzchni 16,20 m2.
Wszystkie lokale, poza lokalem socjalnym są wynajmowane na czas nieokreślony.
Rada Gminy Poświętne uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Poświętne na lata 2016-2020, uchwałą Nr XVI/92/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy zostały
określone Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 01 lutego 2016 r. Stawka
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podstawowa czynszu najmu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 5,50
zł/m2.
Stawka miesięczna czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi połowę
stawki podstawowej najniższego czynszu za lokal mieszkalny.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie przewiduje sprzedaży
mieszkań do końca 2020 r.
Program opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy o ochronie zabytków)
Gmina Poświętne nie posiada uchwalonego Programu opieki nad zabytkami.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (art. 9 u.p.t.z)
Na terenie Gminy Poświętne w 2020 roku były świadczone usługi przewozowe w celu
bieżącego zaspokajania potrzeb ludności. Komunikacja prowadzona przez MPK Sp. z o.o. była
możliwa dzięki umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Poświętne, a Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym.
W ramach usługi funkcjonowała jedna linia komunikacyjna na trasie: Opoczno – Dęba (dni
robocze).
Liczba odbytych kilometrów wyniosła 1236, przy łącznej dopłacie do usług komunikacyjnych
w wysokości: 6 107,64 złotych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE)
Gmina Poświętne posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uwzględniający realizację unijnej
polityki klimatyczno-energetycznej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest podstawowym
dokumentem określającym cele oraz sposoby osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej na terenie
Gminy Poświętne. Jest on niezbędnym załącznikiem do projektów z obszaru gospodarki
niskoemisyjnej realizowanych na terenie gminy.
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VI. INFRASTRUKTURA GMINNA
Układ komunikacyjny
Podstawowym układem komunikacyjnym Gminy Poświętne jest układ dróg złożony z dróg
kategorii: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej i wewnętrznej.
Długość poszczególnych kategorii dróg na terenie gminy przedstawia się następująco:
Droga krajowa - 15,00 km,
Droga wojewódzka - 4,10 km,
Droga powiatowa - 19,90 km,
Drogi gminne - 66,88 km,
Drogi polne, dojazdowe - długość nieokreślona.
Podział dróg gminnych ze względu na nawierzchnię przedstawia się następująco:
Drogi o nawierzchni bitumicznej - 33,353 km,
Drogi o nawierzchni brukowcowej - 0,800 km,
Drogi o nawierzchni tłuczniowej – 5,822 km,
Drogi gruntowe wzmocnione żwirem - 14,820 km,
Drogi gruntowe z gruntu rodzimego - 11,301 km.
Na terenie gminy znajdują się dwa obiekty mostowe.
Pierwszy, o długości 120 metrów na rzece Pilicy w miejscowości Mysiakowiec,

drugi

o długości 8,6 metra, na rzece Giełzówce w miejscowości Buczek.
Systematycznie podejmowane są działania mające na celu poprawę stanu dróg gminnych,
poprzez zagęszczanie kruszywem lub remonty metodą powierzchniowego utrwalania.
W 2020 roku zakupiono kruszywo dolomitowe i grys bazaltowy za kwotę 215 073,31 zł, oraz
emulsję asfaltową za kwotę 67 847,14 zł.
Materiały te posłużyły do utwardzenia metodą powierzchniowego utrwalania około 2,1 km
dróg, oraz do naprawy dróg dojazdowych i polnych.
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Sieć wodociągowa
Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Poświętne w wodę odbywa się ze stacji wodociągowej
w Poświętnem (dwie studnie) oraz stacji uzdatniania wody w Dębie (jedna studnia).
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ogólna długość czynnej rozdzielczej sieci
wodociągowej na terenie gminy wynosiła 78,7 km, z czego 67,6 km to sieć rozdzielcza ze stacji
wodociągowej w Poświętnem, a 11,1 km ze stacji uzdatniania wody w Poświętnem.
Sprzedaż wody w roku 2020 wyniosła ogółem 115,17 tys. m³.
Wskaźnik zwodociągowania gminy wynosi 99,7%, natomiast ilość ludności korzystającej
z sieci wodociągowej około 96%.
Ogólna liczba przyłączy wodociągowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 1324.
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Sieć kanalizacyjna
Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w gminnej oczyszczalni ścieków w Poświętnem,
o średnim dobowym przepływie 153 m³/dobę, maksymalnym przepływie 195 m³/dobę
i RLM=1 800.
Długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 17,2 km, a ilość
przyłączy kanalizacyjnych – 233.
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Oczyszczalnia oczyszcza również ścieki z terenów nieskanalizowanych, które
dowożone

są wozem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie

oczyszczalni.
W 2020 roku w gminnej oczyszczalni zostało oczyszczone łącznie 21 684 m³ ścieków,
w tym dopływających kanalizacją 18 726 m3, a dowożonych wozem asenizacyjnym
2 958 m3.
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VII. MIENIE KOMUNALNE
I . DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI
1.Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków
trwałych wynosi na dzień 31 grudnia 2020 roku. 35 343 813,80 zł

a) Grupa I – Budynki i lokale

14 929 185,29 zł

b) Grupa II-Budowle

18 403 993,36 zł

c) Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne

30 200,00 zł

d) Grupa IV- Maszyny i urządzenia

115 768,97 zł

e) Grupa V- Specjalistyczne maszyny

392 442,99 zł

f) Grupa VI - Urządzenia techniczne

69 299,30 zł

g) Grupa VII - Środki transportu

817 311,00 zł

h) Grupa VII I- Narzędzia

585 612,89 zł

Od złożenia ostatniej informacji dokonano następujących zmian wartości w środkach trwałych:
• Gr. II – Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania niżej
wymienionych zadań:
- przebudowa drogi (Wólka Kuligowska – droga powiatowa etap II)

- 226 515,55 zł

• Gr. VII – Zmniejszenie wartości środków trwałych z tyt. zakupu sprzedaży:
- samochód ciężarowy Volkswagen

- 43 050,00 zł

• Gr. VIII - Zwiększenie wartości środków trwałych z tyt. zakupu i oddania do użytkowania:
- plac zabaw - Anielin
- plac zabaw – Brudzewice Kolonia
- pawilony szt. 2 - Buczek

-

20 000,00 zł
20 000,00 zł
89 790,00 zł

2.Grunty :
- będące własnością gminy łączna powierzchnia gruntów wynosi 173,9069 ha w tym
-będące w użytkowaniu wieczystym powierzchnia 0,0035 ha.
Łączna wartość – 3 306 675,75 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1. Pozostałe ( wyposażenie – księgozbiór) - 165 355,74zł
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- Szkoła Podstawowa w Poświętnem - 34 386,37 zł
- Szkoła Podstawowa w Dębie - 2 912,05 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzewicach zwiększenie w wyniku zakupu na kwotę 390,99 zł )

7 246,03 zł (od ostatniej informacji

- GBP - 120 811,29 zł (od ostatniej informacji zwiększenie w wyniku zakupu o 11 000,00 zł.)
2. Programy komputerowe ł 203 659,23 zł
- Urząd Gminy - 186 715,56 zł, (od ostatniej informacji zwiększenie o 10 612,44 zł)
- GOPS – 8 075,89 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 3 032,00 zł oraz zmniejszenie
w wyniku mylnego zaewidencjonowania 12 951,87 zł)
- SP w Dębie - 971,00 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 971,00 zł)
- ZSP w Brudzewicach - 971,00 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 971,00 zł)
- SP w Poświętnem - 2 371,00 zł od ostatniej informacji zwiększenie o 971,00 zł
- GBP – 4 554,78 zł od ostatniej informacji zwiększenie o 0,00 zł

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH
1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych – gmina nie posiada.
2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych ( akcje, obligacje) – gmina
nie posiada.
3. Wartość lokat – gmina nie posiada.
III. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY
1. Wartość zobowiązań długoterminowych – gmina nie posiada.
2. Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji –
gmina nie posiada takich zobowiązań.
3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1 016 217,62 zł z czego:


pożyczka w WFOŚIGW – 552 688,20 zł (kanalizacja etap II)



pożyczka w EFRWP Warszawa – 263 529,42 zł (droga Wólka Kuligowska)



pożyczka w EFRWP Warszawa – 200 000,00 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)
Na 31 grudnia 2020 r. wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynoszą 200 000,00 zł.
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- pożyczki krajowe 200 000,00 zł.
IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.12.2020 r. uzyskano:
• z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 0,00 zł
• z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę – 95 216,08 zł
• z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł
V. DOCHODY MAJĄTKOWE ZA 2020 ROK
1. Sprzedaż składników majątkowych - 4 065,04 zł
2. Sprzedaż mienia – 0,00 zł
3. Wpływy z opłat za używanie wieczyste – 0,00 zł
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. dokonano 27 czynności dotyczących CEIDG tj;
4 – założenie działalności
14 – zmiany we wpisie
2 - zmiany z zawieszeniem
1 - zmiany ze wznowieniem
0 – zmiany z zakończeniem
6 - zakończenie działalności.
Według stanu na dzień 31.12.2020 roku ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania
działalności gospodarczej na terenie gminy Poświętne wyniosła:
117 – wpisy aktywne
8 - wpisy zawieszone.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W 2020 r. nie zostało wydane żadne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym do
spożycia
a) poza miejscem sprzedaży - 0
b) w miejscu sprzedaży - 0

Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stan na dzień 31.12.2020 roku
a) poza miejscem sprzedaży - 20
b) w miejscu sprzedaży - 11
Ponadto w ubiegłym roku wydano 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, dotyczyło to zamknięcia punktu sprzedaży.
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IX. OCHRONA ŚRODOWISKA
Gmina Poświętne w 2020 roku uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt :

„Usunięcie i unieszkodliwienie

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne w 2020 roku”
Gmina Poświętne przystąpiła do programu AZBEST 2020 i uzyskała wsparcie finansowe do
projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Poświętne w 2020 roku” polegający na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinasowanie ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi

w kwocie 24 318,00 zł, w tym środki własne gminy 3 671,32 zł.
Z programu skorzystały 22 osoby od których odebrano, przewieziono i unieszkodliwiono azbest
z posesji w ilości 69,48 Mg.

