2021
RAPORT O STANIE GMINY

Poświętne, 30 maja 2022 r.

1

Szanowni Radni oraz Mieszkańcy
Gminy Poświętne

Wypełniając przepis zawarty w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam
Państwu Raport o stanie Gminy Poświętne za 2021 rok. Przedkładam go Radzie Gminy
Poświętne oraz mieszkańcom jako podsumowanie działalności samorządu w roku 2021,
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Poświętne
oraz wykonanie funduszu sołeckiego. Raport jest zestawieniem najważniejszych danych
o samorządzie, a jego celem jest możliwość uzyskania wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną Gminy Poświętne. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że lektura Raportu
uświadomi nam wszystkim, jak ważną sprawą jest zaangażowanie w sprawy Gminy i sprawne
nią zarządzanie. W perspektywie sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii – a właściwie
walki z nią, widzimy, że siła i przyszłość samorządu nie zależą jedynie od wypełniania
obowiązujących przepisów prawa – choć stanowią one niezbędny fundament, ale od wartości
dodanej, jaką potrafimy wypracować, wspólnie tworząc Gminę dzień po dniu. Nie na wszystko
mamy wpływ, co w 2021 roku dotkliwie uświadomiła nam sytuacja pandemiczna, ale sytuacje
takie mobilizują nas do większej kreatywności, solidarności i odpowiedzialności za los
i warunki życia każdego mieszkańca. Raport został opracowany na podstawie danych ze
sprawozdań, opracowań przygotowywanych corocznie przez pracowników Urzędu Gminy
w Poświętnem, kierowników gminnych jednostek. Informacje dotyczące realizowanych zadań
Gminy, w tym jej finansów, zawarte w niniejszym Raporcie, zostały zaczerpnięte ze
Sprawozdania rocznego Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 r.

Michał Franas
Wójt Gminy Poświętne
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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 3129
mieszkańców
(31.12.2021 r.). Gmina położona jest częściowo na obszarze Spalskiego Parku Krajobrazowego
oraz obszarze Natura 2000.
W strukturę gminy wiejskiej Poświętne wchodzi 15 sołectw: Anielin, Brudzewice, BrudzewiceKolonia, 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,
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Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem ze
Szkołą Filialną w Brudzewicach, 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 2021 Rada Gminy Poświętne podjęła
89 uchwał, które są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne
www.bip.poswietne.pl. Ponadto wszystkie sesje transmitowane są na żywo. Link do każdej
transmisji znajduje się również na stronie www.poswietne.pl w zakładce Transmisje Rady
Gminy.
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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 2021 roku
Numer uchwały
XXIX/169/21

XXIX/170/21

XXIX/171/21
XXIX/172/21
XXIX/173/21
XXIX/174/21
XXIX/175/21

XXIX/176/21

XXX/177/21

XXXI/178/21
XXXI/179/21
XXXI/180/21
XXXI/181/21
XXXI/182/21
XXXI/183/21
XXXI/184/21
XXXI/185/21
XXXI/I186/21

Data
Tytuł uchwały
podjęcia
15.01.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia
stawki tej opłaty
15.01.2021 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
15.01.2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na
Wójta Gminy Poświętne
15.01.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
15.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
15.01.2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na
Wójta Gminy Poświętne
15.01.2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Poświętne
15.01.2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe
lub
innych
nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
25.01.2021 w sprawie przekazania według właściwości do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie
Trybunalskim ponaglenia Pani A. Ś. i Z. Ś z dnia 18
stycznia 2021 roku oraz ponaglenia z dnia 21stycznia 2021
roku
18.02.2021 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Poświętne na rok 2021
18.02.2021 w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2021
18.02.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
18.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
18.02.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Poświętne
18.02.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Poświętne
18.02.2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Brudzewicach
18.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2021-2023
08.04.2021 w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2021
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XXXII/187/21
XXXII/188/21
XXXII/189/21

XXXII/190/21

XXXII/191/21
XXXII/192/21
XXXIII/193/21
XXXIII/194/21
XXXIII/195/21
XXXIII/196/21

XXXIV/197/21
XXXIV/198/21
XXXIV/199/21
XXXIV/200/21
XXXV/201/21
XXXV/202/21

XXXV/203/21
XXXV/204/21
XXXV/205/21
XXXV/206/21
XXXV/207/21
XXXV/208/21
XXXV/209/21

08.04.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
08.04.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce
samorządu terytorialnego
08.04.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Poświętne w 2021 roku
08.04.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Poświętne na lata 2021-2025
08.04.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poświętne
08.04.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem
07.05.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
07.05.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
07.05.2021 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
07.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
przygotowania i realizacji projektu partnerskiego,
związanego z budową infrastruktury służącej do produkcji
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na
obszarze gminy Poświętne i gminy Opoczno
11.06.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
11.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
11.06.2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala
Powiatowego ZOZ w Opocznie
11.06.2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na
terenie gminy Poświętne
30.06.2021 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Poświętne wotum
zaufania
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za
2020 rok
30.06.2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok
30.06.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021-2029
30.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
30.06.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poświętne
30.06.2021 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Brudzewicach
30.06.2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Brudzewicach
30.06.2021 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Poświętnem
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XXXV/210/21

XXXVI/211/21

XXXVII/213/21
XXXVII/214/21
XXXVII/215/21

XXXVII/216/21

XXXVII/217/21

XXXVII/218/21

XXXVII/219/21

XXXVII/220/21

XXXVII/221/21

XXXVII/222/21
XXXVII/223/21

30.06.2021 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
18.08.2021 w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego
zadania zarządzania odcinkiem drogi publicznej
powiatowej nr 3100E w miejscowości Gapinin
25.08.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
25.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
25.08.2021 w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego
25.08.2021 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
25.08.2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz
określenia
granic
obwodów
publicznych
szkół
podstawowych, na okres od dnia 1 września 2021 roku
25.08.2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli
pełniących
stanowiska
kierownicze
w placówkach oświatowych, dla których Gmina Poświętne
jest organem prowadzącym
25.08.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy
Poświętne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowe
warunki
obliczania
i
wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
25.08.2021 w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków
dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
w roku szkolnym 2021/2022
25.08.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/193/17 Rady Gminy
Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd
Gminy Poświętne
25.08.2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Poświętne w roku szkolnym 2021/2022
25.08.2021 w
sprawie
określenia
szczegółowego
trybu
i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Poświętne na lata 2022-2030, w tym tryb
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
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XXXVIII/224/21 30.09.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
XXXVIII/225/21 30.09.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
XXXVIII/226/21 30.09.2021 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
XXXVIII/227/21 30.09.2021 w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków
dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
w roku szkolnym 2021/2022
XXXVIII/228/21 30.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
o wartości większej niż 10 000 zł.
XXXVIII/229/21 30.09.2021 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego
przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr
3100E
XXXVIII/230/21 30.09.2021 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Poświętne
do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów
Mazowiecki – Opoczno w ramach Zintegrowanych
Inwestycji TerytorialnychXXXIX/231/21
29.10.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
XXXIX/232/21
29.10.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
XXXIX/233/21
29.10.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/20 Rady
Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok
XXXIX/234/21
29.10.2021 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Centrum Szczęśliwej Rodziny – rozwój
usług wspierania rodziny w Gminie Poświętne!”
XXXIX/235/21
29.10.2021 w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Poświętne’’
XXXIX/236/21
29.10.2021 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
XL/237/21
26.11.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
XL/238/21
26.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
XL/239/21
26.11.2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Poświętne w roku 2022
XL/240/21
26.11.2021 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XL/241/21
26.11.2021 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych
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XL/242/21

XL/243/21

XLI/244/21
XLI/245/21
XLI/246/21
XLI/247/21
XLI/248/21

XLI/249/21

XLI/250/21
XLI/251/21

XLI/252/21
XLI/253/21
XLI/254/21

XLI/255/21
XLI/256/21
XLI/257/21

XLII/258/21

26.11.2021 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy
Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2022
26.11.2021 . w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w ramach przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
17.12.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2022-2029
17.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2022 r
17.12.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2021–2029
17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
17.12.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/162/21 Rady
Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie
poboru podatków w drodze inkasa
17.12.2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
17.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu
kosztów podróży służbowych na trenie kraju
17.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy
Poświętne, za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę Poświętne
17.12.2021 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących
radnym Gminy Poświętne
17.12.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Poświętne
17.12.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/20 Rady
Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok
17.12.2021 w
sprawie
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
17.12.2021 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022
17.12.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju
miejscowości Fryszerka
17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021
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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 .

13

III. DEMOGRAFIA

41

59

32

3129

3161

3220

SKALA ZMNIEJSZENIA LICZBY MIESZKAŃCÓW

68

3261

LICZBA MIESZKAŃCÓW

11

3329

3340

W gminie Poświętne wg stanu na dzień 31.12.2021 r. mieszkało 3129 mieszkańców. Liczba
ludności od wielu lat systematycznie spada, co obrazuje poniższy wykres:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Struktura wiekowa przekłada się na współczynnik aktywności zawodowej, czyli liczebności
w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Największą grupę w 2018
roku stanowiła grupa w wieku produkcyjnym 18-60 (kobiety) lub do 65 lat (mężczyźni).
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
42
18
26
15
12
92
53
27
15
1024
0
259
0
1583

Kobiet
36
21
29
17
13
85
57
32
17
0
794
0
445
1546

Ogółem
78
39
55
32
25
177
110
59
32
1024
794
259
445
3129
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1200

STRUKTURA WIEKOWA
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0
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Mężczyzn

8-12

13-15

Kobiet

16-17

18

19-65

19-60

> 65

> 60

Ogółem

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

2017
kobiety
mężczyźni
ogółem

13
8
21

kobiety
mężczyźni
ogółem

27
32
59

kobiety
mężczyźni
ogółem

-14
-24
-38

2018
2019
Urodzenia
20
15
18
13
38
28
Zgony
22
21
26
24
48
45
Przyrost naturalny
-2
-6
-8
-11
-10
-17

2020

2021

7
14
21

13
14
27

39
29
68

28
31
59

-32
-15
-47

-15
-17
-32
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W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem
zrealizował następujące czynności:
Lp

Czynności zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem (01.01.2021 r. –
31.12.2021 r.)

1

2

Ilość
spraw
3

Rejestracja Stanu Cywilnego
Sporządzanie aktów stanu cywilnego
- urodzenia,

0

- wpis aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego dziecka urodzonego za granicą
1

- małżeństwa,

37

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

20

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

57

2

Usuwanie niezgodności w PESEL

64

3

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

237

4

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń

1

5

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego

47

6

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego

386

7

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego

214

Inne zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego
1

Jubileusze małżeńskie (50 lat zawarcia małżeństwa)

4

2

100 – urodziny osoby

1
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IV. FINANSE GMINY
1. Ogółem dochody za 2021 rok wg źródeł pochodzenia przedstawiają się
następująco:
Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

% wykonania

dochody bieżące w tym:

16 057 199,87

16 522 379,70

102,90

- dochody z tytułu udziału we
wpływach pdof

1 617 629,00

1 750 974,00

108,24

- dochody z tytułu udziału we
wpływach pdop

2 000,00

25 046,11

1 252,31

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

2 471 316,57

2 694 949,51

109,05

- subwencje

6 690 447,00

6 690 447,00

100,00

- dotacje na cele bieżące

5 275 807,30

5 360 963,08

101,61

dochody majątkowe w tym:

267 730,43

1 499 857,51

560,21

- z tyt. dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje

252 727,43

1 460 429,33

93,03

- z tyt. sprzedaży majątku

15 003,00

39 428,18

262,80

Ogółem dochody

16 324 930,30

18 022 237,21

110,40

2. Wydatki za 2021 rok:
PLAN

WYKONANIE % wykonania

wydatki ogółem w tym:

17 430 084,51

15 709 392,73

90,13

wydatki bieżące

16 039 908,27

14 850 442,22

92,58

wydatki majątkowe

1 390 176,24

858 950,51

61,79

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 5,47 %.

