RAPORT
o stanie Gminy Osjaków
za rok 2020
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1. Wstęp.
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt
Gminy Osjaków przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Osjaków za rok 2020.
Raport przedstawia informacje o gminie Osjaków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do
31 grudnia 2020 roku. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy w Osjakowie, jednostek
organizacyjnych gminy i instytucji kultury działających na terenie gminy Osjaków oraz Głównego
Urzędu Statystycznego.
Gmina Osjaków jest gminą wiejską o łącznej powierzchni 10 074 ha. Położona jest
w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, w powiecie wieluńskim. Jest gminą
rolniczą. Obejmuje 20 sołectw:
Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Felinów,
Gabrielów, Jasień, Józefina, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska,
Nowa Wieś, Osjaków, Raducki Folwark, Raduczyce, Walków i Zofia.
Rok 2020 w znacznej części upłynął pod znakiem walki i przeciwdziałania epidemii wirusa
SARS-CoV-2.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przy współpracy z jednostkami pomocniczymi
Gminy nadzorowanymi przez Wójta Gminy podejmował działania mające na celu zapobieganie,
ograniczanie oraz walkę ze skutkami epidemii koronawirusa.
Od chwili pojawienia się pierwszych oficjalnych informacji dotyczących zagrożenia,
prowadzono na szeroką skalę akcje informacyjne dla mieszkańców za pomocą informacji
na tablicach ogłoszeń, tablicach w sołectwach, w ośrodkach zdrowia, w sklepach jak również
za pomocą przekazów elektronicznych na stronie internetowej gminy i w mediach
społecznościowych.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zabezpieczono Urząd
Gminy, Przedszkole, Żłobek, Szkołę Podstawową w Osjakowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Osjakowie, GOPS w Osjakowie, Publiczną Bibliotekę w Osjakowie w środki ochrony osobistej
i środki do dezynfekcji.
W kwietniu i maju zakupiono i przeprowadzono dystrybucję maseczek ochronnych
wielokrotnego użytku dla mieszkańców gminy. Maseczki szyte były również przez pracowników
Publicznego Przedszkola w Osjakowie. W organizację dystrybucji maseczek ochronnych
zaangażowane były wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. Jednostki
OSP w Drobnicach, Walkowie i Chorzynie zadeklarowały gotowość, a następnie brały udział
w dostarczaniu paczek żywnościowych beneficjentom GOPS w Osjakowie.
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W związku z brakiem możliwości nauczania w systemie stacjonarnym Gmina Osjaków
pozyskała z programów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + środki w wysokości blisko
115 000,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup 86 laptopów. Sprzęt komputerowy został
przekazany do trzech szkół podstawowych działających na terenie gminy Osjaków:
-do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie – 58 szt.
-do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach –
11 szt.
-do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego
w Czernicach – 17 szt.
Laptopy wykorzystywane są do nauczania zdalnego.
W ramach walki z koronawirusem, ze środków rezerwy kryzysowej zabezpieczono
selektywny odbiór odpadów od osób przebywających na kwarantannie i w izolacji tj. chorych
na COVID-19.
Rada Gminy Osjaków podjęła uchwałą w sprawie przekazania dotacji w wysokości
10 000,00zł Powiatowi Wieluńskiemu z przeznaczeniem na pomoc dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia
za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
Wszystkie podjęte działania pozwoliły na ograniczenie emisji oraz zminimalizowanie
negatywnych skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2.
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2. Władze samorządowe Gminy Osjaków.
Wójt Gminy Osjaków: Jarosław Trojan
Zastępca Wójta Gminy: Renata Kostrzycka
Sekretarz Gminy: Zbigniew Pustkowski
Skarbnik Gminy: Aleksandra Kapuścińska