Oświetlenie uliczne:
W wyniku sukcesywnej modernizacji oświetlenia ulicznego przeprowadzonego w 2020 r. na
terenie Gminy Poświętne częściowo wyeliminowano oświetlenie wykorzystujące oprawy
sodowe zastępując je oprawami ledowymi w ilości 26 szt. Zastosowany nowy typ opraw
charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii, korzystniejszymi parametrami świetlnymi jak
również są one bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego. Obecnie stan wszystkich opraw
oświetlenia ulicznego wynosi 440 sztuk – z czego 269 sztuk to oprawy ledowe.
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X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie gminy Poświętne działają trzy jednostki OSP, tj. OSP Brudzewice, OSP Gapinin
i OSP Poświętne. Jednostki z Brudzewic i Poświętnego posiadają po dwa auta ratownicze,
natomiast jednostka z Gapinina jest w posiadaniu jednego auta pożarniczego.
W ubiegłym roku, dzięki projektowi finansowanemu w głównej mierze ze środków WFOŚiGW
Łodzi, wspartemu dotacjami z Komendy Głównej PSP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Urzędu Gminy w Poświętnem, nasze straże pozyskały różnego rodzaju
sprzęt i umundurowanie strażackie o łącznej wartości ok. 135 000,00 zł. Udało nam się
wykorzystać dotacje otrzymane z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, które także były
wsparte dofinansowaniem z Urzędu Gminy Poświętne. W tym przypadku wszystkie jednostki
pozyskały sprzęt za łączną kwotę prawie 46 000,00 zł. Całe to wyposażenie pozwoli na
zapewnienie bezpieczeństwa naszym strażakom podczas akcji ratowniczych oraz umożliwi im
sprawniejsze działanie podczas tych zdarzeń. Częściowo pozwoli także na wykonywanie
działań, które do tej pory leżały poza naszymi możliwościami.
W roku 2020, na terenie naszej gminy, doszło do 45 odnotowanych zdarzeń, z czego w 39
z nich brały udział lokalne jednostki OSP. Spośród zdarzeń, w których uczestniczyły nasze
straże, tych zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia było 28, natomiast pożarów było
11. Udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych w roku
ubiegłym przedstawia się następująco:
- OSP Brudzewice: 8 zdarzeń, w tym 4 pożary i 3 miejscowe zagrożenia,
- OSP Gapinin: 10 zdarzeń, w tym 6 pożarów i 4 miejscowe zagrożenia,
- OSP Poświętne: 34 zdarzenia, w tym 10 pożarów i 24 miejscowe zagrożenia.
W zeszłym roku strażacy z naszych jednostek brali też udział w przekazywaniu mieszkańcom
gminy informacji dotyczących postępowania w związku z zagrożeniem ze strony COVID-19,
a także rozwozili im maseczki ochronne zakupione przez Urząd Gminy w Poświętnem.
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W związku z pandemią musieliśmy ograniczyć nasze działania wiążące się z bezpośrednim
kontaktem z innymi ludźmi, przez co nie uczestniczyliśmy, w przeciwieństwie do lat
poprzednich, w jakichkolwiek spotkaniach z dziećmi ze szkół z terenu naszej gminy.
Obecnie we wszystkich trzech jednostkach mamy około 130 członków, z czego 49 jest
uprawnionych do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Pandemia COVID-19 uniemożliwiła również przeprowadzenie przez Państwową Straż Pożarną
szkoleń dla strażaków ochotników. Jedyny kurs podstawowy, który rozpoczął się na początku
lutego ubiegłego roku, został w połowie jego trwania zawieszony. Wstępnie był on przełożony
na kwiecień tego roku, lecz i ten termin został odwołany. Obecnie czekamy na informację
z Komendy PSP w Opocznie co do nowego terminu tego szkolenia.

Główne założenia na rok 2021 to m.in.:
- kontynuowanie, we współpracy z Urzędem Gminy, doposażania wszystkich jednostek
z terenu gminy Poświętne w sprzęt potrzebny do skutecznego prowadzenia przez nie działań,
- kontrola sieci hydrantowej na terenie gminy,
- szkolenie strażaków OSP, we współpracy z Urzędem Gminy, zgodnie z harmonogramem
szkoleń KP PSP w Opocznie.
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XI. ROLNICTWO I MELIORACJA
Gmina ma charakter rolniczy – w strukturze użytkowania dominują użytki rolne zajmujące
powierzchnię 5350 ha (grunty orne – 3850 ha, sady – 20 ha, łąki i pastwiska – 1480 ha),
stanowiące 37,9% powierzchni ogólnej. Udział lasów i gruntów leśnych z powierzchnią 8134
ha stanowi 57,7%.
Klasy bonitacyjne gleb gminy Poświętne:
Typ wskaźnika
Gleby gruntów ornych i sadów
IIIa IIIb IVa IVb
V
VI
Powierzchnia (ha)

Gleby łąk i pastwisk
III
IV
V
VI

4

21

415

647

1288

1280

12

517

617

200

%-owy udział w
powierzchni
gminy

0,03

0,15

2,94

4,59

9,14

9,08

0,08

3,67

4,38

1,42

%-owy udział w

0,07

0,39

7,75

12,09 24,07 23,92

0,22

9,66

11,53

3,74

powierzchni gr.
rolnych

W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniach 18-21 kwietnia
2020 r. oraz 21-22 maja 2020 r. na terenie Gminy Poświętne poszkodowani producenci rolni
mogli składać wnioski o szacowanie szkód. Druki wniosków były dostępne w Urzędzie Gminy
Poświętne oraz na stronie internetowej Urzędu. Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem
i nazwiskiem) wnioski były składane do Urzędu Gminy od 16 czerwca 2020 do 26 czerwca
2020 r.
W związku z ogłoszonym naborem wniosków

do Urzędu Gminy w Poświętnem

zgłosiło się 23 właścicieli gruntów rolnych z terenu naszej gminy, którzy złożyli wnioski
o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne. Została powołana komisja do szacowania
szkód na terenie gminy. Wszystkie wnioski zostały oszacowane z zakresu szkód
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Przymrozki wiosenne spowodowały szkody wśród upraw:
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borówki, maliny, truskawki, porzeczki, wiśni, czereśni, śliwki, jabłoni, roślin strączkowych,
ziemniaków.
Gminna komisja pracująca na terenie gminy po przeprowadzeniu oględzin w terenie
sporządziła protokoły szacujące zakres i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Producenci rolni
ponieśli straty w uprawach rolnych, które wynosiły od 50% do 90% danej uprawy.
Sporządzone i podpisane protokoły z szacowania szkód w uprawach rolnych zostały przesłane
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w celu weryfikacji. Wypłaty odszkodowań
rolnicy nie otrzymali z powodu braku środków finansowych w budżecie państwa na ten cel.
W 2020 roku o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 316 osób posiadających na terenie
Gminy Poświętne użytki rolne. Łączna wysokość udzielonej pomocy na realizację wypłat
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej producentom rolnym wynosiła 286 136,46 zł.
Rolnicy z terenu Gminy Poświętne, mieli możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy
z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s
w Bratoszewicach, który pełnił dyżur w urzędzie raz w tygodniu. Organizowane były szkolenia
dla rolników dotyczące wypełniania wniosków obszarowych do Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, szkolenie mające na celu zdobycie uprawnień na wyspecjalizowany
sprzęt rolniczy (opryskiwacz ) - kurs chemizacyjny.

Spółka Wodna -System melioracyjny
Długość kanałów i rowów melioracyjnych w gminie Poświętne wynosi 74 km, w tym na
terenach rolniczych: 54 km, na terenach leśnych: 20 km. Gęstość rowów i kanałów
melioracyjnych w gminie wynosi 0,52 km/km².
Gminna Spółka Wodna powołana została w dniu 8 stycznia 1976 r. Zadaniem jej jest
utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń wodno - melioracyjnych.
Działaniem swym Gminna Spółka Wodna obejmuje zmeliorowane łąki o powierzchni 373 ha
rolników z miejscowości Brudzewice , Brudzewice Kolonia i innych miejscowości.
Składka melioracyjna z 1 ha użytków zielonych wynosi 27 zł.
W skład urządzeń wodno- melioracyjnych wchodzą :
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–

rowy o długości – 40 km,

–

zastawki, przepusto – zastawki w liczbie 38 sztuk,

–

- przepusty – 35 sztuk.
W 2020 roku została wykonana konserwacja rowów na długości 10,5 km, przy pomocy
koparko-odmularki na obiekcie Błota Brudzewickie i ogrodach za kwotę 36 748,14 zł.
Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych dokonali remontu przepustów poprzez
wymianę starych zniszczonych dren na nowe. Spółka Wodna otrzymała dotację finansową
w kwocie 9 000,00 zł od Gminy Poświętne, 11 000,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego, 11
369,00 zł od Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów
konserwacji rowów melioracyjnych obiektu pod nazwą Błota Brudzewickie. Pozostała część
należności została pokryta ze składek od rolników, których zebrano na kwotę 7 678,68 zł co
stanowi 76,24 % planu rocznego budżetu GSW za rok 2020.
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XII. FUNDUSZ SOŁECKI
Od 2014 r. w budżecie gminy wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego (pierwsza
decyzja o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęta została przez Radę
Gminy Poświętne w 2013 r. i dotyczyła funduszu sołeckiego na rok 2014). Zarówno gmina, jak
i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku wymogom ustawowym.
Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy mogą przeznaczyć na
wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, musi
dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: służyć poprawie
życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach
środków określonych dla danego sołectwa). Sołtysi wszystkich miejscowości gminy Poświętne,
w terminie do 31 lipca 2019 r. poinformowani zostali przez Wójta Gminy Poświętne
o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na
2020 r. Z propozycjami podziału środków występowały uprawnione podmioty tj. sołtys, rada
sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a ostateczną decyzję podjęły zebrania
wiejskie. Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2020 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi
w ustawowym terminie tj. do 30 września 2019 r. W 2020 r. 14 sołectw zdecydowało się na
zmianę zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie doprowadziły
do przekroczenia pierwotnie przyznanych sołectwom

kwot i zostały przyjęte zgodnie z

procedurą jak przy uchwalaniu wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie wiejskie).
Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez budżet państwa.
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Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w 2020 roku
1. Sołectwo Anielin- całkowity koszt inwestycji [PLN] 15 605,71
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Zagospodarowanie terenu sołectwa Anielin.
- Zakup materiałów i oznakowania na wykonanie barierek ochronnych.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego.
- Zakup lamp ledowych.

2. Sołectwo Brudzewice - całkowity koszt inwestycji [PLN] 31 922,78
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Brudzewicach.
- Zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w Brudzewicach.
- Zakup 5 sztuk tablic ogłoszeniowych.
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3. Sołectwo Brudzewice Kolonia - całkowity koszt inwestycji [PLN] 18 098,14
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Zakup materiałów na remont drogi gminnej na terenie sołectwa Brudzewice Kolonia.
- Wznowienie granic części dz.nr 358 w sołectwie Brudzewice Kolonia.

4. Sołectwo Buczek - całkowity koszt inwestycji [PLN] 23 252,95
Zrealizowane przedsięwzięcie:
- Zagospodarowanie terenu sołectwa Buczek.
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5. Sołectwo Dęba- całkowity koszt inwestycji [PLN] 25 787,21
Zrealizowane przedsięwzięcie:
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dębie.