17

3. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach za 2021
rok przedstawia się następująco:
Rozdział

Nazwa zadania

Plan

Razem dział 010

231 000,00

Budowa kanalizacji
sanitarnej z odgałęzieniami
od sieci oraz pompowniami
10 000,00
ścieków w Gminie
Poświętne etap III(zadanie 2,3,4,5)
01010
Budowa kanalizacji
sanitarnej z odgałęzieniami
od sieci oraz pompowniami 115 000,00
ścieków w Gminie
Poświętne etap IV
Rozbudowa sieci
wodociągowej na terenie 106 000,00
Gminy Poświętne
Razem dział 600
60014 Budowa drogi powiatowej
nr 3140E w miejscowości
Studzianna
Pomoc finansowa dla
Powiatu opoczyńskiego
60016 Modernizacja 999 m. drogi
gminnej nr 107252E relacji
Mysiakowiec - Poświętne

Przebudowa fragmentu
drogi gminnej na odcinku
Poręby - Iły
Przebudowa fragmentu
drogi na odcinku droga
krajowa - Brudzewice

Wykonanie
20 289,57

%

zakres prac

8,78

0,00

0

-

0,00

0

-

20 289,57

19,14

opracowanie
dokumentacji
projektowej

711 000,00

599 918,63

84,38

20 000,00

0,00

0

-

70 000,00

0,00

0

-

15 500,00

15 500,00

8 500,00

0,00

496 000,00

495 120,63

opracowanie
dokumentacji
projektowo100
kosztorysowej ( środki
funduszu sołeckiego
9 000,00 zł)
0

-

opracowanie
dokumentacji
projektowo99,82
kosztorysowej,
przebudowa 999 m
drogi
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Przebudowa przejścia dla
pieszych w miejscowości
Dęba

10 000,00

Przebudowa ul.
Podwiatracznej wraz z
przebudową chodnika oraz 91 000,00
budową parkingu przy SP
w Poświętnem

89 298,00

przebudowa przejścia
98,13 dla pieszych, budowa
chodnika

9 717,40

80,98

12 000,00

9 717,40

opracowanie projektu
zagospodarowania
przestrzennego
80,98 fragmentu działki,
mapy, urządzenie
terenu( ławki, stojaki
na kajaki)

Razem dział 700
Zakup gruntów

20 000,00

0,00

0

20 000,00

0,00

0

Razem dział 754
Dotacja dla Komendy
Wojewódzkiej Policji

3 000,00

2 496,24

83,21

3 000,00

2 496,24

83,21

Razem dział 801

103 000,00

11 070,00

10,75

Przebudowa boisk przy
Szkole Podstawowej
w Poświętnem

82 000,00

0,00

0

-

Termomodernizacja
budynku szkoły i biblioteki
w Dębie

21 000,00

11 070,00

52,71

opracowanie
specyfikacji,
aktualizacja kosztorysu

Razem dział 851

5 000,00

0,00

0

Dotacja celowa dla Szpitala
Powiatowego ZOZ
Opoczno

5 000,00

0,00

0

Razem dział 900

20 000,00

2 802,43

14,01

Odnawialne źródła energii
w Gminie Opoczno i w
Gminie Poświętne

20 000,00

2 802,43

14,01

Razem dział 630
63003
Budowa przystani
kajakowej w miejscowości
Kozłowiec

70005

75404

80101

85111

90095

0,00

12 000,00

-

dofinansowanie do
zakupu radiowozu
służbowego

-

opracowanie
dokumentacji
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Razem dział 921
92109

Przebudowa schodów
zewnętrznych w świetlicy
wiejskiej w Brudzewicach

Rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej
w Anielinie
Razem dział 926
92601

92695

SUMA

84 916,54

14 610,00

64 916,54

12 150,00

20 000,00

2 460,00

200 259,70

198 046,24

Oświetlenie boiska do piłki
nożnej przy Gminnym
Ośrodku Sportowo7 000,00
Rekreacyjnym
w Studziannie
Budowa miejsca rekreacji i
wypoczynku
193 259,70
w miejscowości Gapinin
Kolonia
1 390 176,24

4 920,00

193 126,24

858 950,51

29,27
opracowanie
dokumentacji,
18,72
rozbiórka
schodów(środki
funduszu sołeckiego)
wykonanie koncepcji
rozbudowy,
12,30
nadbudowy
i przebudowy budynku
świetlicy
98,89

70,29

opracowanie
dokumentacji
projektowokosztorysowej

budowa boiska
99,93 wielofunkcyjnego w
Gapininie
61,79

Na 31 grudnia 2021 roku finansowanie wykonanych zadań
inwestycyjnych
przedstawia się następująco:
- środki własne 633 309,61 zł
- dotacja w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Numer
Umowy 00887-6935-UM0511442/20 z dnia 02 października 2020 roku kwota 70 953,90 zł na
zadanie „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin Kolonia”
- środki budżetu województwa w wyniku realizacji zadania dotyczącego budowy drogi
dojazdowej do pól (Brudzewice) kwota 114 690,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania „Przebudowa ul.
Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika oraz budową parkingu przy SP w Poświętnem”
kwota 39 997,00 zł.
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Na 31.12.2021 roku wykonanie planu przychodów i rozchodów
przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Przychody ogółem w tym:
- nadwyżka z lat ubiegłych
- niewykorzystane środki –
art. 217 ust.2 pkt 8
- wolne środki
- kredyty i pożyczki
- spłata udzielonych
pożyczek
Rozchody ogółem w tym:
- kredyty i pożyczki w tym:
- udzielone pożyczki

Plan
1 294 046,19
900 000,00
558,50

Wykonanie
3 347 850,76
2 324 431,04
558,50

378 645, 80
0,00
14 841,89

1 008 019,33
0,00
14 841,89

188 891,98
181 148,38
7 743,60

188 891,98
181 148,38
7 743,60

4. Wyniki Budżetu
Planowany wynik
DEFICYT

1 105 154,21

Wykonany wynik
NADWYŻKA

2 312 844,48

Wolne środki po odliczeniu obsługi zadłużenia wynoszą 820 969,24 zł (wolne środki
– planowane w roku następnym wydatki na odsetki i obsługę z NDS za I kw roku następnego)

5. Spłaty i zadłużenie
W 2021 roku spłacono następujące zobowiązania:
• pożyczka w WFOŚ i GW – 61 409,80 zł (kanalizacja etap II)
• pożyczka w EFRWP Warszawa – 44 444,46 zł (droga Wólka Kuligowska)
• pożyczka w EFRWP Warszawa – 75 294,12 zł (droga Wólka Kuligowska)
Do spłaty w latach następnych pozostały następujące zobowiązania:
• pożyczka w WFOŚ i GW – 491 278,40 zł (kanalizacja etap II)
• pożyczka w EFRWP Warszawa – 188 235,30 zł (droga Wólka Kuligowska)
• pożyczka w EFRWP Warszawa – 155 555,54 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)
Ogółem zadłużenie na koniec 2021 roku - 835 069,24 zł
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V. ROZWÓJ GMINY
Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
Dokumentem strategicznym obowiązującym w 2021 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.

b) Stan realizacji.
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Cel strategiczny 1.
Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku.
Działania:
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
W 2021 roku nie były realizowane inwestycje w tym zakresie.
• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej;
- „Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa – Brudzewice (droga gminna
107255E)”- etap II
Całkowity koszt inwestycji [PLN] : 470.975.73 zł
Wysokość dofinansowania [PLN] : 114.690,00 zł

• Realizacja projektów dot. wykorzystania OZE i rozwój gospodarki niskoemisyjnej;
W Urzędzie Gminy Poświętne działa Punkt informacyjny programu "Czyste powietrze"
Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, Budynek B, pokój nr 2. Czynny od pon. do pt.
w godz. 13-15. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu,
złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie.
• Rozbudowa infrastruktury
przydomowych;

kanalizacyjnej,

oczyszczalni

ścieków

i oczyszczalni

W 2021 roku nie były realizowane inwestycje w tym zakresie.
• Budowa i modernizacja zbiorników małej retencji;
W 2021 roku nie były realizowane inwestycje w tym zakresie.
• Zagospodarowanie pod usługi turystyczne i rekreacyjne terenów gminy, rozbudowa sieci
szlaków turystycznych
- „Uroczyste otwarcie siedziby Koła Gospodyń Wiejskich z Buczku”
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Całkowity koszt inwestycji [PLN]: 11 500,00 zł
Wysokość dofinansowania [PLN]: 10 000,00 zł (UMWŁ – Sołectwo na plus)

• Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy;
−

„Wesoła Borówka” – Etap II – Uzupełnienie zagospodarowania miejsca spotkań i integracji
mieszkańców”.
Całkowity koszt inwestycji [PLN]: 11 299,49 zł
Wysokość dofinansowania [PLN]: 10 000,00 zł (UMWŁ – Sołectwo na plus)
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- „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin-Kolonia”
Całkowity koszt inwestycji [PLN]: 187 501,20 zł
Wysokość dofinansowania [PLN]: 70 953,90 zł (Stowarzyszenie Dolina Pilicy - UMWŁ)

- „Budowa przystani kajakowej w miejscowości Kozłowiec”
Całkowity koszt inwestycji [PLN]: 9 717,40
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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 2021 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 oraz 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:
• Studzianna:
-

zespół cmentarny, ul. Jaśminowa, nr rej.: 344 z 21.06.1967:

-
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- 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.,

- ogrodzenie z bramą, 1872, nr rej.: A/27 z 31.05.2006 (dec. cmentarz),
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- 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.

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
rolno-spożywczego;
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- 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.
Tereny leśne to raj dla grzybiarzy, a modernizowana systematycznie infrastruktura drogowa
w nadpilicznych miejscowościach ma na calu poprawę rozwoju turystyki. Ciągle
powiększająca się baza noclegowa, świetna kuchnia, smażalnia ryb, czy atrakcyjne ośrodki
konferencyjno - wypoczynkowe i agroturystyczne, stanowią wyjątkową ofertę dla wszystkich,
którzy zawitają do gminy Poświętne. Obecnie zagospodarowywany jest także teren przy rzece
Pilicy, m.in. w Kozłowcu i Mysiakowcu, gdzie powstają przystanie kajakowe dla mieszkańców
i turystów odwiedzających naszą gminę
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

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.
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W 2021 r. wydano cztery decyzje celu publicznego. Trzy inwestycje wydane dla PGE
Dystrybucja S. A. dotyczyły budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN, w tym
także budowy wraz ze stacją transformatorową SN/nN czy budowy słupa
elektroenergetycznego średniego napięcia. Natomiast czwarta decyzja celu publicznego
dotyczyła rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne. Wydano także jedną
decyzję zmieniającą decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/19 z dnia
27.08.2019 r. dotyczącą termomodernizacji budynku dydaktycznego i budynku biblioteki
w Dębie.
W poprzednim roku wydano 56 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 29 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 9 dotyczących farm fotowoltaicznych i 4 decyzje
odmawiające wydania warunków zabudowy

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 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)
W 2021 r. Gmina Poświętne nie prowadziła publicznego transportu zbiorowego.
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 - 68,09 km,
Drogi polne, dojazdowe - długość nieokreślona.