Rada Gminy Osjaków w kadencji 2018 – 2023 w składzie:
Ryszard Drutowski - Przewodniczący Rady Gminy Osjaków
Sylwia Walczak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Osjaków
Urszula Czerniak - Radna Rady Gminy Osjaków
Jarosław Drutowski - Radny Rady Gminy Osjaków
Bronisława Felusiak - Radna Rady Gminy Osjaków
Anna Janus - Radna Rady Gminy Osjaków
Sławomir Kaźmierczak - Radny Rady Gminy Osjaków
Dominik Peliński - Radny Rady Gminy Osjaków
Piotr Przygoda - Radny Rady Gminy Osjaków
Robert Rabenda - Radny Rady Gminy Osjaków
Mateusz Rogala - Radny Rady Gminy Osjaków
Waldemar Walasik - Radny Rady Gminy Osjaków
Arkadiusz Wojcieszek - Radny Rady Gminy Osjaków
Roma Wróbel - Radny Rady Gminy Osjaków
Jan Zatwarnicki - Radny Rady Gminy Osjaków
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2.1 Uchwały rady Gminy
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie
Uchwał Rady Gminy.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy
realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 roku w sposób określony uchwałami.
Rada Gminy w 2020 roku obradowała ogółem na 10 sesjach, w tym 3 zwołanych zgodnie
z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – na wniosek Wójta.
W 2020 roku Rada Gminy podjęła łącznie 58 uchwał. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym, Wójt przekazał uchwały, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni,
do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem - wojewoda Łódzki, a w zakresie
spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego dodatkowo w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Wykaz podjętych uchwał w 2020 roku
Lp. Numer

Dada

Temat

1.

XX/93/20

08.01.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

2.

XXI/94/20

31.01.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

3.

XXI/95/20

31.01.2020r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osjaków na
2020 rok.

4.

XXI/96/20

31.01.2020r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Gminy Osjaków

5.

XXI/97/20

31.01.2020r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy
Osjaków

6.

XXI/98/20

31.01.2020r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Osjaków
oraz określenia granic ich obwodów

7.

XXI/99/20

31.01.2020r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Gminy Osjaków

8.

XXII/100/20

04.03.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

9.

XXIII/101/20

06.04.2020r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020-2032

10.

XXIII/102/20

06.04.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
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11.

XXIII/103/20

06.04.2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na pomoc dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu

12.

XXIII/104/20

06.04.2020r.

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki

13.

XXIII/105/20

06.04.2020r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osjaków w
2020r.

14.

XXIV/106/20

14.05.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

15.

XXIV/107/20

14.05.2020r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat
podatku od nieruchomości

16.

XXIV/108/20

14.05.2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Osjaków"

17.

XXIV/109/20

14.05.2020r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym

18.

XXIV/110/20

14.05.2020r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Osjaków na których
zamieszkują mieszkańcy

19.

XXIV/111/20

14.05.2020r.

w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie restauratorskie i remonty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

20.

XXIV/112/20

14.05.2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr
4529E Krzeczów-Emanuelina odc. DrobniceRaduczyce

21.

XXIV/113/20

14.05.2020r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy
Osjaków z dnia 19 listopada 2018r. W sprawie
ustalenia wysokości diet i zasad ich przyznawania
radnym Rady Gminy oraz sołtysom

22.

XXIV/114/20

14.05.2020r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Osjaków

23.

XXV/115/20

08.07.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
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24.

XXV/116/20

08.07.2020r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy
Osjaków

25.

XXV/117/20

08.07.2020r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji
kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie

26.

XXV/118/20

08.07.2020r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji
kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie

27.

XXV/119/20

08.07.2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Osjaków za 2019 rok

28.

XXV/120/20

08.07.2020r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osjaków
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok

29.

XXV/121/20

08.07.2020r.

w sprawie wyrażenia woli zakupu przez Gminę
Osjaków dwóch lokali zlokalizowanych w budynku
Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w
Działoszynie Oddział w Osjakowie

30.

XXV/122/20

08.07.2020r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych

31.

XXV/123/20

08.07.2020r.

w sprawie przejęcia w zarząd od Powiatu
Wieluńskiego części drogi powiatowej Nr 4529E
Krzeczów-Emanuelina, odcinek Dębina
(skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 4530E) w
kierunku Czernic znajdującą się w granicach
administracyjnych Gminy Osjaków

32.

XXV/124/20

08.07.2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Ostrówek

33.

XXVI/125/20

31.07.2020r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020-2032

34.

XXVI/126/20

31.07.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

35.

XXVII/127/20

29.09.2020r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Osjaków
i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie oraz określenia granic ich obwodów

36.

XXVII/128/20

29.09.2020r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Osjaków oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
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37.

XXVII/129/20

29.09.2020r.

w sprawie wprowadzenia za część roku 2020
zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19

38.

XXVII/130/20

29.09.2020r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osjaków

39.

XXVII/131/20

29.09.2020r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020-2032

40.

XXVII/132/20

29.09.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

41.