6. Sołectwo Dęborzeczka- całkowity koszt inwestycji [PLN] 16 361,54
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Zagospodarowanie terenu sołectwa Dęborzeczka.
- Zakup działki pod plac zabaw.
7. Sołectwo Gapinin- całkowity koszt inwestycji [PLN] 15 027,72
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscu spotkań i integracji mieszkańców
sołectwa Gapinin , połączone z obchodami 65 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gapininie.
- Zakup materiałów na remonty dróg gminnych.
- Doposażenie świetlicy wiejskiej.
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8. Sołectwo Małoszyce - całkowity koszt inwestycji [PLN] 18 806,88
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Wesoła Borówka”
– święto borówki w sołectwie
z zagospodarowaniem miejsca spotkań i integracji mieszkańców.

Małoszyce,

połączone

- Zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Małoszyce.

9. Sołectwo Mysiakowiec - całkowity koszt inwestycji [PLN] 12 182,23
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Wykonanie tablic informacyjnych .
- Zakup materiałów na remont drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec.
- Zakup oznakowania do mostu.
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10. Sołectwo Ponikła - całkowity koszt inwestycji [PLN] 12 315,61
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Zakup materiałów na remont drogi gminnej na terenie sołectwa Ponikła.
- Zagospodarowanie terenu sołectwa Ponikła.

11. Sołectwo Poręby - całkowity koszt inwestycji [PLN] 12 582,38
Zrealizowane przedsięwzięcie:
- Zakup materiałów na remont drogi gminnej.
12. Sołectwo Poświętne - całkowity koszt inwestycji [PLN] 24 586,77
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Promocja gminy poprzez prezentację jej walorów kulturalno-ludowych – zakup materiałów
na organizację stoiska sołeckiego podczas dożynek gminnych .
- Zakup materiałów i remont drogi gminnej
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13. Sołectwo Stefanów - całkowity koszt inwestycji [PLN] 14 049,58
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej.
- Zakup materiałów na remont drogi gminnej na terenie sołectwa .
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.

14. Sołectwo Studzianna - całkowity koszt inwestycji [PLN] 19 562,71
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Studziannie.
- Remont świetlicy wiejskiej.
- Zakup materiałów na remont drogi gminnej na terenie sołectwa .
- Wznowienie granicy działki i jej podział.
- Wznowienie granic części działki nr 258 obręb wsi Studzianna.
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15. Sołectwo Wólka Kuligowska - całkowity koszt inwestycji [PLN] 16 094,77
Zrealizowane przedsięwzięcia:
- Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej(dz.nr 228) na odcinku droga Powiatowa – Wólka
Kuligowska ( droga gminna 107251E).
- Zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wólka Kuligowska.
- Zakup lustra drogowego.
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XIII. OŚWIATA, WYCHOWANIE I OCHRONA ZDROWIA
Działalność placówek oświatowych
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania
i opieki w publicznych przedszkolach, w innych formach wychowania przedszkolnego, a także
w szkołach podstawowych i gimnazjach. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za
jej działalność.
Gmina Poświętne w roku szkolnym 2019/2020, realizując ustawowe zadania gminy,
prowadziła 3 jednostki oświatowe, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki,
wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych zadań
doposażano szkoły i przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania
innych zadań statutowych. Nadto wykonywane były remonty obiektów szkolnych. Organ
prowadzący szkoły i przedszkola, jakim jest Gmina Poświętne, zapewnił jednostkom
oświatowym obsługę administracyjną, finansowo – księgową i prawną.
Organizacja pracy szkół i przedszkoli opierała się na arkuszach organizacyjnych
zatwierdzonych przez Wójta Gminy Poświętne. Ostateczną organizację pracy poszczególnych
jednostek oświatowych określały aneksy do arkuszy organizacyjnych opracowywane
w związku ze zmianami wynikającymi z ostatecznej rekrutacji wychowanków/uczniów na dany
rok szkolny oraz zmianami organizacyjnymi spowodowanymi m.in. wprowadzaniem nauczania
indywidualnego, dodatkowych godzin zajęć rewalidacyjnych, urlopem dla podratowania
zdrowia czy dłuższym zwolnieniem lekarskim nauczyciela.
Od 25 marca 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, nastąpiło ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych polegające przede
wszystkim na objęciu

uczniów zdalnym

nauczaniem. Wprowadzenie na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych
ławach zasiadali przed monitorami komputerów. Dyrektorzy szkół zobowiązali wszystkich
nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania i programów IPET. Nauczyciele
świadczyli pracę zdalną za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Do pracy
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z dziećmi wykorzystywali komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną,
platformy edukacyjne, bezpłatne programy edukacyjne oraz inne metody i narzędzia.
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Poświętne była organem prowadzącym dla:
-

Szkoły

Podstawowej

wchodzącej

w

skład

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

w Brudzewicach,
- Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem,
- Szkoły Podstawowej w Dębie.

Tabela nr 1 Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
przedstawia poniższa tabela:
L.p. Wyszczególnienie

Liczba Liczba
oddziałów uczniów

w tym
I

II

III

IV

V

VI

VII

1.

Szkoła Podstawowa
w Brudzewicach

2

19

8

11

-

-

-

-

-

2.

Szkoła Podstawowa

9

168

21

10

13

11

28

29

18

Szkoła
Podstawowa w
Dębie

10

104

8

8

7

3

14

15

9

Ogółem szkoły
podstawowe

21

291

37

29

20

14

VIII

0

-

25

13

im. Jana III
Sobieskiego
w Poświętnem
3.

42

44

27

5

I -12
II - 23

30

48

Gmina prowadzi 1 przedszkole, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Brudzewicach. Ponadto na terenie gminy funkcjonowało jedno przedszkole niepubliczne,
które uzyskało wpis do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez Gminę Poświętne
w dniu 1 lutego 2017 roku.
Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 obrazuje tabela Nr 2 i tabela Nr 3
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Tabela Nr 2: Stan organizacji przedszkoli publicznych
Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Samorządowe Przedszkole
w Brudzewicach

2

27

Razem

2

27

L.p.
1.

Tabela nr 3: Stan organizacji przedszkola niepublicznego
Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Przedszkole Niepubliczne „Akademia

2

31

2

31

L.p.
1.

Malucha”
Razem

Stan zatrudnienia
W

celu

zapewnienia

właściwej

organizacji

opieki,

wychowania

oraz

nauki

w przedszkolach jak i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne,
zatrudniani są nauczyciele z odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami. Stanowi to niezwykle
ważny warunek do zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiedniej, fachowej opieki oraz
osiągania wysokich wyników nauczania. Stanowi to również ważny warunek funkcjonowania
oświaty, gdyż zarówno status zawodowy nauczycieli, jak i ich wykształcenie mają znaczący
wpływ na wielkość środków finansowych w budżecie oświatowym. W roku szkolnym
2019/2020 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poświętne pracowało 50
nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych
placówkach obrazuje tabela poniżej:
Tabela nr 4: Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach w roku szkolnym
2019/2020
Wyszczególnienie

Zatrudnienie
etaty

1.

Samorządowe
Przedszkole w
Brudzewicach

2,95

osoby

5

W tym:
nauczyciele

pozostali

etaty

osoby

etaty

2,95

5

-

osoby
-
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2.

Szkoła

5,67

9

3,67

9

2

2

Zespół Szkolno
Przedszkolny
w Brudzewicach

8,62

11

6,62

9

2

2

3.

Szkoła
Podstawowa
w Poświętnem

25,19

31

19,19

25

6

6

4.

Szkoła
Podstawowa
w Dębie

15,75

19

13

16

2,75

3

Ogółem

49,56

61

38,81

50

10,75

11

Podstawowa

w

Brudzewicach

X

Zadania realizowane z zakresu oświaty
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Poświętne z zakresu oświaty prowadziła
następujące działania:
− kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez młodzież
zamieszkałą na terenie Gminy Poświętne
− prowadzenie spraw związanych z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom
„Wyprawka szkolna”,
− prowadzenie spraw związanych z dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym wnioskowanie i rozliczenie środków,
− prowadzenie spraw związanych z dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego,
− zapewnienia przewozu i opieki w czasie jego trwania oraz zwrot kosztów przejazdu
uprawnionym dzieciom i uczniom,
− prowadzenie i uzupełnianie baz danych w Zmodernizowanym Systemie Informacji
Oświatowej,
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− prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne,
− prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli,
− przygotowanie i obsługa postępowania związanego z nadaniem stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego,
− organizację doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
− współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty,
− sporządzanie sprawozdawczości oświatowej
− obsługa funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2019/2020
1. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica”
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Poświętne przystąpiła do Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Decyzją
Wojewody Łódzkiego zostało przyznane dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Brudzewicach. Wysokość udzielonej dotacji celowej wynosiła 14
000,00 zł, co stanowiło 80,00 % kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % zabezpieczył organ
prowadzący szkołę.
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2. „Szkoł@ nowych horyzontów”
Przez cały rok szkolny 2019/2020 kontynuowana była realizacja projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich ,pn. „Szkoł@ nowych horyzontów”. Celem głównym projektu była
poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej im. Jana III
Sobieskiego w Poświętnem oraz przygotowanie jej uczniów do efektywnego funkcjonowania
na rynku edukacyjno-zawodowym w okresie 1.10.2018 r. – 30.06.2020 r. poprzez rozwój u
uczniów kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości, matematyczno-przyrodniczych,
językowych, cyfrowych i w zakresie uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
(SPE), podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela z zakresu diagnozy i terapii
pedagogicznej, wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania metodą
eksperymentu kompetencji przyrodniczo-matematycznych oraz szkoły w narzędzia TIK z
utworzeniem sieci bezprzewodowej, a także w pomoce do pracy z uczniami ze SPE.

3. Program „Zdalna szkoła+”
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji grantu pn.: Zdalna Szkoła+ - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W pierwszej edycji programu Gmina Poświętne pozyskała
dofinansowanie w wysokości 44 995,86 zł i zakupiła 14 laptopów wraz z niezbędnym
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oprogramowaniem. W kolejnej edycji programu Gmina Poświętne zakupiła 17 laptopów wraz
z oprogramowaniem za kwotę 54 993,30 zł. Po zakończeniu zdalnego nauczania, zgodnie
z założeniami projektu laptopy pozostały w szkołach i są wykorzystywane przez placówki
oświatowe podczas zajęć edukacyjnych.