Podział dróg gminnych ze względu na nawierzchnię przedstawia się następująco:
Drogi o nawierzchni bitumicznej - 33,314 km,
Drogi o nawierzchni brukowcowej - 0,800 km,
Drogi o nawierzchni tłuczniowej – 6,815 km,
Drogi gruntowe wzmocnione żwirem – 13,527 km,
Drogi gruntowe z gruntu rodzimego – 12,334 km.
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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 2021 roku zakupiono kruszywo dolomitowe i grys bazaltowy za kwotę 210 391,50 zł,
oraz emulsję asfaltową za kwotę 19 827 zł.
Materiały te posłużyły do utwardzenia metodą powierzchniowego utrwalania około
2,3 km dróg, oraz do naprawy dróg dojazdowych i polnych.
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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 2021 roku. 36 259 776,71 zł
a) Grupa I – Budynki i lokale
b) Grupa II-Budowle
c) Grupa III- Kotły i maszyny energetyczne
d) Grupa IV- Maszyny i urządzenia
e) Grupa V- Specjalistyczne maszyny
f) Grupa VI- Urządzenia techniczne
g) Grupa VII- Środki transportu
h) Grupa VIII- Narzędzia

14 929 185,29 zł
19 330 710,88 zł
30 200,00 zł
115 768,97 zł
392 442,99 zł
69 299,30 zł
817 311,00 zł
574 858,28 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 (Brudzewice)
- 495 120,63 zł
- boisko wielofunkcyjne – Gapinin
- 208 126,24 zł
- przystań kajakowa
9 717,40 zł
- parking (przy szkole w Poświętnem) - 119 043,25 zł
- przejście ul. Podwiatraczna
67 896,00 zł
- chodnik na ul. Szkolnej
26 814,00 zł
• Gr. VIII – Zmniejszono wartości środków trwałych z tyt. likwidacji niżej wymienionego
sprzętu na podstawie LT
- laminator
1 848,61 zł
- kserokopiarka 8 906,00 zł
2.Grunty :
- będące własnością gminy łączna powierzchnia gruntów wynosi 173,9023 ha w tym
- będące w użytkowaniu wieczystym powierzchnia 0,0035 ha.
Łączna wartość – 3 306 606,75 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku.
1. Pozostałe ( wyposażenie – księgozbiór) - 170 548,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Dębie - 2 912,05 zł
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- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem - 41 632,40 zł
- GBP – 126 003,75 zł od ostatniej informacji zwiększenie w wyniku zakupu
o 4 000,00 zł oraz otrzymano nieodpłatnie na wartość 1 192,46 zł
2. Programy komputerowe ł 212 295,36 zł
- Urząd gminy - 191 784,39 zł, (od ostatniej informacji zwiększenie o 5 068,83 zł)
- GOPS – 11 643,19 zł (od ostatniej informacji zwiększenie o 3 567,30 zł)
- SP w Dębie - 971,00 zł
- ZSP w Poświętnem - 3 342,00zł
- GBP – 4 554,78 zł od ostatniej informacji zwiększenie o 0,00 zł

II. Dane dotyczące innych niż wóasnośc 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 staniezobowiązań 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 2021 r. wynosi 835 069,24 zł z czego
- pożyczka w WFOŚ i GW – 491 278,40 zł (kanalizacja etap II)
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 188 235,30 zł (droga Wólka Kuligowska)
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 155 555,54 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)
Na 31 grudnia 2021 r. wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynosi 0,00 zł .

IV. Łączne dochody z mienia komunalnego na 31 grudnia 2021 roku
1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2021 r. uzyskano:
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 0,00 zł
- z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę – 98 286,38 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł

V. Dochody majątkowe za 2021 rok
1. Sprzedaż składników majątkowych- 39 428,18 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 01.01.2021 do 31.12.2021 r. dokonano 16 czynności dotyczących CEIDG tj;
2 – założenie działalności
9 – zmiany we wpisie
0- zmiany z zawieszeniem
0 - zmiany ze wznowieniem
1 – zmiany z zakończeniem
4 - zakończenie działalności.
Według stanu na dzień 31-12-2021 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 2021 r. zostały wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym do spożycia
a) poza miejscem sprzedaży - 3
b) w miejscu sprzedaży - 1
Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stan na dzień 31.12.2021 roku
a) poza miejscem sprzedaży - 20
b) w miejscu sprzedaży -11
Ponadto w ubiegłym roku wydano 4 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dotyczyło to zamknięcia punktu sprzedaży - 3 oraz 1 nie dokonanie opłaty za
zezwolenie.
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IX. OCHRONA ŚRODOWISKA
Gmina Poświętne w 2021 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 2021 roku”
Gmina Poświętne przystąpiła do programu AZBEST 2021 i uzyskała wsparcie finansowe do
projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Poświętne w 2021 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 23 024,00 zł w tym środki własne gminy 5 115,36 zł. Z programu skorzystało
27 osób od których odebrano, przewieziono i unieszkodliwiono azbest z posesji w ilości
65,163 Mg.

Oświetlenie uliczne:
W wyniku sukcesywnej modernizacji oświetlenia ulicznego przeprowadzonego w 2021 r. na
terenie Gminy Poświętne częściowo wyeliminowano oświetlenie wykorzystujące oprawy
sodowe zastępując je oprawami ledowymi w ilości 3 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 272 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 udało się pozyskać następujące środki zewnętrzne na zakup
umundurowania i sprzętu strażackiego:
- z Komendy Głównej PSP na walkę z COVID-19 dla wszystkich jednostek – 15 000,00 zł,
- z Komendy Głównej PSP na wsparcie jednostek z krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego
– 9 000,00 zł,
- z MSWiA na wsparcie dla jednostek spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
– 1 664,00 zł
- z Fundacji Orlen na zakup miernika wielogazowego dla jednostki OSP Poświętne
– 3 500,00 zł,
- z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na wyposażenie wozów
strażackich we wszystkich jednostkach – 16 500,00 zł,
- z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim na uzupełnienie torby
medycznej w OSP Poświętne – 300,00 zł
- ze Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” na zakup umundurowania galowego dla wszystkich
jednostek –15 000,00 zł.
Po zsumowaniu daje to kwotę 60 964,00 zł.

W roku 2021 na terenie gminy Poświętne doszło do 66 odnotowanych zdarzeń, z czego
w 62 z nich brały udział lokalne jednostki OSP. Spośród zdarzeń w których uczestniczyły
straże z terenu gminy Poświętne, tych zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia było 47,
natomiast pożarów było 15. Udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczogaśniczych w roku ubiegłym przedstawia się następująco:
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- OSP Brudzewice: 21 zdarzeń, w tym 5 pożarów i 15 miejscowych zagrożeń na terenie gminy
Poświętne oraz jeden pożar na terenie gminy Drzewica,
- OSP Gapinin: 5 zdarzeń, w tym 2 pożary i 3 miejscowe zagrożenia,
- OSP Poświętne: 49 zdarzeń, w tym 13 pożarów i 36 miejscowych zagrożeń.
W zeszłym roku strażacy brali też udział w przekazywaniu mieszkańcom gminy
informacji dotyczących postępowania w związku z zagrożeniem ze strony COVID-19,
co realizowane było poprzez dwukrotne roznoszenie ulotek dotyczących tego tematu.
Obecnie we wszystkich trzech jednostkach jest 130 członków, z czego 50 jest
uprawnionych do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Pandemia COVID-19 w dalszym ciągu utrudnia realizację szkoleń przeprowadzanych
przez Komendę Powiatową PSP. W roku 2021 udało się dokończyć kurs podstawowy
rozpoczęty przez dwóch druhów OSP Brudzewice jeszcze w roku 2020 oraz zorganizowano
drugi kurs podstawowy który ukończyło po dwóch strażaków z OSP Gapinin i OSP Poświętne.
Nie udało się niestety przeprowadzić kursu dowódców OSP, co w związku z obowiązującymi
przepisami i stanem wyszkolenia w poszczególnych jednostkach jest już u nas w gminie
pewnym problemem. Kolejnym kursem w którym uczestniczyli członkowie naszych OSP był
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzony przez firmę zewnętrzną
i sfinansowany z budżetu Gminy Poświętne. Szkolenie to ukończyły trzy osoby z OSP
Poświętne i po dwie osoby z pozostałych dwóch jednostek. Trzykrotnie przeprowadzaliśmy też
gminne ćwiczenia, które obejmowały kolejno zwalczanie pożarów lasów, ratownictwo
techniczne w zakresie postępowania podczas wypadków komunikacyjnych oraz prowadzenie
działań gaśniczych wewnątrz budynków.

Główne założenia i plany na rok 2022 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,
- szkolenie strażaków OSP zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- przeprowadzanie ćwiczeń w gronie wszystkich jednostek z terenu gminy,
- pozyskanie środków na remont i wyposażenie strażnic.

Zawody strażackie w Gminie Poświętne o Puchar Wójta Gminy
W niedzielę 19 września 2021 r. na boisku przy szkole w Brudzewicach odbyły się po ponad
rocznej przerwie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Poświętne,
w których uczestniczyli druhowie z OSP Poświętne, OSP Brudzewice i OSP Gapinin.
Druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe.
Końcowa klasyfikacja zawodów przedstawiała się następująco:
• I miejsce – OSP Poświętne,
• II miejsce – OSP Gapinin,
• III miejsce – OSP Brudzewice.
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Dodatkowo OSP Poświętne wystawiło dodatkowo drugą drużynę mieszaną młodzieżowoseniorską.
Na zakończenie zawodów Wójt Gminy Poświętne przekazał jednostką OSP Poświętne oraz
OSP Brudzewice statuetki upamiętniające rocznice 95-lecia powstania jednostek.
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Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
W dniu 18 września w świetlicy OSP Brudzewice odbył się Zjazd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia medali
Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
Złotymi medalami odznaczeni zostali druh Zygmunt Bartos, druh Ireneusz Puchała, druh Jacek
Zagdański.
Srebrnymi medalami odznaczeni zostali: druh Marek Kośka, druh Łukasz Starus, druh Daniel
Kaczmarek
Brązowymi medalami odznaczeni zostali: druh Michał Franas, druh Tomasz Grzybek, druh
Agnieszka Wielgus.
Odznakę ,,Strażak Wzorowy” otrzymali: druh Jakub Gossa, druh Marcin Kacprzak.
Wzorki otrzymali : druh Grzegorz Kołodziejczyk, druh Tomasz Duda, druh Marcin Pietrowski.
Medale wręczył członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
Uformowany został nowy Zarząd Gminny ZOSP RP w następującym składzie:
Prezesem Zarządu Gminnego - druh Krzysztof Wlazło,
Zastępca Prezesa – druh Bartłomiej Starus,
Komendant Gminny – druh Daniel Szczepaniak,
Sekretarz – druh Kamil Wiechecki,
Skarbnik - druh Bogdan Kacprzak.
Wybrano również nowego delegata Powiatowego, którym został Prezes OSP Gapinin
Krzysztof Kośka.

Kapelan Ks. Jerzy Cedrowski przekazał zarządowi pamiątkową płytkę z obchodów 100-lecia
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
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XI. ROLNICTWO I MELIORACJA
Rolnictwo
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
Powierzchnia (ha)
%-owy udział w
powierzchni
gminy
%-owy udział w
powierzchni gr.
rolnych

Gleby gruntów ornych i sadów
IIIa IIIb IVa IVb
V
VI
4
21
415 647 1288 1280
0,03 0,15 2,94 4,59 9,14 9,08

Gleby łąk i pastwisk
III
IV
V
VI
12
517
617
200
0,08 3,67 4,38 1,42

0,07

0,22

0,39

7,75

12,09 24,07 23,92

9,66

11,53

3,74

Zwrot podatku akcyzowego
W 2021 roku o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 311 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 278 815,33 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.
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Składka melioracyjna z 1 ha użytków zielonych wynosi 27 zł.
W skład urządzeń wodno- melioracyjnych wchodzą :
–
rowy o długości – 40 km
–
zastawki, przepusto – zastawki w liczbie 38 sztuk
- przepusty – 35 sztuk
W 2021 roku została wykonana konserwacja rowów na długości 12,1 km, przy pomocy
koparko-odmularki na obiekcie Błota Brudzewickie za kwotę 47 359,56 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, 12 267,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego, 20 516,00 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 7 108,92 zł
co stanowi 70, 58 % planu rocznego budżetu GSW za 2021 r.
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XII. FUNDUSZ SOŁECKI
Zadania z Funduszu sołeckiego:
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 2020 r. poinformowani zostali przez Wójta Gminy Poświętne
o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na
2021 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 2021 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi
Gminy w ustawowym terminie tj. do 30 września 2020 r. W trakcie 2021 r. 14 sołectw
decydowały 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 2021 roku przedstawia się następująco :

L.p. Nazwa sołectwa

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota ogółem [zł]

1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Anielinie
1

Anielin

2

Brudzewice

3

Brudzewice
Kolonia

4

Buczek

Plan

Zrealizowana kwota

2000,00

1997,00

17 384,19

15 384,19

15 384,19

34 916,54

34 916,54

12 150,00

20 791,88

20 791,88

1.Zakup wyposażenia oraz urządzenie miejsca
spotkań mieszkańców

22 076,28

21 856,52

2. Wznowienie granicy drogi gminnej (od drogi
asfaltowej do Podlesia )

2 000,00

1 400,00

2 000,00

2 000,00

2. Zakup materiałów na remont drogi gminnej

1.Przebudowa schodów zewnętrznych świetlicy
wiejskiej w Brudzewicach
1.Zakup materiałów na remont drogi gminnej na
terenie sołectwa Brudzewice Kolonia