XXVII/133/20

29.09.2020r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/123/20 Rady
Gminy Osjaków z dnia 8 lipca 2020r. W sprawie
przejęcia w zarząd od Powiatu Wieluńskiego części
drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina
odcinek Dębina (skrzyżowanie z drogą powiatową
Nr 4530E) w kierunku Czernice znajdująca się
w granicach administracyjnych Gminy Osjaków

42.

XXVII/134/20

29.09.2020r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Osjaków w roku szkolnym 2020/2021

43.

XXVII/135/20

29.09.2020r.

w sprawie nadani nazwy drodze wewnętrznej
położonej w miejscowości Osjaków, gmina Osjaków

44.

XXVIII/136/20

23.11.2020r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Osjaków na lata 2021-2023

45.

XXVIII/137/20

23.11.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

46.

XXVIII/138/20

23.11.2020r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego

47.

XXIX/139/20

30.12.2020r

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020-2032

48.

XXIX/140/20

30.12.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

49.

XXIX/141/20

30.12.2020r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2032

50.

XXIX/142/20

30.12.2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osjaków
na 2021 rok

51.

XXIX/143/20

30.12.2020r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Osjaków oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
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52.

XXIX/144/20

30.12.2020r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021

53.

XXIX/145/20

30.12.2020r.

w sprawie likwidacji obszaru i granic aglomeracji
Osjaków

54.

XXIX/146/20

30.12.2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
dwóch pomieszczeń o funkcji biurowej o łącznej
powierzchni 43,60m2 - znajdujących w budynku
położonym na działkach oznaczonych w ewidencji
gruntów numerami 501, 500/1 obręb Osjaków

55.

XXIX/147/20

30.12.2020r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty

56.

XXIX/148/20

30.12.2020r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym

57.

XXIX/149/20

30.12.2020r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

58.

XXIX/150/20

30.12.2020r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie
Gminy Osjaków

Tabela 1 Uchwały Rady Gminy Osjaków podjęte w 2020 roku
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3. Mieszkańcy gminy.
Zgodnie z danymi z Rejestru mieszkańców gminy Osjaków w okresie od początku do
końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały) zmniejszyła się
o 16 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 4702 osób, w tym 2333 kobiet
i 2369 mężczyzn. Mamy ujemny przyrost naturalny ludności - liczba zgonów mieszkańców gminy
wyniosła 64 osoby, natomiast urodziło się 45 dzieci.
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

70

59

129

3

27

28

55

4-5

59

48

107

6

28

19

47

7

28

26

54

8-12

163

140

303

13-15

88

83

171

16-17

44

42

86

18

34

25

59

19-65

1509

0

1509

19-60

0

1276

1276

> 65

319

0

319

> 60

0

587

587

ogółem

2369

2333

4702

Tabela 2 Liczba mieszkańców gminy z podziałem na wiek i płeć

Lp.

Nazwa sołectwa

Mężczyźni

Kobiety

Liczba mieszkańców
ogółem

1.

BORKI WALKOWSKIE

35

40

75

2.

CHORZYNA

186

177

363

3.

CZERNICE

150

125

275

4.

DĘBINA

61

57

118

5.

DOLINA CZERNICKA

55

42

97

6.

DROBNICE

355

354

709

7.

FELINÓW

59

58

117

8.

GABRIELÓW

57

72

129

10

9.

HUTA CZERNICKA

5

4

9

10.

JASIEŃ

30

23

53

11.

JÓZEFINA

59

53

112

12.

KAJDAS

2

2

4

13.

KOLONIA DĄBROWICE

44

33

77

14.

KOLONIA RADUCKA

58

51

109

15.

KRZĘTLE

32

23

55

16.

KUŹNICA ŁUGOWSKA

74

80

154

17.

KUŹNICA STROBIŃSKA

52

60

112

18.

NOWA WIEŚ

62

73

135

19.

OSJAKÓW

658

655

1313

20.

PISKORNIK CZERNICKI

4

3

7

21.

RADUCKI FOLWARK

63

64

127

22.

RADUCZYCE

100

106

206

23.

SKALENIEC

27

24

51

24.

STANISŁAWÓW

22

17

39

25.

WALKÓW

60

62

122

26.

ZOFIA

59

75

134

2369

2333

4702

OGÓŁEM

Tabela 3 Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

122

2.

Wydawanie zaświadczeń
potwierdzających dane wnioskodawcy na
podstawie Rejestru Mieszkańców

116

3.

Udostępnianie danych osobowych z
Rejestru Mieszkańców innym podmiotom
niż wnioskodawca

55

4.

Wydanie dowodu osobistego

196
11

5.