Ochrona zdrowia
Prawo do ochrony zdrowia, jako podmiotowe prawo jednostki, zapewnia każdemu art. 68 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast ust. 2 nakłada na władze publiczne, w tym
i na samorząd terytorialny obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie
gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W związku z powyższym do
zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym
w szczególności sprawy ochrony zdrowia.
Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,
2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych,
3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do
zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu
zdrowia mieszkańców gminy.
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Podstawowa opieka zdrowotna
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej,
zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane
świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są
w warunkach ambulatoryjnych. Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego
wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wykaz świadczeń
gwarantowanych z zakresu POZ został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24
września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (t.j. Dz.U.2019, poz. 736 z późn. zm). Świadczenia lekarza POZ obejmują m.in.
profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz
szczepienia ochronne i udzielanie porad w leczeniu schorzeń. Świadczenia pielęgniarki POZ
obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku
zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń. Na terenie gminy w 2020 r.
funkcjonował 1 podmiot leczniczy – Gminny Ośrodek Zdrowia i 1 punkt apteczny.
W roku 2020 na terenie Gminy Poświętne przeprowadzone zostały bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet po 50 roku życia. Dodatkowo mieszkańcy gminy mogli wykonać
w OPTO BUSIE bezpłatne komputerowe badanie wzroku.
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XIV. KULTURA
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Filii w Dębie
Działania GBP przed pandemią :
wystawa okolicznościowa ,,Patron Roku - Święty Jan Paweł II - styczeń
zabawne ferie – styczeń :
- Warsztaty plastyczne – laurki na Dzień Babci i Dziadka.
- Konkurs plastyczny „Wspominamy śnieżne, mroźne zimy”.
- Przywoływanie zimy poprzez śpiewanie piosenek o zimie , czytanie wierszy i fragmentów
książek o treści zimowej m.in. wiersza ,,Mróz “ J. Tuwima.

- Spotkanie z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Drzewicy.
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- Spotkanie z egzotyką – występ taneczny, historia i lekcja tańca hinduskiego- poprowadzone
przez animatorów .

Głośne czytanie m.in. fragmentów książki „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.
- Kalambury ,gry i zabawy , śpiewanie do mikrofonu, rebusy, krzyżówki, gry planszowe,
- zajęcia plastyczne – Kartki na Walentynki oraz Wieczór walentynkowy „Miłości wystarczy,
że jest…”

- korzystanie z Internetu – styczeń, luty.
- korzystanie ze zbiorów na miejscu, w pomieszczeniach biblioteki – styczeń, luty.
Działania bibliotek w czasie pandemii :
Od 12 marca do 2 lipca 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem wraz z Filią
w Dębie została zamknięta dla czytelników i użytkowników. W tym samym czasie w
bibliotekach odbywały się prace wewnętrzne – dokonano zakupu i opracowania nowości
wydawniczych, porządkowano księgozbiór na półkach, obkładano i naprawiano książki. Od 8
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do 15 maja w Tygodniu Bibliotek biblioteki pracowały online. Zostały zorganizowane
następujące działania: Wirtualny spacer po bibliotekach, Delektuj się z nami książką –
propozycje książkowe online, Quiz literacki online, Konkurs fotograficzny „W zaciszu mojej
domowej biblioteczki”.

Ponadto z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca przekazano życzenia online dla wszystkich dzieci –
czytanie wierszy, nagranie filmiku.
-lipiec :,,Nasze wakacje ‘’- w przestrzeni publicznej – Park św.Marka – wspólnie z GOK –iem
, atrakcje poprowadzone przez animatorów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa , reżimu
sanitarnego.
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- sierpień ,,Nasze wakacje” – spotkanie z dziećmi w altanie: kalambury , zagadki literackie,
głośne czytanie , skręcanie balonów - ,,balonowy zawrót głowy ‘’ - wspólnie z GOK-iem
- wrzesień Narodowe Czytanie ,,Balladyny’’J. Słowackiego – w przestrzeni publicznej.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 od 02.07. 2020 r. biblioteki
działały w ograniczonym zakresie, tzn. prowadzone były wyłącznie zwroty i wypożyczenia.
Biblioteki prowadziły działalność kulturalną w reżimie sanitarnym, w przestrzeni publicznej.
W bibliotekach obowiązywały następujące zasady:
1. Ze względu na wielkość lokalu przy wyznaczonym stanowisku w bibliotekach w jednym
momencie mógł przebywać tylko jeden czytelnik.
2. Czytelnik chcący wypożyczyć lub zwrócić książki musiał mieć założoną maseczkę oraz
dokonać dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska zwrotu książek (biblioteki
zapewniały środki do dezynfekcji).
3. Czytelnik nie miał wolnego dostępu do półek.
4. Zwroty i wypożyczenia książek odbywały się przy specjalnie przygotowanym stanowisku,
do których należało podchodzić pojedynczo, pozostałe osoby proszone były o zachowanie
odległości w odstępach 2-metrowych.
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5. Wszystkie zbiory po powrocie do biblioteki zostały poddane kwarantannie, zgodnie
z zaleceniami Biblioteki Narodowej oraz najnowszymi wynikami badań nad koronawirusem
Sars-CoV-2.
6. Odizolowane egzemplarze zostały oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do
czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie były włączane ponownie do użytkowania.
7. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wszystkie powierzchnie ogólnodostępne były
dezynfekowane.
8. Od 12 marca biblioteki nie świadczyły następujących usług:
- dostępu do Internetu
- przyjmowania darów od czytelników
- korzystania ze zbiorów na miejscu.
9. Pracownicy bibliotek dokonywali wypożyczeń w rękawiczkach i maseczkach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem i Filia w Dębie zamontowały przesłony szklane
w celu zachowania zaleceń sanitarnych.

Budżet i jego realizacja
Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2020
Nazwa biblioteki, filii Książki
GBP w Poświętnem
13260
GBP. Filia w Dębie
6915
Razem
gmina 20175
Poświętne

Czasopisma
oprawne
0
0
0

Zbiory
specjalne
0
0
0

Literatura
piękna
dla dorosłych

Literatura
z innych
działów

Ogółem książki

6709
3380
10089

3738
956
4694

13260
6915
20175

50,00

23,28

100%

Razem zbiory
13260
6915
20175

Struktura księgozbioru (książki)
Literatura
piękna dla
Nazwa biblioteki, filii
dzieci
i młodzieży
GBP w Poświętnem
2813
GBP. Filia w Dębie
2579
Razem
gmina 5392
Poświętne
Ogółem - struktura 26,72
procentowa
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Wpływy - Zakup książek

Nazwa
Biblioteki

Zakup z
dotacji
organizatora
Wol.
2019

GBP w Poświętnem
94
GBP. Filia w Dębie
94
Razem
gmina 188
Poświętne

Wol.
2020
86
80
166

Zakup
z innych źródeł,
dotacji, grantów itp.

Zakup z dotacji
MKiDN
Wartość
inw.
2020
w zł
2099,39
1900,61
4000

Wol.
2019

Wol.
2020

146
0
146

117
72
189

Wartość
inwt.
2020
w zł
2400,35
1599,65
4000

Wol.
2019

Wol.
2020

0
0
0

0
0
0

Wartość
inw.
2020
w zł
0
0
0

Zakup z
wypracowanych
środków własnych
Wol.
2019
0
0
0

Razem
zakup
Wartość w wol.
2020
Wol. inw.
2020 2020
w zł
0
0
203
0
0
152
0
0
355

Wartość
inw.
2020 w
zł

4499,74
3500,26
8000
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Czasopisma – prenumerata i dary
Ilość
prenumerowanych
zakupionych
czasopism1
GBP w Poświętnem
12
GBP. Filia w Dębie
3
Razem gmina Poświętne 15
Nazwa
biblioteki/filii/oddziału
dla dzieci

i Wydatkowana kwota na
prenumeratę w zł
770,10
123,24
893,34

„Newsweek Polska”, „Polityka”, Claudia”, „Przyjaciółka”, „Zdrowie bez leków”, „Victor
Junior”.

IV. CZYTELNICY. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Czytelnicy ogółem
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Poświętnem
GBP. Filia w Dębie
Razem gmina Poświętne

Czytelnicy ogółem
2019
2020
266
121
151
95
417
216

Różnica
-145
-56
-201

Struktura czytelników wg wieku

Do 5 lat
6-12 lat
13-15 lat
16-19 lat
20-24 lata
25-44 lata
45-60 lat
Powyżej 60 lat
OGÓŁEM

Liczba czytelników
2019
2020
10
4
114
60
71
24
38
21
11
5
71
48
58
27
44
27
417
216

Struktura procentowa
2019
2020
Różnica
2,39
1,85
-0,54
27,35
27,79
+0,44
17,05
11,11
-5,94
9,11
9,72
+0,61
2,63
2,31
-0,32
17,02
22,22
+5,2
13,90
12,5
-1,4
10,55
12,5
+1,95
100 %
100 %
X

Różnica
-6
-54
-47
-17
-6
-23
-31
-17
-201

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2020 r.
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 –
wypożyczenia ogółem.
Wypożyczenia na zewnątrz
1
2
GBP w Poświętnem
4740
0
GBP. Filia w Dębie
1654
0
Razem
gmina 6394
0
Poświętne
Nazwa biblioteki, filii

3
621
50
671

4
0
0
0

5
5361
1704
7065
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Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2020 r.
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 –
udostępnienia ogółem.
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Poświętnem
GBP. Filia w Dębie
Razem gmina Poświętne

Udostępnienia na miejscu
1
2
3
96
0
157
87
0
60
183
0
217

4
0
0
0

5
253
147
400

Odwiedziny w bibliotece
Czytelnia
Ogółem w tym ilość
Nazwa biblioteki, Odwiedziny
Wypożyczalnia
osób
filii
ogółem
korzystającyc
h z Internetu
GBP w Poświętnem 2852
1880
388
231
GBP. Filia w Dębie 892
456
144
18
Razem
gmina 3744
2336
532
249
Poświętne

Imprezy
w bibliotece
*
584
292
876

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).

Nazwa biblioteki, filii

Nazwa bazy

GBP w Poświętnem
SOWA
GBP. Filia w Dębie
Razem
gmina SOWA
Poświętne

Udostępnianie
Stan bazy
Przyrost bazy w
katalogu
na koniec
2020 r.
w internecie
2020 r.
(tak/nie)
203
1962
Nie
0
0
Nie
203
1962
Nie

Liczba udzielonych informacji
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Poświętnem
GBP. Filia w Dębie
Razem gmina Poświętne

Ogółem
46
196
242

Biblioteczne
25
84
109

Rzeczowe
11
68
79

Bibliograficzne
10
44
54

Biblioteka w czasie pandemii udzielała informacji telefonicznie, e-mailowo oraz na portalu
społecznościowym Facebook.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

Nazwa biblioteki, filii

Nazwa imprezy

GBP w Poświętnem i Filia Quiz literacki
w Dębie
online w
Tygodniu
Bibliotek.
GBP w Poświętnem i Filia Narodowe
w Dębie
Czytanie
„Balladyny”
Juliusza
Słowackiego.
2
OGÓŁEM

Nazwa instytucji
współpracującej
(zakres współpracy)

Termin
maj

wrzesień

Szkoła Podstawowa w
Poświętnem,
Szkoła
Podstawowa w Dębie –
lektorami
prezentacji
utworu byli uczniowie.