3.Uroczyste otwarcie siedziby Koła Gospodyń
wiejskich z Buczku

20 791,88

26 076,28
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L.p. Nazwa sołectwa

5

Dęba

6

Dęborzeczka

Nazwa przedsięwzięcia
1. Remont fragmentu drogi na terenie
sołectwa Dęba

Kwota ogółem [zł]

8

Gapinin

Małoszyce

Zrealizowana kwota

28 545,63

28 545,63

17 976,83

17 970,00

1200,00

1199,82

14 896,45

14 896,45

3. Zakup ogólnodostępnego sprzętu sportowego na
doposażenie boiska wielofunkcyjnego.

300,00

295,22

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

19 146,18

19 146,18

1 300,00

1299,49

1. Zagospodarowanie terenu sołectwa Dęborzeczka
.

28 545,63

17 976,83

1. Promocja gminy poprzez prezentację jej
walorów kulturalno – ludowych – zakup
materiałów na organizację spotkania
integracyjnego.
7

Plan

2. Zakup materiałów na remonty dróg gminnych

2.Wesoła Borówka” – Etap II – uzupełnienie
zagospodarowania miejsca spotkań i integracji
mieszkańców

16 396,45

20 446,18
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L.p. Nazwa sołectwa

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota ogółem [zł]

1. Zakup materiałów na remont drogi gminnej
w miejscowości Mysiakowiec
9

Mysiakowiec

13 433,24
2.Modernizacja 999 m. drogi gminnej nr 107252E
relacji Mysiakowiec - Poświętne

Plan

Zrealizowana kwota

4 433,24

4 433,24

9 000,00

9 000,00

3 000,00

3 000,00

7690,54

7690,00

1792,08

1792,08

1 000,00

1 000,00

14 025,88

14 025,8

20 000,00

20 000,00

1.Zakup materiałów na remont drogi gminnej
na terenie sołectwa Ponikła
10

Ponikła

2.Zagospodarowanie terenu sołectwa Ponikła

13 482,62

3.Remont mostka – zakup materiałów
4. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej
11

Poręby

12

Poświętne

1. Zakup materiałów na remont drogi gminnej

1.Zakup materiałów na remont drogi gminnej

14 025,88

27 310,96
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L.p. Nazwa sołectwa

13

Stefanów

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota ogółem [zł]

Plan

Zrealizowana kwota

2.Zakup materiałów i remont alejek w parku
w Poświętnem

7 310,96

7 310,96

1.Remont fragmentu drogi na terenie sołectwa
Stefanów

15 606,26

15 606,26

2142,70

2142,70

18 532,69

18 532,69

857,30

855,50

17 631,12

17 631,12

305 556,75 zł

281 952,81 zł

15 606,26

1.Promocja gminy poprzez prezentację jej walorów
kulturalno -ludowych – zakup materiałów na
organizację stoiska sołeckiego podczas dożynek
gminnych
14

Studzianna

2.Zakup materiałów na remont drogi gminnej na

21 532,69

terenie sołectwa
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Studziannie

15

Wólka
Kuligowska

1.Zakup materiałów na remont dróg gminnych na
terenie sołectwa Wólka Kuligowska

17 631,12
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XIII. OŚWIATA, WYCHOWANIE I OCHRONA ZDROWIA
Organizacja Pracy Jednostek Oświatowych
Gmina Poświętne w roku szkolnym 2020/2021, 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.

1. Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
Pierwszy etap kształcenia i wychowania dzieci stanowi wychowanie przedszkolne, gdzie
podstawową formą organizacyjną, w której dziecko uczestniczy jest przedszkole. Jest to tym samym
miejsce, w którym nauczyciele w sposób świadomy i zaplanowany oddziałują na dziecko.
Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa się według przyjętego ze szczególną
starannością programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i sposoby
kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju psychicznego.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola
może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczęszczanie do przedszkoli nie jest
obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka.
Przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające
podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających
odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej
dostępności.
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Gmina w roku szkolnym 2020/2021 prowadziła 1 przedszkole, wchodzące w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 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 2020/2021 obrazuje tabela Nr 1 i tabela Nr 2.
Tabela Nr 1 Stan organizacji przedszkoli publicznych
L.p.
1.

Wyszczególnienie
Samorządowe Przedszkole
w Brudzewicach
Razem

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

2

24

2

24

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

2

30

2

30

Tabela Nr 2 Stan organizacji przedszkola niepublicznego
Wyszczególnienie
Przedszkole Niepubliczne
„Akademia Malucha”
Razem
* stan na 30 września 2020 r.
L.p.
1.

Tabela Nr 3 Dotacje dla przedszkola niepublicznego wypłacone przez Gminę Poświętne w latach
2018-2022
L.p.

ROK

KWOTA ZŁ

1.

2018

193 352,70

2.

2019

-

3.

2020

339 229,74

4.

2021

330 181,09

5.

2022
miesiące styczeń - marzec
RAZEM

70 614,18
933 447,71

W roku szkolnym 2020/2021 dwójka dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne
uczęszczała do przedszkola w Opocznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina
Poświętne dokonywała w/w gminie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci.
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie naszej gminy również
uczęszczały dzieci zamieszkujące w sąsiednich gminach. Dotyczyło to następujących gmin:
Rzeczyca, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Odrzywół i Drzewica. Gmina Poświętne co miesiąc
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wystawiała noty księgowe i obciążała w/w gminy kosztami wychowania przedszkolnego tych
dzieci.

2. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki jest podzielony na dwa
etapy:
- w klasach I – III prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna,
- w klasach IV – VIII wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne.
W roku szkolnym 2020/2021 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.
Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje tabela nr 4.
Tabela Nr 4 Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
L.p.
1.

2.

3.

Wyszczególnienie Liczba
Liczba
oddziałów uczniów I
Szkoła
Podstawowa
3
25
6
w Brudzewicach
Szkoła
Podstawowa im.
Jana III
9
156
12
Sobieskiego
w Poświętnem
Szkoła
Podstawowa
10
101
12
w Dębie
Ogółem szkoły
podstawowe

22

282

30

w tym
V VI

II

III

IV

8

11

-

-

21

10

13

10

VII

VIII

0

-

-

-

-

28

29

18

15

8

8

7

3

14

16

8

oddz I
- 10
oddz II
- 15

37

29

20

13

42

45

26

40

* Stan na 30 września 2020

3. Kadra i system doskonalenia zawodowego
1. 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.
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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 2020/2021 w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Poświętne pracowało 51 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi.
Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 5.
Tabela Nr 5 Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2020/2021
Zatrudnienie
Wyszczególnienie

etaty

osoby

Samorządowe
1. Przedszkole
3,84
8
w Brudzewicach
2. Szkoła
Podstawowa
6,77
10
w Brudzewicach
Zespół Szkolno
X -Przedszkolny
10,61
13
w Brudzewicach
3. Szkoła
Podstawowa
22,60
29
w Poświętnem
4. Szkoła
Podstawowa w
15,75
19
Dębie
Ogółem
48,96
61
* Stan zatrudnienia na 30 września 2020 r.

W tym:
nauczyciele

pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

2,84

7

1

1

4,77

8

2

2

7,61

10

3

3

18,60

25

4

4

13

16

2,75

3

39,21

51

9,75

10

2. System doskonalenia zawodowego
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2020/2021
zgodnie z wymogami prawa i potrzebami edukacyjnymi poczyniono nakłady w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, co obrazuje poniższa tabela.
Tabela nr 6 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2020/2021
L.p.

Wyszczególnienie

2020

Plan 2021
( zł)

1.
2.
3.

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Brudzewicach
Szkoła Podstawowa w Poświętnem
Szkoła Podstawowa w Dębie

850,00

2.850,00

150,00
0,00

9.200,00
5.850,00

51
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli
posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. System doskonalenia wśród
nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan
w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego
2020/2021 obrazuje tabela nr 7.
Tabela Nr 7 Stopień awansu zawodowego nauczycieli w 2020/2021
Stopień awansu zawodowego w osobach
Stażysta
2020
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Brudzewicach
Szkoła
Podstawowa w
Poświętnem
Szkoła
Podstawowa w
Dębie
Ogółem

Kontraktowy

%
2020
ogółu

Mianowany

Dyplomowany

Razem

%
ogółu

2020

%
ogółu

2020

%
ogółu

2020

4

40

1

10

5

50

10

-

-

7

30

2

7

16

63

25

-

-

4

25

3

18,75

9

56,25

16

-

-

15

29,41

6

11,76

30

58,82
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Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2020/2021 legitymuje się 30
nauczycieli tj. 58,82 % ogółu.
Wykres Nr 1 Liczba nauczycieli w podziale na stopień awansu zawodowego w Gminie Poświętne
0
29,41

58,82
11,77

Nauczyciele stażyści

Nauczyciele kontraktowi

Nauczyciele mianowani

Nauczyciele dyplomowani
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3. Egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela
W roku szkolnym 2020/2021 trzech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dębie rozpoczęło awans
na nauczyciela mianowanego. Natomiast jeden nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
rozpoczął awans na nauczyciela dyplomowanego.

4. Nauczanie zdalne podczas pandemii
W roku szkolnym 2020/2021 nadal zmagaliśmy się z pandemią COVID–19. Kalendarium
najważniejszych zmian w systemie oświaty wynikających z epidemii koronawirusa:
1. 1 września 2020 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną;
2. od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej do 16 maja 2021 r.
– kształcenie na odległość;
3. od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej przeszły na
kształcenie na odległość;
4. od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie
stacjonarne;
5. od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III szkoły podstawowej
w regionach;
6. 29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte przedszkola;
7. od 3 maja 2021 r. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie
stacjonarnym;
8. od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół
ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym;
9. od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.
W roku szkolnym 2020/2021 w okresie kiedy nauka odbywała się stacjonarnie, zajęcia
prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS.
We wrześniu Gmina Poświętne przekazała szkołom termometry bezkontaktowe, które otrzymała
bezpłatnie od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoły otrzymały również od MEN płyny
dezynfekujące, maseczki medyczne dla personelu szkolnego oraz bezdotykowe stacje
dezynfekujące. Dodatkowo PSP w Opocznie przekazała bezpłatnie dla wszystkich szkół z terenu
gminy Poświętne płyny dezynfekujące.

5. Dzienniki elektroniczne w szkołach
W roku szkolnym 2020/2021 we wszystkich placówkach oświatowych zostały wprowadzone
elektroniczne dzienniki. Dla nauczycieli wprowadzenie przez szkołę elektronicznego dziennika
oznacza usprawnienie pracy. Dzięki takim dziennikom nauczyciele mają większą wiedzę na temat
sytuacji panującej w klasach, które uczą. Elektroniczny dziennik umożliwia sprawdzenie szeregu
interesujących statystyk. Są to m.in. informacje o procentowym wskaźniku obecności, różnicach
w ocenach między uczniami poszczególnych oddziałów, ilości sprawdzianów z innych
przedmiotów w ciągu tygodnia. Nauczyciel może też dodawać opisy do ocen, dzięki czemu
wiadomo, za co uczeń dostał daną ocenę cztery miesiące wcześniej i w jaki sposób może to poprawić
aby zaliczyć semestr. Dzięki dziennikom elektronicznym osoby prowadzące zajęcia mogą łatwo
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komunikować się z uczniami. Jest to szczególnie ważne przy zdalnym nauczaniu. Dzienniki
elektroniczne stanowią również ułatwienie dla rodziców, którzy nie zawsze znajdują czas na
rozmowę z nauczycielem. Dzięki zalogowaniu się do elektronicznego dziennika rodzic w ciągu
kilkunastu sekund wie, czy jego dziecko było w szkole, jakie dostało oceny oraz kiedy ma najbliższy
sprawdzian.