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcom

40

6.

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

27

Tabela 4 Statystyka ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2020 r.

Wyszczególnienie

Lp.
1.

Ilość

Sporządzone akty urodzenia

1

w tym:
- zagraniczne tzw. transkrypcja,

1

- dzieci, które urodziły się w

0

Osjakowie,
2.

Sporządzone akty małżeństwa

20

w tym:
- konkordatowe,

14

- cywilne,

6

3.

Sporządzone akty zgonu

33

4.

Migracja aktów stanu cywilnego
(przeniesienie aktu stanu cywilnego z
księgi do Systemu Rejestrów
Państwowych)

437

5.

Sporządzenie przypisków przy aktach
stanu cywilnego

321

Sporządzenie wzmianek przy aktach stanu
cywilnego

49

6.

Wydane odpisy stanu cywilnego w formie
papierowej oraz elektronicznej (skrócone,
zupełne i wielojęzyczne)

448

7.

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych
do akt stanu cywilnego

7

Tabela 5 Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego w Osjakowie w 2020 r.
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4. Finanse Gminy Osjaków
Informacja dotycząca finansów Gminy Osjaków sporządzona została w oparciu
o sprawozdania budżetowe.
Dochody i wydatki budżetu Gminy Osjaków
Dochodami budżetu są : dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe
określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i przekazywania subwencji
oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.

Dochody własne Gminy Osjaków w 2020 r.
59 501,53 zł

41 485,74 zł

1 398 726,36 zł

2 266 571,65 zł

podatki od osób fizycznych

748 819,57 zł

podatki od osób prawnych
Opłaty (dostarczanie wody, opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z usług przedszkolnych,
opłaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu, wywóz fekaliów, wywóz odpadów, czynsze i inne)
Wpłaty mieszkańców za wykonanie ocen charakterystyki energetycznej budynków, na kanalizację
Inne dochody: odsetki, koszty upomnienia, wieczyste użytkowanie, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu,
prowizja z tytułu terminowego przekazania podatku i inne

Wykres 1 Dochody własne Gminy Osjaków w 2020 r.
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Szczegółowe zestawienie dochodów Gminy Osjaków przedstawia tabela poniżej.
I. Dochody własne wykonane w 2020 roku (15,14 % do ogółu dochodów)
L.p.

OGÓŁEM

4 515 104,85

1.

Podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, koszty
upomnienia, odsetki, w tym:

2 147 545,93

a)

podatki od osób fizycznych

1 398 726,36

b)

podatki od osób prawnych

2.

Opłaty (dostarczanie wody, opłata skarbowa, za zajęcie pasa
drogowego, wyżywienie szkoła, przedszkole, za korzystanie z usług
przedszkolnych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wywóz
fekaliów, wywóz odpadów, czynsze, korekta Vat)

3.

Wpłaty mieszkańców za wykonanie ocen charakterystyki
energetycznej budynków, na kanalizację

59 501,53

4.

Inne dochody: odsetki, koszty upomnienia, wieczyste użytkowanie,
rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu, prowizja z tytułu
terminowego przekazania podatku, prowizja od wypłacanych
świadczeń ZUS, kapitalizacja odsetek, dochody z tytułu pobierania
należności Funduszu Alimentacyjnego

41 485,74

748 819,57
2 266 571,65

II. Inne źródła dochodów (84,86 % do ogółu dochodów)
OGÓŁEM

25 309 278,99

1.

Subwencja wyrównawcza

2.

Część równoważąca subwencji

3.

Subwencja oświatowa

4 858 630,00

4.

Dotacje na zadania zlecone

9 066 780,94

5.

Dotacje celowe na zadania własne GOPS

306 179,98

6.

Dotacje celowe na zadania własne - oświata

189 579,59

7.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w
tym:

8.

Osoby fizyczne

9.

Osoby prawne

10.

Dotacje celowe inwestycyjne

1 281 075,57

11.

w tym unijne

1 151 660,88

12.