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa biblioteki,
filii
GBP w Poświętnem

GBP w Poświętnem

Nazwa imprezy

Termin

Zabawne ferie:
styczeń
- Warsztaty plastyczne – laurki na
Dzień babci i dziadka.
Konkurs
plastyczny
„Wspominamy śnieżne, mroźne
zimy”.
- Spotkanie z funkcjonariuszami
Posterunku Policji w Drzewicy.
- Spotkanie z egzotyką – występ
taneczny, historia i lekcja tańca
hinduskiego.
Głośne czytanie m.in. fragmentów
książki
„Magiczne
drzewo.
Czerwone krzesło”.
Wieczór walentynkowy „Miłości luty
wystarczy, że jest…”

Nazwa
instytucji
współpracujące
j
Gminny Ośrodek
Kultury
w Poświętnem

Gminny Ośrodek
Kultury
w Poświętnem
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GBP w Poświętnem i Konkurs fotograficzny „Zacisze maj
Filia w Dębie
mojej domowej biblioteczki ”online

GBP w Poświętnem

Szkoła
Podstawowa
w Poświętnem,
Szkoła
Podstawowa
w Dębie
Szkoła
Podstawowa
w Poświętnem –
lektorami
prezentacji
utworu byli
uczniowie.

Narodowe Czytanie „Balladyny” wrzesień
Juliusza
Słowackiego
–
w
przestrzeni publicznej

Filia w Dębie
Narodowe Czytanie
,,Balladyny’’J.Słowackiego – w
przestrzeni publicznej
OGÓŁEM

wrzesień

Szkoła
Podstawowa
w Dębie .

4

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI
Zakres komputeryzacji bibliotek:
W GBP w Poświętnem z internetu skorzystało 231 osób, co uczyniło czasowo 321. Korzystanie
z internetu jest bezpłatne.
Zakupiono program antywirusowy na 6 stanowisk.
W Filii Bibliotecznej w Dębie z internetu skorzystało 18 osób, co uczyniło 24,5 godziny.
Korzystanie z internetu jest bezpłatne.
Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej
L.p.

1.

2.
3.

Nazwa imprezy

Wystawy
- książek – duże (ze scenariuszem)
- książek – małe, nowości wydawnicze
- plastyczne (w tym galerie: „jednego
obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie”
itp.)
- inne (np. kolekcjonerskie)
Spotkania autorskie
Spotkania inne:
- z ciekawymi ludźmi

Ilość

8

Frekwencja Frekwencja
na
w trakcie
imprezach imprez onw formie
line
tradycyjnej

175

890
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4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

- okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień
Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka,
Pasowanie na czytelnika)
Prelekcje, odczyty
Pogadanki
Lekcje biblioteczne
- z przysposobienia bibliotecznego
- tematyczne
Zajęcia komputerowe np. dla osób 60+
Warsztaty:
- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage,
papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe)
- literackie (np. dziennikarskie)
- różnotematyczne (np. pedagogiczne,
psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl
życia)
Przeglądy nowości
Dyskusje
Konkursy
Głośne czytanie
- w tym z wykorzystaniem książki-zabawki
Głośne czytanie – książka mówiona
Spotkania z baśnią
Imprezy artystyczno-literackie:
- koncerty, wieczory słowno-muzyczne,
wieczory poezji
Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny
przegląd nowości wydawniczych z udziałem
mediów, czat z pisarzem)
Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo,
DVD)
Przedstawienia teatralne, kukiełkowe
Gry i zabawy
Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów
rękodzielniczych, loteria fantowa
Wycieczki:
- do innych bibliotek
- inne (do muzeum, teatru itp.)
Przyjęcia wycieczek w bibliotece
Imprezy poza biblioteką
- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik,
dożynki)
- na terenie innych instytucji (szkoły, domy
kultury, kina, urzędy)
Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki /
Kół Miłośników Książki
Zebrania członków kół zainteresowań (np.
Koła
Haftu
Krzyżykowego,
Klubu
Literackiego, Klubu Historycznego, próby

1

143

1

26

4

77

3

61

1

29

6
7

104
219

1

24

2803

x

8

130
x

1

31

4

x

x
x
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26.
27.

28.
RAZEM

Kółka Teatralnego)
Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy,
fitness, gry zespołowe na wolnym powietrzu)
Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Odjazdowy
Bibliotekarz) – proszę podać jakich?
Inne wydarzenia – jakie?

x
x

45

876

3836

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem
I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem w swej działalności wypełnia zadania do których
przede wszystkim należą:
- tworzenie warunków rozwoju i upowszechniania kultury,
- edukacja kulturalna mieszkańców,
-prezentacja dorobku lokalnej kultury tradycyjnej i współczesnej oraz prezentacja sylwetek
ogólnopolskich twórców,
- promocja gminnej kultury i sztuki,
- kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz adresowanie propozycji
kulturalnych do różnych grup odbiorców,
- współpraca z innymi instytucjami kultury, kołami gospodyń wiejskich,
- urzędem gminy, stowarzyszeniami, jednostkami OSP oraz innymi animatorami kultury.
2. Gminny Ośrodek Kultury został powołany do funkcjonowania na podstawie uchwały Rady
Gminy Poświętne Nr XXIII/134/93 z dnia 14 kwietnia 1993 roku.
3. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem okres pełnego roku tj.
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji
działalności, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie
z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.
5. Rachunek zysków i strat za 2020 rok sporządzono metodą porównawczą.
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte ewidencją bilansową amortyzuje
się według zasad ogólnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek
planowanych, określonych w aktualnym planie amortyzacji.
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II. INFORMACJE DO SPRAWOZDAŃ FINASOWYCH ZA 2020 ROK
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem na rok 2020 została uchwalona
Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/102/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Planowana dotacja wynosiła ogółem 165 000,00 zł.
Otrzymana dotacja z Gminy wyniosła 145 620,75 zł ,
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem wyniosły 145 620,75 zł w tym :
- z dotacji Gminy Poświętne – 145 620,75 zł
Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań. Stan konta
bankowego na koniec roku wynosił 0,00.
Gminny Ośrodek Kultury nie prowadził w omawianym okresie działalności zarobkowej.

III. STAN ZATRUDNIENIA W 2020 ROKU
W minionym roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zatrudniona była jedynie
osoba na stanowisku sprzątaczki w wymiarze - ½ etatu. Funkcję kierowniczą nad instytucją
sprawowała osoba dyrektora (zatrudniony na podstawie powołania na okres trzech lat).

IV. DZIAŁANOŚĆ KULTURALNO-ROZRYWKOWO-EDUKACYJNA W 2020 ROKU
Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem jako samodzielna instytucja kultury prowadziła
w 2020 roku działania zarówno na płaszczyźnie cyklicznych zajęć, warsztatów, spotkań jak
i organizacji jednorazowych wydarzeń i uroczystości. W związku z wprowadzonymi przez
Rząd Polski obostrzeniami z tym związanymi, harmonogram zaplanowanych wydarzeń po
dacie 12 marca 2020 r uległ zmianie. Wszelkie aktywności angażujące większą liczbę osób,
imprezy plenerowe oraz spotkania zostały odwołane. Biorąc pod uwagę okoliczności
i utrudnienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w organizowaniu bezpośrednich spotkań,
konkursów i zabaw, Instytucja działa częściowo on-line organizując konkursy, propagując
zajęcia kreatywne dla dzieci na stronie Facebook Gminnego Ośrodka Kultury.

Okolicznościowe wydarzeia i uroczystości
W zakresie działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 2020 roku dotyczącej organizacji lub
współorganizacji wydarzeń kulturalnych należy wymienić przede wszystkim:
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1) 18 stycznia 2020 r. Wyjazd do Atlas Arena w Łodzi na występ zespołu Śląsk Pań z Kół
Gospodyń Wiejskich, pracowników UG i jednostek podległych.

2) 19 stycznia w bazylice św. Rodziny w Poświętnem występ zespołów śpiewaczych Kół
Gospodyń Wiejskich ,,Opoczyńskie nuty" działający przy Miejskim Domu Kultury
w Opocznie. Po występie Panie zostały zaproszone do Gminnego Ośrodka Kultury na gorący
poczęstunek
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3) 14 lutego 2020 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem Wieczór
Walentynkowy dla młodzieży. W czasie imprezy zorganizowanej przez GOK wspólnie
z Gminną Biblioteką Publiczną młodzieży została odczytana poezja dotycząca miłości.
Przygotowano konkurs- kalambury i zabawę taneczną. Na zakończenie uczestnicy zaproszeni
byli na mały poczęstunek.

4) 7 marca 2020 r. – „Obchody Dnia Kobiet” - zorganizowane w Ośrodku Konferencyjno Wypczynkowym Młynczysko w Poświętnem; w spotkaniu uczestniczyło blisko 100 pań –
przedstawicielki KGW, pracownice UG oraz jednostek podległych, kierowniczki i dyrektorki
szkół; spotkanie zostało zorganizowane wspólnie w wójtem Michałem Franasem; Obchody
Dnia Kobiet zostały połączone z Jubileuszem 10 lecia powstania KGW w Poświętnem.
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5) 31 marca 2020 r. – ogłoszony został „ Konkurs na Najładniejsze Dekoracje Wielkanocne” zorganizowany wspólnie z wójtem Gminy Poświętne. Konkurs, ze względu na pandemię został
zorganizowany w formie online i był skierowany do wszystkich KGW z gminy Poświętne,
dzieci i młodzieży. GOK odpowiadał za całą organizację konkursu, zakup i przygotowanie
nagród dla wszystkich uczestników.
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6) 13 września 2020 r. wzorem lat ubiegłych w gminie Poświętne odbyły się Dożynki GminnoParafialne. Tegoroczne miały zupełnie inny charakter, bowiem jak zadecydowały wspólnie
władze Gminy Poświętne w porozumieniu z ks. Proboszczem św. Rodziny w Studziannie oraz
Gminnym Ośrodkiem Kultury, ze względu na panującą na terenie kraju pandemię COVID-19
sprowadziły się do uroczystej mszy św., bez ceremonii obrzędowej, czy wystawy stoisk
poszczególnych sołectw. Msza dożynkowa zbiegła się z jubileuszem parafii w Studziannie.
W tym roku odświętny, pięknie wykonany z tegorocznych zbóż i ziół wieniec dożynkowy
przygotowało sołectwo Poświętne. Po mszy dożynkowej Panie z KGW Poświętne spotkały się
w Gminnym Ośrodku Kultury na krótkim poczęstunku.
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7) W dniu 6 listopada 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa odbyły się I Mistrzostwa Szachowe o Puchar Dyrektora GOK.
Pod okiem instruktora Marcina Snokowskiego, turniej zakończył się po 3 rundach
emocjonującej rywalizacji. Uczestnicy – (dzieci z klubu szachowego założonego przez
Dyrektora GOK) zostali nagrodzeni wg. zajętych miejsc: pucharem, medalami oraz płytami
z muzyką Pana Marcina Snokowskiego.