6. Baza dydaktyczna
We wszystkich jednostkach na bieżąco wyposaża się sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne,
biblioteki w lektury szkolne i inne książki. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe,
zgodne ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi.
W roku szkolnym 2020/2021 zakupiony został nowy sprzęt sportowy dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Poświętnem, Szkoły Podstawowej w Dębie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Brudzewicach. Wśród zakupionych akcesoriów znalazły się m.in.: bloki startowe, piłki siatkowe,
nożne, ręczne, piłki do koszykówki, rakietki i piłeczki do ping ponga, drabinki koordynacyjne, piłki
gimnastyczne, pałeczki sztafetowe, kule treningowe, bramki, zestawy do badmintona, rękawice
bramkarskie, szarfy, gumy do ćwiczeń, ringo a także koła Hula Hop i skakanki. Zakup sprzętu
sportowego został zrealizowany ze środków przeznaczonych na realizację działań statutowych
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupione zostały
również pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków oraz maty piankowe, które były wykorzystane
jako dywaniki do siadania na podłodze. Łączny koszt zakupionego sprzętu sportowego oraz pomocy
dydaktycznych to ponad 11,000 złotych.
Przy Szkole Podstawowej w Dębie powstał nowy plac zabaw. Środki na projekt pod nazwą
Rozbudowa placu zabaw – miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dęba” pozyskane
zostały za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Pilicy z PROW 2014-2020.
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Baza sportowa Szkoły Podstawowej w Poświętnem również została wzbogacona o profesjonalną
siłownię. Zakup sprzętu sportowego do nowo powstałej siłowni został zrealizowany ze środków
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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. Nowe wyposażenie z pewnością urozmaici
i uatrakcyjni zajęcia sportowe, wspomoże rozwój fizyczny uczniów oraz spowoduje większą
efektywność zajęć.

7. Głowne projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2020/2021
1. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
We wrześniu 2020 roku w Gminie Poświętne rozpoczęła się realizacja – dofinansowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki – projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”.
Realizacja projektu oznaczała organizację w semestrze zimowym wyjazdowych zajęć na basen
z nauką pływania dla 77 uczniów z klas I-III ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszej
gminy.
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele
programu to:
- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
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- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem
w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
Na realizację programu samorząd gminny pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Zajęcia sportowe odbywały się na krytym basenie
„Opoczyńska Fala” w Opocznie i były prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. W roku 2020
Gmina Poświętne ponownie złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu i pozyskała dofinansowanie na realizację programu powszechnej nauki pływania również
w 2021 roku. W związku z tym w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 w programie
powszechnej nauki pływania uczestniczyło 46 uczniów.

2. Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej,
jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość mógł otrzymać dofinansowanie do zakupu
sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu.
Środki na w/w dofinansowanie zostały uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poświętne na zakup sprzętu do nauki zdalnej otrzymali łącznie
14.968,85 zł.
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3. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Poświętne realizowała zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej polegające na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych
planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 dotacją
celową na wyposażenie szkół w podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe
objęci zostali uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII. Dotacją celową objętych zostało
237 uczniów na ogólną kwotę dofinansowania 27.546,26 zł. Środki na realizację w/w zadania
pochodziły w całości z budżetu państwa.
4. Wyprawki czytelnicze dla pierwszoklasistów
Uczniowie klas pierwszych wszystkich trzech szkół z terenu Gminy Poświętne otrzymali
wyprawki czytelnicze w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” z projektu
realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem MEN.
Głównym celem kampanii jest rozwój czytelnictwa, rozbudzanie dziecięcej wyobraźni, wrażliwości
na drugiego człowieka, zdobywanie wiedzy i poszerzanie swoich horyzontów.

8. Realizacja innych zadań oświatowych
1. Dowóz uczniów do szkół
Zgodnie z ustawą prawo oświatowe do bezpłatnego dowożenia do szkoły uprawnione były
dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych
w klasach I-IV zamieszkujący ponad 3 km od szkoły, uczniowie starszych klas podstawowych
zamieszkujący powyżej 4 km od szkoły oraz wszyscy uczniowie niepełnosprawni.
Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe
obowiązkiem gminy jest również zapewnienie:
1) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie
art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
W roku szkolnym 2020/2021 dowóz dzieci do szkół znajdujących się na terenie Gminy
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Poświętne zapewniał przewoźnik: Przewóz Osób, Edyta Bartos, ul Szkolna 7, 26-340 Drzewica.
Dowozy prowadzone były zgodnie z planem dowozów uczniów na rok szkolny 2020/2021. Wykaz
szkolnych przystanków komunikacyjnych został ustalony Uchwałą Nr XXV/143/20 z dnia
25 września 2020 r. zmieniającą 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.
Ponadto w roku szkolnym 2020/2021 Gminę Poświętne obciążał obowiązek dowożenia do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście
dwóch niepełnosprawnych uczniów. Gmina Poświętne podpisała w tej sprawie stosowne
porozumienie z Gminą Odrzywół. Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Odrzywół
zapewniła dowóz niepełnosprawnych dzieci do w/w ośrodka natomiast Gmina Poświętne
refundowała koszty dowozu tych dzieci.
Szczegółową organizację dowozu uczniów do szkół przedstawia tabela poniżej
Tabela Nr 8 Dowóz uczniów do szkół
Wychow. oddz. „0” Ucz. w
Ucz. w wyższych
(przedszkolnych)
klasach I-IV klasach szkoły
w szk.podst. podst.

L.p

1

Liczba uczniów
dowożonych na
koszt gminy

4

18

Ucz.
Razem
niepełn
ospr.

67

5

94

w tym:
Zakontraktowany
przewoźnik

4

18

67

3

92

Rodzice ze
zwrotem kosztów

-

-

-

-

-

Dowóz uczniów
niepełnosprawnych
na podstawie
porozumienia
zawartego z inną
gminą

-

-

-

2

2
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2. Żywienie w placówkach oświatowych
Prowadzenie zorganizowanego żywienia czy dożywiania w przedszkolach i szkołach, to ważne
zadanie poszczególnych placówek. W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i przedszkolach na
terenie gminy Poświętne prowadzone było żywienie w oparciu o catering.
150 uczniów jadło posiłki w szkole, co stanowi 48,1 % wszystkich uczniów. Gmina Poświętne
zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/140/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie
określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
w Poświętnem, Szkoły Podstawowej w Dębie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Brudzewicach w roku szkolnym 2020/2021 udzielała dofinansowania do obiadów
i podwieczorków. Zgodnie z niniejszą uchwałą wysokość dofinansowania wynosiła: 2 zł.
do jednego posiłku – jednodaniowego obiadu oraz 0,50 zł. do jednego podwieczorka i stanowiło
kwotę wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do stołówek szkolnych.
Koszty surowców wykorzystywanych do przygotowania posiłków ponosili rodzice uczniów
korzystających z dożywiania lub GOPS. Uczniowie pochodzący z rodzin o najniższych dochodach
jedli obiady opłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem. GOPS opłacał
obiady dla uczniów pochodzących z rodzin o najniższych dochodach w ramach Rządowego
Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Szczegółowe dane dotyczące dożywiania przedstawiają
poniższe tabele:
Tabela Nr 9 Dane dotyczące dożywiania w szkołach
Liczba uczniów
L.p.

1.

Wyszczególnienie

Samorządowe
Przedszkole w
Brudzewicach

Ogółem

Jedzących posiłki

Udział %

26

25

96

2

Szkoła Podstawowa
w Brudzewicach

25

7

28

X

Razem Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Brudzewicach

51

32

62,75

Szkoła Podstawowa
im. Jana III Sobieskiego
w Poświętnem

156

42

26,92

Szkoła Podstawowa
w Dębie

105

76

71

Razem

312

150

48,1

3.

4.
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Tabela Nr 10 Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”
L.p.

Typ szkoły

Liczba dzieci objętych programem

1

Przedszkole i oddziały
przedszkolne przy SP

9

2

Szkoła podstawowa

36

Razem

45

.

Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina pozyskuje na dany rok kalendarzowy
dotację z budżetu państwa w wysokości 60%. Pozostałe 40% pokrywane jest ze środków GOPS.
W roku 2021 wysokość dotacji wynosiła 16 070,00 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów
Zgodnie z dyspozycją art. 90 b i art. 90 c ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów
w formie stypendiów i zasiłków losowych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół
podstawowych, a także szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie gminy. Kryterium
dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 528 zł. Stypendia
przyznawane były w kwotach miesięcznych 368 zł w 2020 roku oraz 482 zł w 2021 roku.
W roku szkolnym 2020/2021 przyznano 34 stypendia szkolne w tym:
- 21 stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych;
- 1 stypendium szkolne dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;
- 2 stypendia szkolne dla uczniów liceów;
- 10 stypendiów szkolnych dla uczniów techników.
Z dofinansowania do podręczników szkolnych skorzystało w roku szkolnym 2020/2021
- 237 uczniów.
Tabela Nr 11 pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków realizowanych ze
środków MEiN z 20% udziałem ze środków budżetu gminy oraz dofinansowanie zakupu
podręczników dotowanych w całości przez MEN w roku szkolnym 2020/2021.
Tabela Nr 11 Wsparcie materialne dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

L.p.

Typ placówki
oświatowej

1

Szkoła specjalna

2
4

Stypendia
szkolne
w zł.

Zasiłki
szkolne w zł.

Dofinansowanie
zakupu
podręczników w zł

-

-

-

Szkoły podstawowe

14.985,00

-

27.546,26

Szkoły podstawowe

10.086,00

-

-
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4. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kontrola spełniania obowiązku szkolnego, obejmującego
dzieci od 7 do 15 roku życia, spoczywa na dyrektorach szkół, natomiast gmina kontroluje spełnianie
obowiązku nauki przez młodych ludzi w wieku 16-18 lat. Szkoły ponadpodstawowe ustawowo są
zobowiązane do powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i o zmianach w tym zakresie. Na podstawie
tych danych gmina sporządza listy uczniów, a następnie konfrontuje je z wykazem dzieci
zameldowanych w Poświętne w konkretnych obwodach szkół.
W przypadku niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki stosuje się
procedurę egzekucji administracyjnej, mającej na celu wyegzekwowanie uczęszczania dziecka do
szkoły. W tym celu niezbędne jest najpierw wystosowanie upomnienia do rodziców ucznia,
następnie przygotowanie tytułu wykonawczego i wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.
W wydawanym przez organ prowadzący postanowieniu w sprawie nałożenia grzywny w celu
przymuszenia zobowiązuje się rodziców do uiszczenia grzywny lub do wyegzekwowania od
dziecka podjęcia obowiązków szkolnych. W przypadku niewywiązania się rodzica z tych
zobowiązań, mogą być nakładane kolejne grzywny lub zastosowane inne środki egzekucyjne.

5. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
W myśl przepisu art. 122 ustawy – Prawo oświatowe pracodawcy, który zawarł umowę
z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego i spełnia warunki określone we
właściwych przepisach, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia tego młodocianego.
Dofinansowanie przyznaje Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta), właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji. Dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianego odbywa się w ramach środków przekazywanych z Funduszu Pracy.
Środki na ten cel Wojewoda Łódzki przekazuje Wójtowi Gminy Poświętne na podstawie umowy
określającej wysokość środków i tryb ich przekazywania.. Na realizację powyższego zadania
wypłacono w 2021 roku kwotę 8081,00 zł dla 1 ucznia.

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,
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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.

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 2021 r. funkcjonował 1 podmiot leczniczy – Gminny Ośrodek Zdrowia i 1 punkt
apteczny.
Na terenie Gminy Poświętne w 2021 r. przeprowadzone zostały bezpłatne badania mammograficzne
dla kobiet po 50 roku życia. Dodatkowo mieszkańcy gminy mogli wykonać w OPTO BUSIE
bezpłatne komputerowe badanie wzroku.