Dotacje celowe bieżące

1 598 744,84

13.

w tym unijne

1 557 630,95

3 752 948,00
89 349,00

4 134 500,00
31 491,07

RAZEM I + II

29 824 383,84
Tabela 6 Dochody Gminy Osjaków w 2020 r.
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Dochody budżetowe w 2020 roku
1 281 075,57 zł

1 598 744,84 zł
4 515 104,85 zł

4 165 991,07 zł

189 579,59 zł
3 752 948,00 zł

306 179,98 zł
89 349,00 zł

4 858 630,00 zł
9 066 780,94 zł

Dochody własne
Subwencja wyrównawcza
Część równoważąca subwencji
Subwencja oświatowa
Dotacje na zadania zlecone
Dotacje celowe na zadania własne GOPS
Dotacje celowe na zadania własne - oświata
Udziały gminy w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa
Dotacje celowe inwestycyjne
Dotacje celowe bieżące

Wykres 2 Dochody budżetowe w 2020 r.
Dochody i wydatki Gminy Osjaków wykonane w 2020 roku przedstawia tabela poniżej.
Zrealizowane wydatki i dochody gminy w 2020 roku (w zł)
Dochody
OGÓŁEM

Wydatki
29 824 383,84 OGÓŁEM

w tym:
I.

Majątkowe

II.

Bieżące

Różnica

26 430 811,33

3 393 572,51

2 881 695,69

-686 784,46

23 549 115,64

4 080 356,97

8 143 118,82

5 211 775,12

w tym:
2 194 911,23 Majątkowe
27 629 472,61 Bieżące

Urząd Gminy
13 354 893,94
15

Opis

Kwota

Opis

Kwota

Różnica

1.

Wpłata na
budowę
kanalizacji w
Nowej Wsi,
dotacja celowa z
budżetu państwa
na wypłatę
zwrotu
producentom
rolnym podatku
akcyzowego,
dofinansowanie
z Województwa
Łódzkiego
projektu
lokalnego
sołectwa
Chorzyna

351 033,78 Aktualizacja
kosztorysu
inwestorskieg
o zadania
inwestycyjne
go "Budowa
sieci
kanalizacji
sanitarnej i
wodociągowe
jw
Osjakowie ul.
Brzozowa,
wykonanie
dokumentacji
projektowokosztorysowe
j
przepompow
ni ścieków w
Osjakowie,
wykonanie
dokumentacji
projektowokosztorysowe
j budowy
kanalizacji
sanitarnej w
Osjakowie ul.
Targowa w
kierunku
Zofii, projekt
lokalny
sołectwa
Chorzyna,
izby rolnicze,
zwrot
podatku
akcyzowego

383 443,97

-32 410,19

2.

Gospodarka
wodnokanalizacyjna (
w tym korekta

949 719,77 Gospodarka
wodnokanalizacyjna

648 127,65

301 592,12

16

Vat 214 392,00
zł)
3.

Transport i
łączność

4.

Turystyka

5.

Gospodarka
gruntami i
nieruchomościa
mi

6.

73 414,69 Transport i
łączność

1 308 026,44

-1 234
611,75

1 296,33

-1 296,33

242 611,90 Gospodarka
gruntami i
nieruchomośc
iami

81 839,11

160 772,79

Podatki, opłata
skarbowa,
subwencja
ogólna, dotacja
na zadania
zlecone, dotacja
na wybory,
dotacja na spis
powszechny

10 337 038,46 Urząd
Gminy, Rada
Gminy,
promocja,
profilaktyka
zdrowotna,
cmentarze,
pozostała
działalność,
wybory, spis
powszechny

2 524 841,46

7 812 197,00

7.

Bezpieczeństwo
publiczne
(Ochotnicze
Straże Pożarne,
zarządzanie
kryzysowe)

0,00 Bezpieczeńst
wo publiczne
(Ochotnicze
Straże
Pożarne,
zarządzanie
kryzysowe)

184 448,42

-184 448,42

8.

Obsługa długu
publicznego

0,00 Obsługa
długu
publicznego,
pomoc
finansowa dla
SPZOZ
Wieluń)

116 270,42

-116 270,42

9.

Przeciwdziałani
e alkoholizmowi

101 423,76 Przeciwdziała
nie
alkoholizmo
wi,

100 091,44

1 332,32

0,00 Turystyka

17

zwalczanie
narkomanii
Ochrona
zdrowiapozostała
działalność
10.

11.

Gospodarka
odpadami

0,00

850 585,38 Gospodarka
odpadami

3 690,00

-3 690,00

918 110,20

-67 524,82

Ochrona
powietrza i
klimatu (wpłaty
mieszkańców
projekt wymiana
źródeł ciepła)

41 100,00 Ochrona
powietrza i
klimatu
(realizacja
projektu
wymiana
źródeł ciepła)

77 797,50

-36 697,50

Usuwanie
azbestu

39 413,89 Usuwanie
azbestu, folii
rolniczej

53 772,60

-14 358,71

723,05 Utrzymanie
zieleni,
schroniska
dla zwierząt,
oświetlenie
uliczne,
utrzymanie
budynków
komunalnych

222 978,50

-222 255,45

306 829,26 Realizacja
zadania
Termomoder
nizacja
budynku
świetlicy
wiejskiej w
Drobnicach

610 185,38

-303 356,12

Ochrona
środowiska,
pozostała
działalność

Dofinansowanie
zadania
Termomoderniz
acja świetlicy
wiejskiej w
Drobnicach

12.