8) 9 listopada 2020 r. obchody Dnia Niepodległości

w Poświętnem ograniczyły się do

złożenia przez delegację kwiatów i zapalenia zniczy na placu św. Marka, gdzie znajduje się
obelisk zamordowanych w Kalininie policjantów z komisariatu w Poświętnem. W 2020 r.
obchody zostały objęte patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Pana prof. Piotra Glińskiego.

Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń, inicjatyw oraz aktywności Gminny Ośrodek Kultury
w Poświętnem uczestniczył w różnym stopniu również w organizacji lub realizacji takich
wydarzeń jak:
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- 20-24 stycznia ,,Zabawne ferie”, zajęcia dla dzieci i młodzieży, na których odbywały się
warsztaty plastyczne, tworzenie laurek na Dzień Babci i Dziadka - spotkanie dwóch pokoleń
a także spotkania z ciekawymi ludźmi, promocja czytelnictwa, gry, zabawy i konkursy
z nagrodami. W spotkaniach uczestniczyło 33 dzieci. W Szkole Podstawowej w Poświętnem
została przygotowana Strefa Zabawy z dmuchanymi zjeżdżalniami, tunelami oraz piłkiskoczki.

- 25 lutego

odbyły się Kusoki z udziałem kół gospodyń wiejskich z naszego regionu.

Wydarzenie uświetnił występ KGW z Dęby. Panie zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.
Wojewoda Łódzki - Tobiasz Bocheński podziękował wszystkim paniom za zaangażowanie
i wkład w rozpowszechnianie kultury. Na Kusokach obecna była Dyrektor GOK w
Poświętnem.
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- Wójt Gminy Poświętne razem z pracownikami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury wzięli udział w akcji charytatywnej połączonej ze
zbiórką pieniędzy dla chorego dziecka #GaszynChellenge.
- 13-25 września

2020 r. GOK w Poświętnem był współorganizatorem VII Przeglądu

Rękodzieła Ludowego i Artystycznego połączonego z jubileuszową piątą edycją Konkursu na
Pamiątkę z Opoczna w Miejskim Dom Kultury w Opocznie Celem wydarzenia było między
innymi upowszechnianie wszelkich form rękodzieła kulturowo związanego z regionem
opoczyńskim, a także promocja lokalnych twórców i umożliwienie im dotarcia za swoimi
wyrobami do jak najszerszego grona odbiorców.
- W listopadzie 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem, złożył wniosek do Starostwa
Powiatowego w Opocznie o PRZYZNANIE DOROCZNEJ NAGRODY POWIATU
OPOCZYŃSKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY dla Pani Justyny
Jakubczyk – Lassota, której wydarzeniem autorskim od ponad 12 lat są ,,Tańce, hulanki na
dechach” podczas Odpustu św. Michała, organizowane w Gminie Poświętne. Za promowanie
kultury i sztuki ludowej regionu opoczyńskiego w dniu 28 stycznia 2021 roku w Starostwie
Powiatowym w Opocznie Pani Justyna odebrała podziękowania z rąk starosty opoczyńskiego.
- 4 grudnia 2020 r. Hubalowa Wigilia na Bielawach spotkanie żołnierzy z Oddziału
Wydzielonego Wojska Polskiego i płk. Mariana Zacha z nielicznie przybyłymi gośćmi.

- Wójt Gminy Poświętne wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem
zaprosili do oddawania głosów na projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakładał sfinansowanie
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi. W wyniku głosowania gmina
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Poświętne otrzymała największą liczbę głosów w powiecie opoczyńskim, zaś w całym
województwo łódzkim uplasowani zostaliśmy na 5 pozycji.
- W Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem w dniu 26 listopada odbyło się oficjalne
przekazanie zestawów szachowych z zegarami i matą edukacyjną z przeznaczeniem do nauki
przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Pana Zdzisława Serafina i Sekretarz Gminny Pani Marii Grzybek.

Działalność stała, cykliczna i stacjonarna
Działania organizowane bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury obejmowały przede
wszystkim działania ukierunkowane zarówno na młodych odbiorców (dzieci i młodzież),
a także na dorosłych mieszkańców gminy w tym również członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.
Poprzez niniejsze aktywności osiągnięte zostały cele w zakresie: kształtowania osobowości
oraz pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, przekazywania wartości lokalnej
kultury tradycyjnej oraz upowszechniania i promowania jej dziedzictwa, rozwijania uzdolnień
i zainteresowań mieszkańców gminy.
Ponadto w minionym roku od września w każdą sobotę organizowane były spotkania
dziecięcego klubu szachowego. Naukę gry w szachy prowadził pan Marcin Snokowski
posiadający uprawnienia instruktorskie i licencje zawodnika PZSzach. W dniu 6 listopada 2020
r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa odbyły się I Mistrzostwa Szachowe o Puchar Dyrektora GOK. Uczestnicy
zostali nagrodzeni wg zajętych miejsc:pucharem, medalami oraz płytami z muzyką Pana
Marcina Snokowskiego.
W roku ubiegłym

zrealizowane zostały

inne działania ukierunkowane na rozwijanie

zainteresowań oraz pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży. Tak jak np.: cykl zajęć (20-24
styczeń 2020 r.) – „Zabawne Ferie’’ – obejmujący w ramach zajęć spotkanie dwóch pokoleń
( wnuków oraz ich bacie) i tworzenie laurek z okazji Dnia Babci i Dziadka, zajęcia plastyczne,
artystyczne i ruchowe z animacjami. Inicjatywa została zorganizowana wspólnie z Gminną
Biblioteką w Poświętnem. W akcji ,, Nasze wakacje '' Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem
oraz Gminna Biblioteka Publiczna 24 lipca 2020 r. w parku na placu św. Marka zorganizowały
dla najmłodszych gry i zabawy poprowadzone przez animatorów. Atrakcjami były np.: chusta
animacyjna, skręcanie balonów, puszczanie mega baniek mydlanych, przeciąganie liny, skoki
na piłkach.
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25 lipca 2020 r. odbyła się wycieczka rowerowa szlakiem historii. Przejazd dzieci do wsi
Buczek i wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku były głównymi atrakcjami dzieci. Wszyscy
uczestnicy wycieczki otrzymali od GOK zestaw startowy czyli prowiant.

V. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem w minionym 2020 roku współpracował
z licznymi podmiotami i instytucjami zarówno na płaszczyźnie gminnej jak i poza jej
obszarem.
Podmioty lokalne – płaszczyzna gminna
W swej działalności Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem przede wszystkim ściśle
i szeroko współpracuje z czteroma podmiotami: władzami gminy Poświętne, Gminną
Biblioteką Publiczną w Poświętnem, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poświętnem,
Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wszystkimi
Kołami Gospodyń Wiejskich.
Nieoceniony jest wkład pań z KGW funkcjonujących na terenie naszej gminy w organizację
różnego rodzaju wydarzeń – spotkań, występów artystycznych itp. Zgodnie ze stanem
aktualnym na terenie naszej gminy funkcjonuje sześć Kół Gospodyń Wiejskich. Z inicjatywy
Gminnego Ośrodka Kultury odbywają się w instytucji kultury odbyło się ze względu na
pandemię tylko jedno spotkanie z przedstawicielkami wszystkich KGW celem omówienia
aktualnej współpracy oraz planów dalszej wspólnej działalności.
Gminny Ośrodek Kultury to również miejsce spotkań lokalnego koła, które w 2020 roku
odbywały w środy od godz. 17.00. wyjątkowo kilkukrotnie ze względu na Covid-19 i panujące
obostrzenia.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem w dniu 2 lipca 2020 r. zakończył się projekt
organizowany przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” we współpracy z TAG
– CONSULTING współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach
którego, mieszkańcy z terenu gminy Poświętne uczestniczyli w zajęciach nauki języka
angielskiego. Grupę liczącą 12 osób, stanowiły osoby w wieku 50+, odpowiadające kryteriom
projektu z terenu gminy Poświętne. Zajęcia początkowo odbywały się dwa razy w tygodniu ,
jednak ze względu na panującą pandemię COVID -19 zostały czasowo wstrzymane. Z chwilą
zniesienia ograniczeń były wznowione i odbywały się w cyklach cztery razy w tygodniu.
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Kurs zakończył się egzaminem, do którego przystąpili wszyscy uczestnicy projektu.
Warto dodać, że Gminny Ośrodek Kultury użycza swe pomieszczenia innym instytucjom
i podmiotom oraz jest zawsze otwarty na szeroką współpracę. Ponadto okazjonalnie odbyło się
tutaj: zebrania sołeckie, szkolenia i spotkania druhów z OSP Poświętne, Gminny Ośrodek
Kultury prowadził też kawiarenkę internetową z ośmioma stanowiskami komputerowymi, które
były dostępne przed wejściem w życie obostrzeń.
Podmioty zewnętrzne
Gminny Ośrodek Kultury współpracuje ze Stowarzyszeniem „Dolina Pilicy”
w Tomaszowie Mazowieckim oraz Miejskim Domem Kultury w Opocznie.

VI. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem była w 2020 roku
dokumentowana fotograficznie, a relacje z tych wydarzeń były publikowane na:
- oficjalnym profilu instytucji oraz fanpage’u serwisu społecznościowego Facebook;
- stronie internetowej Gminy Poświętne;
- stronach portalów regionalnych EOP24.net, naszemiasto.pl;
- łamach prasy lokalnej.