Akcja Promocji Szczepień Przeciwko COVID-19
Decyzją Wojewody Łódzkiego gminy z trenu województwa łódzkiego zostały zaangażowane
w działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw
COVID-19. Promocja szczepień była kolejnym elementem realizacji Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19. W związku z dobrowolnym charakterem szczepień, ich
popularyzacja, miała na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych w populacji, jak również
miała zasadnicze znaczenie dla powodzenia zwalczania i przeciwdziałania epidemii COVID-19.
Urząd Gminy Poświętne aktywnie uczestniczył w akcji promocyjnej poprzez dowożenie
mieszkańców z domów do punktów szczepień, strażacy z terenu gminy Poświętne roznosili ulotki
oraz poradniki zachęcające do szczepienia, wykonano kubki z nadrukiem promującym szczepienia,
w lokalnej prasie zamieszczono informację o mobilnym punkcie szczepień. Ponadto Urząd Gminy
Poświętne zorganizował pikniki rodzinne promujące szczepienia połączone z konkursem dla
mieszkańców gminy Poświętne, w ramach kampanii #SzczepiMyŁódzkie na rzecz szczepień
przeciw COVID-19, których celem było promowanie i zachęcanie mieszkańców naszej gminy do
szczepienia się.
W 2021 r. gmina Poświętne osiągnęła drugi wynik w Powiecie Opoczyńskim przyrostu poziomu
w pełni zaszczepionych mieszkańców gminy i otrzymała nagrodę w wysokości pół milina złotych
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na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.
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XIV. KULTURA I SPORT
Działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem
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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 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.
Informacje do sprawozdań finansowych za 2021 rok
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem na rok 2021 została uchwalona Uchwałą
Rady Gminy nr XXVIII/159/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
Planowana dotacja wynosiła ogółem 165 000,00 zł.
Otrzymana dotacja z Gminy wyniosła 154 391, 49 zł , środki pozyskane 1 000 zł
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem wyniosły 159 153, 19 zł w tym :
- z dotacji Gminy Poświętne – 154 391,49 zł
- ze środków pozyskanych – 1 000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury nie prowadził w omawianym okresie działalności zarobkowej. Ponadto
na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem nie posiadał żadnych zobowiązań.
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Stan zatrudnienia w 2021 r.
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.
Działalność Kulturalno-rozrywkowo-edukacyjna
Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem jako samodzielna instytucja kultury prowadziła w 2021
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 w dużej części 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 wydarzenia i uroczystości
W zakresie działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku dotyczącej organizacji lub
współorganizacji wydarzeń kulturalnych należy wymienić przede wszystkim:
1. 5 stycznia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla dzieci oraz młodzież z gminy Poświętne
konkurs muzyczny pt; ,,PIOSENKA DLA BABCI I DZIADKA Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA".
Konkurs był jedną z atrakcji zorganizowanych online w ramach ferii zimowych. Dla wszystkich
dzieci, które chętnie rysują, wycinają i malują GOK zorganizował konkurs plastyczny na Laurkę
dla Babci i Dziadka. Do konkursu plastycznego zgłosiło się aż 34 dzieci a do konkursu muzycznego
12 dzieci.
2. 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. W dniu 28 stycznia 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i Pani Justyna
odebrała podziękowania z rąk starosty opoczyńskiego za udział w konkursie. Ze względu na
pandemię ceremonia miała charakter kameralny.
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3. 18 lutego podczas IV Regionalnego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, wśród 11
zgłoszonych kół, KGW z Dęby z gminy Poświętne zajęło II miejsce w kategorii edukacja oraz
specjalne wyróżnienie FAIR PLAY. Organizatorem turnieju było Powiatowe Centrum Animacji
Społecznej oraz powiat tomaszowski a patronat honorowy objął Marszałek Województwa
Łódzkiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Koło z Dęby jako jedyne reprezentowało
cały powiat opoczyński i jednocześnie otrzymując dosłownie żywą nagrodę FAIR PLAY w postaci
królika. Głównym celem turnieju była integracja środowiska wiejskiego i miejskiego
w województwie łódzkim oraz popularyzowanie dziedzictwa kulturowego.

4. 28 marca 2021 r. – został rozstrzygnięty „ Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną”
- 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
uczestników.
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5. Od 24 kwietnia w związku z obchodami Dnia Pamięci o Majorze Hubalu oraz z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Gmina Poświętne rozpoczęła akcję „Major Hubal wspominamy, pamiętamy... i czytamy” w którą zaangażował się Gminny Ośrodek Kultury
w Poświętnem i zaprosił do wysłuchania fragmentu utworu „Hubalczycy” Melchiora Wańkowicza
w interpretacji dyrektor GOK w Poświętnem Małgorzaty Młynarczyk-Madej
6. Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem w maju podpisał list intencyjny z Miejskim Domem
Kultury w Opocznie dotyczący wzajemnej współpracy. Podpisane porozumienia między
instytucjami otworzyło szansę na szerszą współpracę między jednostkami kultury. List intencyjny
podpisała Małgorzata Młynarczyk-Madej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem oraz
Zdzisław Miękus, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.
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7. 23 maja 2021 r. w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
odbyła się,, Majówka z PCAS-em" na której wystąpiło KGW w Dębie. Zespół wspaniale
zaprezentował się w regionalnych strojach ludowych. Po występie uczestnicy zabawy mogli
skosztować cukierniczych wypieków naszych zdolnych Pań.
Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem towarzyszył KGW w Dębie w całym przedsięwzięciu.
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8. W dniu 11 czerwca odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem warsztaty
bibułkarstwa prowadzone przez Panią Ilonę Helman. Całość warsztatów zorganizowana została
dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Pilicy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury.
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9. 16 czerwca odbyło się Wspólne Świętowanie 124 urodzin Hubala. Wydarzenie zorganizowane
przez Wójta Gminy Poświętne Michała Franasa, Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem oraz
Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Hubala. Na którym
dzieci, młodzież i przybyli goście mieli możliwość zobaczenia wspaniałego pokazu woltyżerki,
musztry konnej w wykonaniu Stowarzyszenia Ułanów, Musztry paradnej w wykonaniu LO kadetów
r.P w Lipinach. Na koniec pokazów wszyscy zostali zaproszeni na wojskową grochówkę, którą
przygotowało KGW Poświętne.
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10. W dniu 21 czerwca uczniowie z klas I-III ze szkół podstawowych w Dębie, Brudzewicach
i Poświętnego uczestniczyli w wycieczce do Opoczna zorganizowanej przez Wójta Gminy
Poświętne Michał Franas, Dyrektora GOK oraz GKPiRPA. Dzieci wzięły udział w warsztatach
plastycznych zorganizowanym dzięki podpisanemu wcześniej porozumieniu pomiędzy MDK
w Opocznie a GOK w Poświętnem oraz odwiedziły muzeum regionalne w Opocznie. Na
zakończenie dzieci obejrzały film przygodowy,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś
z pociągu ''.

11. 4 lipca odbyła się wycieczka do Uniejowa dzieci z klas VII i VIII ze SP w Dębie i SP
w Poświętnem. Plan wycieczki obejmował korzystanie z atrakcji pływalni Termy Uniejów oraz
zajęcia z dużą dawką adrenaliny w Termalnym Parku Linowym. Na terenie Zamku w Uniejowie
odbył się półfinał Festiwalu KGW,, Polska od Kuchni '', gdzie uczestnicy wycieczki mogli poznać
smaki tradycji i podziwiać stroje ludowe z naszego województwa. Dla młodzieży wycieczka była
pierwszą od wielu miesięcy imprezą. Wycieczkę zorganizował Wójt Gminy Poświętne Michał
Franas, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem i Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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12. 28 lipca odbył się rajd filmowym szlakiem gminy Poświętne dla dzieci i dorosłych, którego
organizatorami byli Michał Franas Wójt Gminy Poświętne, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Poświętnem. Dzieci i dorośli zobaczyli tablice upamiętniające filmowy
dorobek gminy Poświętne. Trasa rajdu obejmowała kościół św. Józefa, plac zabaw w Anielinie,
Szaniec Hubala na którym przybyli rowerzyści spotkali się z leśniczym z Nadleśnictwa Opoczno
Panem Karolem Chajdeckim. Dla wszystkich uczestników rajdu organizatorzy zapewnili ognisko
z pieczeniem kiełbasek przy wspólnym śpiewie z akompaniamentem akordeonu Marcina
Snokowskiego.
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13. Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem nagrywał film z KGW Dęba, który został zgłoszony
do konkursu ,, Bitwa regionów” na danie tradycyjne – Porka z ciućkami. Koło Gospodyń Wiejskich
w Dębie zajęło III miejsce w wojewódzkim konkursie ,, Bitwa Regionów". W sumie do konkursu
przystąpiło 58 Kół Gospodyń Wiejskich z województwa łódzkiego. Z Gminy Poświętne udział
wzięły trzy koła: KGW Poświętne, KGW Brudzewice i KGW Dęba. Wszystkie 3 koła zostały
nagrodzone na Dożynkach Wojewódzkich w Rogowie, za udział w konkursie, Bitwa Regionów
upominkami od Wójta Gminy Poświętne Michała Franasa oraz GOK, wręczonymi przez Panią
Sekretarz Gminny Poświętne Marię Grzybek. Za III miejsce Panie otrzymały bon wartości 300 zł.
ufundowany przez KOWR OT w Łodzi.
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14. 23 lipca 2021 r. odbyły się w parku św. Marka w Poświętnem oraz przy szkole podstawowej
w Dębie animacje dla dzieci: gry i zabawy sportowe, skręcanie balonów, wyścigi w tunelach,
puszczanie mydlanych baniek.

15. 19 i 20 sierpnia 2021 r. przy SP w Poświętnem i Dębie odbyły się gry i zabawy dla dzieci
w przygotowanej dla najmłodszych- Strefie Zabaw Organizatorzy : Wójt Gminy Poświętne,
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przygotowali wiele atrakcji. Dzieci bawiły się na dmuchanych zjeżdżalniach, pokonywały tor
przeszkód. Oczywiście nie zabrakło także waty cukrowej i malowania twarzy.
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16. W Szkole Podstawowej w Dębie 20 sierpnia 2021 r. odbyły się I Mistrzostwa Gminy Poświętne
w Szachach Szybkich o Puchar Wójta Michała Franasa w których udział wzięło 15 uczestników.
W turnieju wystartowały osoby uczęszczające na zajęcia szachowe organizowane przez GOK
w Poświętnem a także wszyscy chętni uczniowie ze szkół z terenu gminy Poświętne bez względu
na posiadany ranking oraz prezentowany poziom gry. Do turnieju dzieci przygotowywał instruktor
Pan Marcin Snokowski, który był także sędzią tego wydarzenia. Dla najmłodszego uczestnika
turnieju został ufundowany Puchar Dyrektora GOK w Poświętnem Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali słodkie upominki oraz dyplomy za udział.
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17. W ramach zajęć plastycznych o tematyce "Piękno przyrodniczo-historyczne naszej gminy" na
terenie Poświętnego odbyły się 4 września 2021 r. warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży
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z gminy Poświętne. Warsztaty były realizacją grantu pozyskanego przez Stowarzyszenie Poświętne
- Nakręcona Gmina pt. "Warsztaty malarskie i tańce, hulanki na dechach dla mieszkańców gminy
Poświętne" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas warsztatów dzieci i młodzież szkolna, w liczbie 20 osób
w wieku 10-25 lat, z terenu gminy Poświętne intensywnie pracowała, utrwalając w formie prac
plastycznych najpiękniejsze zakątki, zabytki architektoniczne znajdujące się na terenie gminy
Poświętne.
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Drugim wydarzeniem w ramach grantu było zorganizowanie "Tańców, hulanek na dechach",
w ramach którego odbywały się pokazy tańca i muzyki ludowej wykonanej przez zaproszonych
artystów w dniu 26.09.2021 r. podczas Odpustu Świętego Michała. Zagrały tam okoliczne
i przyjezdne kapele ludowe.
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18. 10 września 2021 r. Wójt Gminy Poświętne Michał Franas wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
dzięki podpisanej współpracy z MDK w Opocznie zorganizowali wyjazd dla maluchów z klas II
i III ze SP w Poświętnem oraz SP w Brudzewicach. Spektakl pt. „Witajcie w Naszej Bajce” oparty
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był na tekstach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Aktorzy zapoznali dzieci m.in. z utworami: Pchła
Szachrajka, Kaczka Dziwaczka, O panu Tralalińskim, Leń, Na wyspach Bergamutach,
Lokomotywa.

19. 12 września 2021 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, połączone z 10 -cio leciem KGW
Studzianna. Dożynki miały zupełnie inny charakter niż zwykle, 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.
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20. 25 września 2021r. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem razem z Sekretarz
Gminy Poświętne Marią Grzybek w czasie Odpustu Św. Michała czynnie wzięły udział w akcji
zbiórki pieniędzy na leczenie chorej na SMA maleńkiej Zosi Bigos www.siepomaga.pl/zosia-sma
#teamZosi
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21. 25 września 2021 r. odbył się Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień
#SzczepimySię z KGW, który został zorganizowany przez KGW Poświętne i Gminny Ośrodek
Kultury w Poświętnem. W ramach festynu była możliwość prócz zaszczepienia się w mobilnym
punkcie szczepień skorzystania ze strefy dla dzieci, obejrzenia pokazu ratownictwa medycznego
przygotowanego przez strażaków z OSP Poświętne. Przygotowana została degustacja potraw oraz
pokaz rękodzieła ludowego w wykonaniu KGW Poświętne.

22. 17 października 2021 r. w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie
Mazowieckim Koło Gospodyń Wiejskich w Dębie wzięło udział w V Regionalnym Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich/Miejskich. Do konkursu koło zgłosił Gminny Ośrodek Kultury
w Poświętnem. KGW z Dęby otrzymało Grand Prix - najwyższa nagroda oraz 2 miejsce
w konkurencji artystycznej.
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23. 10 listopada 2021 r. w Poświętnem odbyło się Wspólne Świętowanie Dnia Niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się występem uczniów w szkole podstawowej w Poświętnem. Po akademii
wszyscy uczestnicy obchodów przeszli do Parku św. Marka gdzie rozpoczęła się druga część
uroczystości. Podczas wystąpień głos zabrał Dariusz Klimczak - poseł na Sejm RP, Michał Franas
- Wójt Gminy Poświętne oraz Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939. Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Poświętnem przy akompaniamencie muzyki
odśpiewały pieśni patriotyczne.
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24. 18 listopada 2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Dębie uczestniczyło w nagraniu programu
telewizyjnego dla TVP3 Łódź. Całość programu promującego gminę Poświętne, tradycje oraz
działalność Gminnego Ośrodka Kultury, który został przedstawiony przez dyrektor GOK
w Poświętnem widzowie programu Agroexpress mogli zobaczyć od niedzieli 21 listopada 2021
w TVP3 Łódź o godz. 10.00. Program był emitowany na antenie telewizji jeszcze kilkukrotnie.
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25. 26 listopada 2021 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Młynczysko odbyło się
spotkanie integracyjne kół gospodyń wiejskich działających w gminie Poświętne. Ze względu na
czas odbywających się w tym terminie zabaw andrzejkowych organizatorzy czyli Urząd Gminy
Poświętne, Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem, przygotowali dla przybyłych gości wiele
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atrakcji związanych właśnie z tą datą, czyli wróżb i przepowiedni andrzejkowych. Zabawa taneczna,
śpiewanie tradycyjnych polskich pieśni biesiadnych przy akompaniamencie akordeonu.

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
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upowszechniania i promowania jej dziedzictwa, rozwijania uzdolnień i zainteresowań
mieszkańców gminy.
Organizowane były przez cały rok dla dzieci i młodzieży spotkania szachowe w Gminnym Ośrodku
Kultury w Poświętnem oraz w Szkole Podstawowej w Dębie w obu tych placówkach także
w wakacje. W roku ubiegłym zrealizowane zostały inne działania ukierunkowane na rozwijanie
zainteresowań oraz pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, artystyczne
i ruchowe z animacjami. Inicjatywa została zorganizowana wspólnie z Gminną Biblioteką
w Poświętnem. W dwumiesięcznej akcji wakacyjnej Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem oraz
Gminna Biblioteka Publiczna 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.
Odbyła się także wycieczka rowerowa szlakiem filmowym gminy Poświętne, zakończona
spotkaniem z leśniczym oraz wspólnym pieczeniem kiełbasek. Dzieci ze szkół w Brudzewicach,
Dębie i SP w Poświętnem w wakacje skorzystały z wycieczki do MDK w Opocznie oraz muzeum
regionalnego. W Miejskim Domu Kultury dzieci brały udział w zajęciach plastycznych
poprowadzonych przez instruktorów. W lipcu odbyła się dla młodzieży wycieczka do Term
w Uniejowie.

Wspólpraca z innymi podmiotami
Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem w minionym 2021 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.
Gminny Ośrodek Kultury to również miejsce spotkań lokalnego koła, które w 2021 roku odbywały
w środy od godz. 17.00. wyjątkowo kilkukrotnie ze względu na Covid-19 i panujące obostrzenia.
Warto dodać, że Gminny Ośrodek Kultury użycza swe pomieszczenia innym instytucjom
i podmiotom oraz jest zawsze otwarty na szeroką współpracę. Ponadto okazjonalnie odbywały się
tutaj: zebrania sołeckie, szkolenia i spotkania druhów z OSP Poświętne.
Podmioty zewnętrzne
Gminny Ośrodek Kultury współpracuje ze Stowarzyszeniem „Dolina Pilicy”
w Tomaszowie Mazowieckim oraz Miejskim Domem Kultury w Opocznie.
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Promocyjna działalność instytucji
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem była w 2021 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
- łamach prasy lokalnej.

Perspektywa działalności w 2022 r.
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 w miarę istniejących możliwości finansowych i organizacyjnych, odpowiedzi na te
oczekiwania. Stąd na stałe w kalendarz działalności wpisane zostały cotygodniowe wtorkowe
i czwartkowe zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży, a także sobotnie spotkania
szachowe w GOK w Poświętnem oraz piątkowe w SP w Dębie. Codziennie w Gminnym Ośrodku
Kultury odbywają się zajęcia z nauką języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży
a także seniorów. Zajęcia prowadzi lektor-nauczycielka z dużym doświadczeniem w nauczaniu,
pani Tamara z Ukrainy, która czasowo ze względu na sytuację panującą w jej kraju zamieszkała
dzięki wsparciu Gminy Poświętne wraz z dziećmi na naszym terenie. Zajęcia, które prowadzi pani
Tamara cieszą się ogromną popularnością.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ
BIBLIOTECZNEJ W DĘBIE

BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ

I

FILII

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenia się COVID-19 biblioteka działała
w ograniczonym zakresie, tzn. prowadzone były zwroty i wypożyczenia, korzystanie z Internetu po
zachowaniu wymaganych zasad (maseczka, dezynfekcja). Biblioteka prowadziła działalność
kulturalną w pomieszczeniu stosując się do wymogów reżimu sanitarnego oraz 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 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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4. Wszystkie zbiory po powrocie do biblioteki zostały poddane kwarantannie, zgodnie
z zaleceniami Biblioteki Narodowej oraz najnowszymi wynikami badań nad koronawirusem SarsCoV-2. 5. Odizolowane egzemplarze zostały oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania
do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie były włączane ponownie do użytkowania.
5. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wszystkie powierzchnie ogólnodostępne były
dezynfekowane.
6. Pracownicy bibliotek dokonywali wypożyczeń w maseczkach.

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2021
Nazwa biblioteki, filii Książki
GBP w Poświętnem
GBP. Filia w Dębie
Razem gmina
Poświętne

13392
7003
20395

Czasopisma
oprawne
0
0
0

Zbiory
specjalne
0
0
0

Razem zbiory
13392
7003
20395
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Wpływy - Zakup książek
Zakup z
dotacji
organizatora
Wartość
Wol. Wol.
inw.
2020 2021
2021
w zł

Nazwa
Biblioteki

Zakup z dotacji
MKiDN
Wol.
2020

Wol.
2021

Wartość
inwt.
2021
w zł

Zakup
Zakup z
z innych źródeł,
wypracowanych
dotacji, grantów itp.
środków własnych
Wartość
Wartość
Wol.
Wol. inw.
Wol.
Wol. inw.
2020
2021 2021
2020
2021 2021
w zł
w zł

Razem
zakup
w wol.
2021

Wartość
inw.
2021 w
zł

GBP w Poświętnem

86

102

2141,31

117

0

0

0

0

0

0

0

0

102

2141,31

GBP. Filia w Dębie

80

88

1858,69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

1858,69

Razem
Poświętne

166

190

4000

117

0

0

0

0

0

0

0

0

190

4000

gmina

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)
Nazwa
Biblioteki

Dary instytucji,
urzędów
Wartość
Wol. Wol.
inw.
2020 2021
2021
w zł

Dary czytelników
Wol.
2020

Wol.
2021

Wartość
inw.
2021
w zł

Dary innych bibliotek
np. WBP
Wartość
Wol. Wol.
inw.
2020 2021
2021
w zł

Przejęto z bibliotek
Wol.
2020

Wol.
2021

Wartość
inw.
2021
w zł

W zamian
„za zagubione”
Wartość
Wol. Wol.
inw.
2020 2021
2021
w zł

Inne wpływy
Wol.
2020

Wol.
2021

Wartość
inw.
2021
w zł

Razem
wpływy
2021

Wartość
inw.
2021

GBP
w
Poświętnem

0

30

1192,46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

1192,46

GBP. Filia
w Dębie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

1192,46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

1192,46

Razem
gmina
Poświętne

92
Czasopisma – prenumerata i dary
Ilość
prenumerowanych
i zakupionych
czasopism1
10
0
10

Nazwa
biblioteki/filii/oddziału
dla dzieci
GBP w Poświętnem
GBP. Filia w Dębie
Razem gmina Poświętne

Wydatkowana kwota na
prenumeratę w zł
269,08
0
269,08

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2021 r.
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5
– udostępnienia ogółem.
Nazwa biblioteki, filii

1
87
20
107

GBP w Poświętnem
GBP. Filia w Dębie
Razem gmina Poświętne

Udostępnienia na miejscu
2
3
4
0
163
0
0
9
0
0
172
0

5
250
29
279

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2021 r.
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5
– wypożyczenia ogółem.
Nazwa biblioteki, filii

1
7341
566
7907

GBP w Poświętnem
GBP. Filia w Dębie
Razem gmina
Poświętne

Wypożyczenia na zewnątrz
2
3
4
0
138
0
0
98
0
0
236
0

5
7479
664
8143

Odwiedziny w bibliotece
Czytelnia
Nazwa biblioteki, filii
GBP Poświętne
Filia w Dębie
RAZEM GMINY

Odwiedziny
ogółem

Wypożyczalnia

5101
430
5531

2458
230
2688

ogółem

w tym ilość
osób
korzystających
z Internetu

Imprezy w
bibliotece*

Imprezy
on-line**

133
54
187

30
18
48

1948
146
2094

562
0
562
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Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej
L.p.

Nazwa imprezy

1.

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
- 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

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

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

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

Ilość

Frekwencja Frekwencja
na
w trakcie
imprezach imprez on-line
w formie
tradycyjnej

1
3
10

45
362
1173

1

29

4

76

7

148

1

x

2

67
x

1

11

562

x
x

94
23.

24.
25.

26.
27.