VII. PERSPEKTYWA DZIAŁALNOŚCI W 2021 ROKU
W obecnym roku Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem będzie kontynuował
dotychczasową współpracę z wymienionymi wcześniej podmiotami, a także rozszerzał ją na
kolejne.
W swej działalności skupiamy się na badaniu i wsłuchiwaniu w potrzeby kulturalne
mieszkańców oraz w miarę istniejących możliwości finansowych i organizacyjnych,
odpowiedzi na te oczekiwania. Stąd na stałe w kalendarz działalności wpisane zostały
cotygodniowe piątkowe zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży, a także sobotnie
spotkania szachowe, które zostały niestety czasowo zawieszone.
Kalendarz najważniejszych wydarzeń

kulturalnych na 2021 rok jak i spotkania

w Gminnym Ośrodku Kultury niestety został zmodyfikowany ze względu na pandemię
koronawirusa. W związku z wprowadzonymi przez

Rząd Polski obostrzeniami z tym
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związanymi, harmonogram zaplanowanych wydarzeń uległ zmianie. Wszelkie aktywności
angażujące większą liczbę osób, imprezy plenerowe oraz spotkania na chwilę obecną są
odwołane. Biorąc pod uwagę okoliczności i utrudnienie działalności Gminnego Ośrodka
Kultury w organizowaniu bezpośrednich spotkań, konkursów i zabaw, Instytucja działa on-line
organizując konkursy, propagując zajęcia kreatywne dla dzieci na stronie Facebook Gminnego
Ośrodka Kultury.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Działalnośćna rzecz rozwoju sportu
W tym zakresie ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.
Konkurs dotyczył następującego obszaru: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
obejmującego organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i rozgrywek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w dziedzinie piłka nożna, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych
przez inne jednostki, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, mające na celu kształtowanie ich
uzdolnień i sprawności fizycznej, uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci i młodzieży,
przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy,
w tym zakup obuwia i strojów sportowych, prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa
sędziowska imprez sportowych, utrzymanie i pielęgnacja boiska oraz budynku socjalnego w
należytej czystości, opieka medyczna. W konkursie wpłynęła jedna oferta, którą złożył Klub
Sportowy "POŚWIĘTNE". Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie
współpracy oferta została

zweryfikowana pod względem formalnym i zaopiniowana

pozytywnie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania będącego
przedmiotem konkursu wynosiła 38.000 zł.
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Do Gminy Poświętne w 2020 roku wpłynęły 2 wnioski o przyznanie stypendium
sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Stypendia sportowe dla
stypendystów wypłacane były przez okres 8 miesięcy tj. od maja do końca grudnia 2020 r.
Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 5.000 zł. Jeden ze stypendystów – zawodnik
KS AZS AWF Kraków LA – został Akademickim Mistrzem Polski 2020 na dystansie 200 m
oraz drugim najszybszym studentem w Polsce na dystansie 100 m. Dodatkowo wraz ze sztafetą
4x100 zdobył brązowy medal w typach uczelni
W 2020 r. w po raz kolejny zostały podjęte działania służące rozwojowi infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. W Szkole Podstawowej w Poświętnem powstała profesjonalna
siłownia. Wśród zakupionego sprzętu sportowego znalazły się m.in. takie urządzenia jak:
stojaki pod sztangę, ławka regulowana, obciążenia żeliwne, step do aerobiku, gryf prosty
gładki, gryf mocno i lekko łamany śrubowy, stepper z linkami, rower magnetyczny leżący,
wioślarz magnetyczny, drabinka gimnastyczna, hantle, poręcze do ćwiczeń, prasa do ćwiczeń
nóg do ławek czy rower magnetyczny. Łączny koszt zakupionego sprzętu sportowego to ponad
8.000 zł.

W 2020 r. w Szkole Podstawowej w Poświętnem odbyły się Pierwsze Gminne
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta
Gminy Poświętne. W zawodach wzięły udział drużyny z SP w Dębie i SP w Poświętnem.
Celem zawodów było wyłonienie drużyn na powiatowe zawody sportowe w piłkę koszykową,
integracja uczniów, propagowanie idei fair-play oraz popularyzacja gry w koszykówkę.
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Dodatkowo Gmina Poświętne przeznaczała środki finansowe na zakup nagród rzeczowych,
pucharów, dyplomów itp. oraz finansowała przejazdy uczniów i młodzieży szkolnej biorącej
udział w zawodach sportowych. Faktury i rachunki przedkładane były do realizacji w Gminie
Poświętne.
W 2020 roku Gmina Poświętne uczestniczyła w projekcie powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na realizację
programu pt. „Delfinki na fali” samorząd gminy pozyskał z Funduszu Zajęć Sportowych środki
w wysokości 13.860,00 zł. Naukę pływania pod okiem doświadczonych instruktorów
realizowało 5 grup uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych: z Poświętnego, Dęby i
Brudzewic – łącznie w zajęciach uczestniczyło 77 uczniów.

Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych i ich osiągnięcia z zakresu
sportu
Na terenie Gminy Poświętne działa Klub Sportowy „POŚWIĘTNE”. W 2020 roku
w klubie zarejestrowanych było ok. 70 zawodników. Treningi organizowane były 2 razy
w tygodniu i były prowadzone przez 3 trenerów. Dodatkowo prowadzony był trening
bramkarski dla 2 zawodników – bramkarzy. Zapewniono opłaty w OZPN. Organizowane były
mecze rozgrywane na własnym boisku poprzez: przygotowanie boiska, zapewnienie ochrony
i bezpieczeństwa zawodników i kibiców, zapewnienie opieki medycznej, zapewnienie wody
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mineralnej, zapewnienie opłat sędziom prowadzącym mecze. W roku 2020 seniorzy na
własnym boisku rozegrali 5 meczów w Klasie B oraz 5 meczów sparingowych. Juniorzy
rozegrali 4 mecze na własnym boisku oraz 3 mecze sparingowe. Trampkarze uczestniczyli
w treningach organizowanych na własnym boisku. Zakupiono sprzęt sportowy – stroje
piłkarskie dla drużyn trampkarzy, koszulki treningowe, piłki treningowe i meczowe oraz buty
piłkarskie. Zabezpieczono również transport na 8 meczów wyjazdowych seniorów oraz na
6 meczów.
Osiągnięte przez zawodników wyniki:
- uczestnictwo zespołu Seniorów w klasie B – miejsce 7 w końcowej tabeli oraz uczestnictwo
w klasie B – 2 miejsce po rundzie jesiennej,
- uczestnictwo zespołu juniorów w rozgrywkach ligi okręgowej C1 – 6 miejsce po rundzie
jesiennej,
- uczestnictwo zespołu trampkarzy w cyklu turniejów organizowanych przez ŁZPN/OZPN
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XV. POLITYKA SPOŁECZNA
POLITYKA SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem jest budżetową jednostką
organizacyjną Gminy Poświętne, która wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone
z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,

gminie

świadczenia wychowawczego, świadczenia Dobry Start, specjalistycznych usług opiekuńczych,
Karty Dużej Rodziny.
Charakteryzując politykę społeczną w kontekście

działalności Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej należy odnieść się do analizy SWOT dla Gminy Poświętne, w części
dotyczącej kwestii społecznych, ponieważ zostały tam kolejno wskazane1:
Silne strony, którymi są :
•

wysokie kwalifikacje pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

•

inicjowanie i wykonywanie programów pomocowych na rzecz społeczeństwa;

•

wypłacanie świadczeń rodzinnych, zasiłków i stypendiów szkolnych;

•

znajomość przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej społeczności

lokalnej;
częstotliwość akcji mających na celu zmniejszenie użycia przemocy, a także

•

stosowanie procedury Niebieskiej Karty;
działalność instytucji pomocowych np. Zespołu Interdyscyplinarnego jak również

•

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
akceptowanie działań realizowanych przez pracowników GOPS przez mieszkańców

•
gminy.

Słabe strony:
•

nasilanie zjawiska starzenia się lokalnej społeczności;

•

możliwość pojawienia się ukrytego bezrobocia;

•

znaczna liczba kobiet nie podejmujących zatrudnienia;

•

niewielki odsetek osób pracujących;

1

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Poświętne na lata 2016-2026.
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•

pauperyzacja środowiska lokalnego związana z niedostateczną ilością miejsc pracy na

rynku;
•

prowadzenie dokumentacji, której znaczna ilość zajmuje dużo czasu możliwego do

spożytkowania na świadczenie pracy socjalnej;
•

zmienność uregulowań prawnych w zakresie pomocy społecznej;

•

niedobór funduszy poświęconych na rzecz mieszkańców niepełnosprawnych;

•

ograniczenia architektoniczne;

•

wysoki stopień zależności rynku pracy od rolnictwa;

•

wykluczenie społeczne osób z uzależnieniami oraz ich rodzin;

Szanse:
•

korzystanie z zasobów Europejskich Funduszy Społecznych;

•

zwiększanie kwalifikacji kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

•

większa ilość wywiadów środowiskowych;

•

utrzymywanie

współpracy

ze

stowarzyszeniami

i

innymi

organizacjami

pozarządowymi;
•

możliwość przyjęcia bezrobotnych na staż;

•

aktywizacja osób marginalizowanych lub już wykluczonych z lokalnego środowiska;

•

zyskiwanie i inspirowanie do działania wolontariuszy.

Zagrożenia:
•

zlecanie kolejnych zadań do realizacji samorządowi gminnemu bez wsparcia

finansowego;
•

niewystarczająca ilość własnych środków pozwalających współfinansować projekty

i programy pochodzące z EFS;
•

niespójna i fragmentaryczna polityka państwa dotycząca pomocy społecznej, a także

zmienne prawo socjalne;
•

dysfunkcyjność rodzin i osób z problemem uzależnienia;

•

wzmożenie zjawiska marginalizacji i stygmatyzacji w społeczeństwie.
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Analiza SWOT pozwala na nowoczesne podejście do rozwoju, zakładające dopełnianie się
czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonywanie zadań mających na celu zmniejszanie
zagrożeń i eliminowanie słabych stron, a ugruntowanie działań doprowadzających do szeroko
rozumianego rozwoju jest możliwe przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z Urzędem Gminy, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz pozostałymi instytucjami
udzielającymi wsparcia, a zasoby finansowe potrzebne do realizowania przyjętych założeń
pochodzić będą z budżetu gminy, dotacji państwowych oraz funduszy Unii Europejskiej.
Przybliżając istotę pomocy społecznej, polega ona w szczególności na:
•

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń (np. zasiłek celowy,

zasiłek okresowy);
•

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

•

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej;
•

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

•

rozwijaniu

nowych

form

pomocy

społecznej

i

samopomocy

w

ramach

zidentyfikowanych potrzeb pracy socjalnej.
W 2020 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 121 wywiadów środowiskowych,
rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej,
mieszkaniowej i materialnej. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 2 pracowników
socjalnych, a teren gminy został podzielony na rejony opiekuńcze.
Praca socjalna świadczona jest w następującej formie:


podejmowanie działań zmierzających w zaopatrywanie podopiecznych w opał oraz

żywność;


pomoc podopiecznym w wypełnianiu wniosków na ustalenie stopnia

niepełnosprawności;


objęcie dożywianiem w szkole dzieci i młodzieży;



pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych;



motywowanie osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia;
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działania interwencyjne w sytuacji osób czy rodzin zagrożonych, potrzebujących

pomocy;


udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im

świadczeniach i dostępnych formach pomocy;


pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych;



pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych z PFRON;



pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzieci na kolonie letnie;



wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy;



udzielanie informacji o kompetencjach policji, sądu, prokuratury;



pomoc w uzyskaniu porady prawnej.
Na zadania własne w 2020 roku wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na

następujące cele:

Zasiłki w formie finansowej:
- zasiłki stałe, wypłacone 5 osobom w kwocie 28.254,96 zł (składki na ubezpieczenia
zdrowotne od zasiłków stałych – 2.542,96 zł);
- zasiłki okresowe, wypłacone 7 rodzinom w wysokości 14.295,07 zł;
- zasiłki celowe i specjalne celowe, wypłacone 21 rodzinom na kwotę 13 850,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania :
Z dożywiana w formie posiłków skorzystało 52 uczniów będących w szkołach podstawowych,
gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Łącznie wydano 2 379 posiłków na kwotę
14.693,00 zł. Wypłacono także zasiłki celowe na zakup żywności w wysokości 17.308,00 zł dla
13 rodzin.
Usługi opiekuńcze:
Usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
świadczone były 4 osobom. Kwota wydatkowana na realizację wymienionego zadania
wyniosła
37.050,93 zł.
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Opłata z pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Koszt pobytu i utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ponoszono za 2 osoby. Na
ten cel wydatkowano kwotę 25.139,57 zł.
Utrzymanie ośrodka pomocy:
Na łączną kwotę utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, która wyniosła 198 521,01 zł
składały się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia pracowników, zakup
materiałów biurowych oraz delegacje pracowników. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Poświętnem na dzień 31.12.2020 r. przedstawiało się następująco:
- Kierownik GOPS – cały etat;
- 2 pracowników socjalnych – 1, 75 etatu;
- referent- cały etat.
- pomoc administracyjna – 0,5 etatu

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące
programy:
1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023
Powyższy Program przyjęty został Uchwałą Nr V/41/19 Rady Gminy Poświętne z dnia
18 stycznia 2019 r. Jego głównym celem było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, poprzez profilaktykę, promowanie modelu rodziny wolnego od
przemocy, podnoszenie świadomości społecznej, podnoszenie kompetencji służb, działania
Zespołu Interdyscyplinarnego.
W skład w/w Zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, placówek oświatowych, Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Przyjaciół
Bazyliki, Służby Zdrowia W ramach swej działalności Zespół Interdyscyplinarny w 2020 roku
prowadził 6 procedury „Niebieskiej Karty” wszczęte przez Policję. Odbyły się 4 posiedzenia
Zespołu oraz 9 spotkań grup roboczych. Podczas prac rozmawiano na temat zjawiska przemocy
na terenie Gminy Poświętne, omawiano akty prawne, według których prowadzone są działania
na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz omawiano zadania jakie spoczywają na członkach
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Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy poszerzają stale zasób wiedzy poprzez udział
w szkoleniach. W minionym roku członkowie Zespołu uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym
najnowszych zmian w procedurze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 przyjęty został Uchwałą Nr
XLIV/268/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 kwietnia 2018 r. Głównym jego celem jest
wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.
W rezultacie programu zakładany jest wzrost umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny. Sytuację
rodzin, w których występują zaburzenia funkcji opiekuńczo-wychowawczej monitorują
pracownicy socjalni GOPS, udzielając pomocy i wsparcia. W zasobach kadrowych GOPS brak
jest asystenta rodziny, którego nabór jest systematycznie ogłaszany od 2018 roku. Do zadań
asystenta rodziny należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz
opracowanie i realizacja.
planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem
socjalnym.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2020 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został
przyjęty Uchwałą Nr XVIII/106/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2019 r. Głównym
założeniem Programu była promocja zdrowego stylu życia i ukazywanie alternatywy wobec
uzależnień, kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych. Program posiadał charakter
edukacyjno – korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno – wspomagający dla osób
współuzależnionych. Za realizację powyższych zadań programowych w gminie odpowiada
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

W 2019 r. został również uchwalony Gminny Program

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, przyjęty Uchwałą Nr XVIII/107/19 Rady Gminy
Poświętne z dnia 20 grudnia 2019 r.
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4. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
W 2020 r. gmina brała udział w dystrybucji artykułów żywnościowych dla najbardziej
potrzebujących, w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Przy
udzielaniu tego rodzaju wsparcia wydano 66 skierowań kwalifikujących osoby do skorzystania
z tego typu pomocy, a faktycznie objętych nią zostało 188 osób spełniających określone
kryteria.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem w ramach bieżącej działalności
w 2020 r. realizował także następujące zadania zlecone:
- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego realizowane są na
podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie
uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny
jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub umiarkowanym albo znacznym stopniem
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
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Liczba wypłaconych świadczeń przedstawionych powyżej kształtowała się następująco:
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 6 333
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 49
Składki emerytalno-renowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze -233
- Program Rodzina 500+ /Świadczenie wychowawcze
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom uprawnionym
do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie. Świadczenie
przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 561 uprawnionych osób tj. 6 418 świadczeń.
- Program Dobry Start
Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym,
rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek
opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
raz w roku na dziecko. Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do
ukończenia przez dziecko 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku legitymowania się
orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł.
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Realizacja programu Dobry Star nastąpiła w II półroczu 2020 roku. Z powyższego programu
skorzystało 401 dzieci.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym

przygotowaniem

zawodowym.

W

2020

roku

nie

realizowano

specjalistycznych usług opiekuńczych.
- Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość
tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy
rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku wypłacił także stypendia szkolne dla
39 uczniów w łącznej wysokości 25 016 zł z czego 20 000 zł stanowiły środki pochodzące
z otrzymanej dotacji natomiast 5 016 zł stanowił wkład własny.
W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program rządowy
Program „Wspieraj Seniora”. Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia
osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii
zdecydują się na pozostanie w domu. Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodka pomocy
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społecznej w zakresie: dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków
higieny osobistej, załatwienia drobnych spraw urzędowych, dostarczenia ciepłych posiłków.
Na realizację powyższego programu w 2020 r wydatkowano kwotę 3 430,63 zł. z czego
2.599,38zł pochodziło z dotacji ŁUW a kwota stanowiła wkład własny 831,25zł..
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XVI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Roczny program współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został

przyjęty przez Radę Gminy Poświętne

Uchwałą Nr XVIII/108/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały Nr
V/25/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje zostały ogłoszone zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy
Poświętne z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
„Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” w terminie od 15 listopada
do 29 listopada 2020 roku.
Konsultacje polegały na zgłoszeniu pisemnych opinii lub uwag do treści projektu programu
przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Poświętne. Proces konsultacji
zrealizowano zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych
uwag i opinii do projektu programu.
Biorąc pod uwagę analizę potrzeb mieszkańców Gminy, w roku 2020 realizowane były
zadania z następujących obszarów:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

str. 97

RAPORT O STANIE GMINY POŚWIĘTNE ZA 2020 ROK

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Poświętne na 2020 rok przeznaczono
kwotę w wysokości 64.000,00 zł.
W 2020 roku ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych w § 13
Programu współpracy.
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Poświętne. Kwota dofinansowania
wyniosła 38.000 zł.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych osób poprzez zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej
potrzebujących z terenu Gminy Poświętne. W ramach ogłoszonego konkursu nie wpłynęła
żadna oferta.
Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań ogłoszonych w otwartych
konkursach ofert w 2020 r. wyniosła 38.000 zł.
Poza współpracą o charakterze finansowym, w Programie przewidziana była współpraca
o charakterze pozafinansowym.
Gmina

Poświętne

wspierała

zadania

realizowane

w

ramach

współpracy

ze

Stowarzyszeniem „Poświętne – Nakręcona Gmina” oraz wspierała działalność Kół Gospodyń
Wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne. Koła otrzymały wsparcie
organizacyjne, dzięki któremu uczestniczyły w przeglądach, konkursach oraz innych imprezach
promujących Gminę Poświętne.
Współpraca mająca charakter finansowy i pozafinansowy, odbywała się w oparciu
o podstawowe zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności. Realizacja programu pozwoliła na szeroko rozumianą
promocję aktywności lokalnej społeczności, a także służyła budowaniu i umacnianiu
współpracy pomiędzy Gminą Poświętne a organizacjami pozarządowymi.

Na terenie Gminy Poświętne działają następujące organizacje pozarządowe:
- Klub Sportowy „POŚWIĘTNE”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki
- Stowarzyszenie „Poświętne – Nakręcona Gmina”
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- Koła Gospodyń Wiejskich
Ponadto Gmina Poświętne należy do:
- Związku Gmin Wiejskich
- Stowarzyszenia Dolina Pilicy
- Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
- Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy.pl”
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XVII. PODSUMOWANIE
Raport o stanie Gminy Poświętne za 2020 rok jest dokumentem przedstawiającym sytuację
społeczną i gospodarczą Gminy. Jest odzwierciedleniem kondycji finansowej Gminy oraz
podejmowanych działań zmierzających do rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań na rzecz
mieszkańców. Dokument dotyczy szczególnego okresu, okresu działania w dobie dużej
niepewności –w dobie pandemii Covid –19. Wprowadzony reżim sanitarny i nałożone
obostrzenia znacznie utrudniły nam funkcjonowanie oraz realizację niektórych zadań,
szczególnie w obszarze kultury i sportu. Staraliśmy się realizować przyjęte plany
i dostosować się do nowych wyzwań narzuconych nam w pandemii.
Tym bardziej cieszy fakt, że udało się zrealizować wiele priorytetowych zadań
ukierunkowanych zarówno na budowę i poprawę jakości dróg gminnych, , budowę
oświetlenia ulicznego, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, oraz zaspakajanie
potrzeb społecznych. Podjęto wiele działań zmierzających do zwiększenia pozyskania
środków finansowych z różnych źródeł, w celu realizacji jak największej ilości zadań
inwestycyjnych.
Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. Nr 228, 299) na odcinku droga powiatowa –
Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E), zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w miejscu spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Gapinin, połączone w obchodami 65lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gapininie”, remont elewacji budynku Gminnego
Ośrodka Kultury, Biblioteki i OSP w Poświętnem, Wesoła Borówka” – święto borówki
w sołectwie Małoszyce, połączone z zagospodarowaniem miejsca spotkań i integracji
mieszkańców, budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy.

W 2020 r. zrealizowane zostały kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi
zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego.

Z

roku

na

rok

obserwujemy

przemiany,

jakie

zachodzą

w zagospodarowywaniu zaniedbanych miejsc, dzięki czemu na terenie sołectw powstają
atrakcyjne skwery oraz miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Realizacja w/w
przedsięwzięć nie byłaby możliwa, bez zaangażowania wielu osób, zaczynając od Państwa
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Radnych w gestii których leży decyzyjność, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych, liderów lokalnych i społeczników.
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