28.
RAZEM

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 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? Noc Bibliotek

x

3

105

x
x

2
35

78
2094

562

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego
czytelnika
Nazwa biblioteki, filii

Nazwa imprezy

GBP w Poświętnem i Filia w „Major Hubal –
Dębie
wspominamy,
pamiętamy...
i
czytamy”
–
głośne czytanie
online utworów o
majorze Hubalu.
GBP w Poświętnem
GBP w Poświętnem

Rajd rowerowy
Narodowe
Czytanie
„Moralności pani
Dulskiej”
Gabrieli
Zapolskiej.
GBP w Poświętnem
Plener malarski
„Piękno
przyrodniczohistoryczne
naszej gminy”
GBP w Poświętnem i Filia w Noc Bibliotek
Dębie
OGÓŁEM
5

Termin
Kwiecieńmaj

lipiec
wrzesień

wrzesień

październik

Nazwa instytucji
współpracującej
(zakres współpracy)
Urząd Gminy Poświętne,
Gminny Ośrodek Kultury
w Poświętnem, Szkoła
Podstawowa w Dębie,
Stowarzyszenie Nakręcona
Gmina, Stowarzyszenie
Majora Hubala im.
Wydzielonego Wojska
Polskiego.
GOK w Poświętnem
Szkoła Podstawowa w
Poświętnem

Stowarzyszenie
„Nakręcona Gmina”
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Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci
i młodzieży

Nazwa biblioteki,
filii
GBP. Filia w Dębie

GBP w Poświętnem

GBP w Poświętnem

Nazwa imprezy

Termin

Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich - udział w projekcie
„Mały Miś w Świecie Wielkiej
Literatury”.
„Wakacje z GOK i Biblioteką w
Gminie Poświętne” – gry i
zabawy z animatorkami w
przestrzeni publicznej, rajd
rowerowy, spotkanie z
leśnikiem.

kwiecień

Narodowe Czytanie „Moralności
pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej.
GBP w Poświętnem „Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania”.
GBP w Poświętnem i
Noc Bibliotek
Filia w Dębie
OGÓŁEM
5

Nazwa
instytucji
współpracującej
(zakres
współpracy)
Szkoła
Podstawowa w
Dębie

Lipiec/sierpień

GOK w
Poświętnem

wrzesień

Szkoła
Podstawowa w
Poświętnem

wrzesień
październik
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1. Działalność na rzecz rozwoju sportu
W tym zakresie w 2021 r. 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 40.000 zł.
Do Gminy Poświętne w 2021 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 2021 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.
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 2021 roku Gmina Poświętne uczestniczyła w projekcie powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na realizację
programu pt. „Płyniemy po zdrowie” samorząd gminy pozyskał z Funduszu Zajęć Sportowych
środki w wysokości 12.000,00 zł. Naukę pływania pod okiem doświadczonych instruktorów
realizowało 6 grup uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych: z Poświętnego, Dęby
i Brudzewic.
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2. Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych i ich osiągnięcia z zakresu sportu
Na terenie Gminy Poświętne działa Klub Sportowy „POŚWIĘTNE”. W 2021 roku
w klubie zarejestrowanych było ok. 70 zawodników. Treningi organizowane były 2 razy
w tygodniu i były prowadzone przez 2 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
mineralnej, zapewnienie opłat sędziom prowadzącym mecze. W roku 2021 seniorzy na
własnym boisku rozegrali 5 meczów w Klasie B, 5 meczów w klasie A oraz 3 mecze
sparingowe. Juniorzy rozegrali 5 meczów na własnym boisku oraz 1 mecz sparingowy.
Trampkarze i żaki uczestniczyli w treningach organizowanych na własnym boisku. Zakupiono
sprzęt sportowy – stroje piłkarskie dla drużyn trampkarzy, koszulki treningowe, piłki
treningowe i meczowe, torby piłkarskie, kurtki treningowe ortalionowe, siatki do bramek oraz
buty piłkarskie. Zabezpieczono również transport na 15 meczów wyjazdowych seniorów oraz
na 6 meczów.

Osiągnięte przez zawodników wyniki:
- uczestnictwo zespołu Seniorów w klasie B – miejsce 2 w końcowej tabeli, awans do klasy A
oraz uczestnictwo w klasie A – 12 miejsce po rundzie jesiennej,
- uczestnictwo zespołu juniorów w rozgrywkach ligi okręgowej C1 – 5 miejsce po rundzie
jesiennej,
- utworzenie nowej grupy żaków trenujących w klubie,
- zwiększenie liczby trenujących w klubie zawodników i zawodniczek.
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XV. POLITYKA SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem jest budżetową jednostką organizacyjną
Gminy Poświętne, która wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu:
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 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;
- 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;

1

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Poświętne na lata 2016-2026.
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- 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.
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 2021 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 118 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;
- 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;
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- udzielanie informacji o kompetencjach policji, sądu, prokuratury;
- pomoc w uzyskaniu porady prawnej.
Na zadania własne w 2021 roku wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na
następujące cele:
Zasiłki w formie finansowej:
- zasiłki stałe, wypłacone 3 osobom w kwocie 22.056,00 zł (składki na ubezpieczenia
zdrowotne od zasiłków stałych – 1.985,04 zł);
- zasiłki okresowe, wypłacone 7 rodzinom w wysokości 14.370,50 zł;
- zasiłki celowe i specjalne celowe, wypłacone 12 rodzinom na kwotę 4.580,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania :
Z dożywiana w formie posiłków skorzystało 30 uczniów będących w szkołach podstawowych.
Łącznie wydano 2 939 posiłków na kwotę 21.069,25 zł. Wypłacono także zasiłki celowe na
zakup żywności w wysokości 7.200,00 zł dla 14 rodzin.
Usługi opiekuńcze:
Usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
świadczone były 3 osobom. Kwota wydatkowana na realizację wymienionego zadania
wyniosła 42.567,14 zł.
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 44.370,41 zł.
Utrzymanie ośrodka pomocy:
Na łączną kwotę utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, która wyniosła 208 891,31 zł
składały się między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia
pracowników, zakup materiałów biurowych, delegacje pracowników oraz zakup usług.
Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem na dzień 31.12.2021 r.
przedstawiało się następująco:
- Kierownik GOPS – cały etat;
- 2 pracowników socjalnych – 1, 25 etatu;
- referent- cały etat.
- asystent rodziny – 0,25 etatu

W 2021 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
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Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Przyjaciół
Bazyliki, Służby Zdrowia W ramach swej działalności Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku
prowadził 5 procedur „Niebieskiej Karty” wszczęte przez Policję. Odbyły się 4 posiedzenia
Zespołu oraz 6 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
Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy poszerzają stale zasób wiedzy poprzez udział
w szkoleniach. W minionym roku członkowie Zespołu uczestniczyli w szkoleniu „Procedura
Niebieska Karta – Kompleksowe Szkolenie dla służb i instytucji – dokumentacja”.
2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 przyjęty został Uchwałą
Nr XXXI/185/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 lutego 2021 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 2021r GOPS zatrudniał asystenta
rodziny z którego wsparcia korzystała 1 rodzina. 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 2021 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został
przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/163/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2020 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 2020 r. został również uchwalony Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/164/20 Rady
Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2020 r.
4. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
W 2021r. gmina brała udział w dystrybucji artykułów żywnościowych dla najbardziej
potrzebujących, w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Przy
udzielaniu tego rodzaju wsparcia wydano 65 skierowań kwalifikujących osoby do skorzystania
z tego typu pomocy, a faktycznie objętych nią zostało 203 osób spełniających określone
kryteria.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem w ramach
bieżącej działalności w 2021 r. realizował także następujące zadania zlecone:
1. 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.

1111034,08

Świadczenia rodzinne - wykonanie
= 1 216 570,09 zł

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze,
fundusz alimentacyjny

68854,47

36681,54

Składki emerytalno-rentowe

Koszty obsługi

Liczba wypłaconych świadczeń przedstawionych powyżej kształtowała się następująco:
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 5 348
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 48
Składki emerytalno-renowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze -224
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2. 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 - wykonanie
= 3 243 930,74zł
3216311,70

27619,04
Świadczenie Wychowawcze

Koszty obsługi

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 567 uprawnionych osób tj. 6 465 świadczeń.
3. 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

specjalistycznych usług opiekuńczych.

zawodowym.

W

2021

roku

nie

realizowano
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4. 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 2021 roku wypłacił także stypendia szkolne dla
32 uczniów w łącznej wysokości 26 932,30 zł z czego 21 520 zł stanowiły środki pochodzące
z otrzymanej dotacji natomiast 5 412,30 zł stanowił wkład własny ponadto wypłacony został
zasiłek szkolny w kwocie 600 zł. (480,00zł. kwota dotacji, 120,00zł. środki własne).
W 2021 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
społecznej w zakresie: dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków
higieny osobistej, załatwienia drobnych spraw urzędowych, dostarczenia ciepłych posiłków.
Z takiej pomocy skorzystało 11 osób.
Na realizację powyższego programu w 2021 r wydatkowano kwotę 13.270,74 zł. która
pochodziła z dotacji ŁUW.
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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 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Poświętne
Uchwałą Nr XXVII/156/20 z dnia 27 listopada 2020 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 59/2020 Wójta Gminy Poświętne
z dnia 19 października 2020 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 19 października do
2 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 2021 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. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
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 2021 rok przeznaczono kwotę
w wysokości 48.000,00 zł.
W 2021 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 40.000 zł.
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- 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 2021 r. wyniosła 40.000 zł.
Poza współpracą o charakterze finansowym, w Programie przewidziana była współpraca
o charakterze pozafinansowym polegająca m.in. na:
1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu
w celu zharmonizowania tych kierunków,
2. wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu działań
służących ich zaspokojeniu,
3. promocji działalności podmiotów poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek
zainteresowanych informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronach internetowych Gminy
oraz w mediach lokalnych,
4. udzielaniu pomocy organizacjom w zakresie dostępu do informacji o możliwościach
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.
Gmina Poświętne aktywnie uczestniczyła i wspierała zadania realizowane w ramach
współpracy ze Stowarzyszeniem „Poświętne – Nakręcona Gmina”. W 2021 r. Stowarzyszenie
„Poświętne – Nakręcona Gmina” poprzez działania członków Zarządu oraz członków
Stowarzyszenia, a także przy współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Poświętne złożyło
wniosek do Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” na pozyskanie środków na projekt pod nazwą:
„Innowacyjne wzmocnienie kapitału poprzez doposażenie Stowarzyszenia „Poświętne
– Nakręcona Gmina” – wartość całkowita wniosku 8.196 zł. W ramach zadania planowany
jest zakup laptopa, programu graficznego, monitora oraz kompletu bezprzewodowej klawiatury
i myszy komputerowej. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2022 r.
W 2021 r. rozliczono wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Poświętne – Nakręcona Gmina”
w 2019 r. na zadanie „Warsztaty malarskie i tańce, hulanki na dechach dla mieszkańców Gminy
Poświętne”. Całkowita wartość zadania, a zarazem dofinansowania: 10,000. zł.
W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony dóbr kultury oraz tradycji regionalnych
i lokalnych Gmina Poświętne wspierała również działalność Kół Gospodyń Wiejskich
funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne. W 2021 roku KGW Poświętne przy współpracy
pracowników Urzędu Gminy złożyło wniosek do Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” na realizację
projektu pn. „Aktywizacja KGW Poświętne poprzez doposażenie siedziby”, wartość całkowita
wniosku 25.458 zł ; W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu w postaci: maszyny do
waty cukrowej, dwóch kompletów szachów plenerowych, stalowego stołu roboczego, stołu
konferencyjnego, krzeseł składanych, garnka ze stali nierdzewnej 100 l., kuchenki gazowej,
zmywarki energooszczędnej, lodówki z zamrażarką. Zadanie zostanie zrealizowane do
30.09.2022 r.
Koła otrzymały również wsparcie organizacyjne, dzięki któremu uczestniczyły w przeglądach,
konkursach oraz innych imprezach promujących Gminę Poświętne.
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- W dniu 22.08.2021 r. KGW Dęba otrzymało III miejsce w konkursie wojewódzkim ,, Bitwa
Regionów „ za porkę z ciućkami, natomiast KGW Brudzewice i KGW Poświętne otrzymały
upominki od Wójta Gminy Poświętne za udział w konkursie.
- W dniu 17.10.2021 r. KGW Dęba otrzymało Grand Prix - najwyższą nagrodę oraz 2 miejsce
w konkurencji artystycznej w V Regionalnym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich/Miejskich
w Tomaszowie Mazowieckim.
W 2021 r. Gmina Poświętne uczestniczyła w realizacji dwóch projektów złożonych przez OSP
Poświętne w 2020 r. do Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” p.n.- „Doposażenie OSP Poświętne
jako droga do aktywizacji.
- „Rozbudowa placu zabaw – miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dęba”, jak
również pomogła w realizacji projektu złożonego przez Klub Sportowy „POŚWIĘTNE” do
Stowarzyszenia „Dolina Pilicy na zadanie p.n. „Doposażenie Klubu Sportowego
„POŚWIĘTNE” jako droga do aktywizacji.

16.06.2021 r. Gmina Poświętne wraz ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego
Wojska Polskiego im. Hubala zorganizowała obchody 124 rocznicy urodzin majora Hubala,
podczas których odbyła się m.in. żywa lekcja historii dla uczniów z całego powiatu.
Przez cały 2021 r. Gmina Poświętne wspierała akcje krwiodawstwa organizowane w świetlicy
wiejskiej w Brudzewicach.
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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”
- Koła Gospodyń Wiejskich
Ponadto Gmina Poświętne należy do:
- Związku Gmin Wiejskich
- Stowarzyszenia Dolina Pilicy
- Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
- Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy.pl”