Gminny
Ośrodek Kultury

0,00 Gminny
Ośrodek
Kultury

346 000,00

-346 000,00

13.

Gminna
Biblioteka
Publiczna

0,00 Gminna
Biblioteka
Publiczna

331 387,84

-331 387,84

14.

Ochrona
zabytków i

0,00 Ochrona
zabytków i

22 000,00

-22 000,00

18

opieka nad
zabytkami
15.

Kultura
Fizyczna i Sport
dofinansowanie
zadania
"Remont
nawierzchni
płyty stadionu
sportowego im.
Andrzeja
Buchwalda w
Osjakowie wraz
z infrastrukturą"

opieka nad
zabytkami
61 000,00 Kultura
fizyczna i
sport,
realizacja
zadania
"Remont
nawierzchni
płyty stadionu
sportowego
im. Andrzeja
Buchwalda w
Osjakowie
wraz z
infrastrukturą
"

208 811,56

-147 811,56

8 164 223,32

-1 231453,19

Oświata
Ogółem

6 932 770,13

16.

Subwencja
oświatowa

4 858 630,00

17.

Szkoła
podstawowaprowizja,
dofinansowanie
projektu zdalna
szkoła, projekt
Nowoczesna
Szkoła, projekt
"Aktywna
tablica",
wyżywienie,
dotacja na
podręczniki,
dofinansowanie
inwestycji
Termomoderniz
acja Szkoły w
Osjakowie

4 858 630,00

641 715,42 Szkoła
podstawowa,
dotacje dla
Stowarzyszen
ia Przyjaciół
Szkół
Katolickich,
zakup
podręczników
, stołówka,
dowozy,
obsługa
administracyj
na, zadanie
inwestycyjne
"Modernizacj
a łazienek w
Szkole
Podstawowej
im.
Powstańców
Styczniowych
w Osjakowie"
19

5 805 281,29

-5 163565,87

18.

Oddział
przedszkolny
dotacja

19.

Publiczne
Przedszkoledotacja, wpłaty
za wyżywienie,
opłaty za
korzystanie z
usług,
dofinansowanie
zad.
inwestycyjnego
p.n. "Adaptacja,
przebudowa i
rozbudowa
budynku
komunalnego w
raduckim
Folwarku z
przeznaczeniem
na edukację
przedszkolną"

20.

Punkt
przedszkolny dotacja

23.

Tworzenie i
funkcjonowanie
żłobka

22.

Klub Dziecięcy
w Drobnicach

31 937,00 Oddział
przedszkolny,
dotacja dla
SPSK

183 663,94

-151 726,94

1 316 349,64

-1 056431,26

148 711,21

-124 379,21

1 116 237,33 Tworzenie i
funkcjonowa
nie żłobka

709 931,36

406 305,97

Klub
Dziecięcy w
Drobnicach

285,88

-285,88

10 123 469,19

-586 749,42

259 918,38 Publiczne
Przedszkole

24 332,00 Punkt
przedszkolny,
dotacja dla
Stowarzyszen
ia Przyjaciół
Szkół
Katolickich

Pomoc społeczna
9 536 719,77
24.

Dochody własne

25 620,34 Wydatki
własne
20

1 273 427,62

25.

Dotacje na
zadania zlecone

7 693 898,64 Wydatki
zlecone

7 693 898,64

26.

Dotacje na
zadania własne

270 754,98

27.

Projekt
"Centrum Usług
Środowiskowyc
h w powiecie
wieluńskim"

695 909,39

269 029,60

28.

Dofinansowanie
projektu
"Przebudowa i
rozbudowa
budynku
komunalnego w
Kolonii
Raduckiej 41 z
przeznaczeniem
na
Środowiskowy
Dom
Samopomocy

850 536,42

887 113,33

Tabela 7 Dochody i wydatki Gminy Osjaków w 2020 r.

Dochody budżetowe 2020 roku
9 536 719,77 zł
13 354 893,94 zł

6 932 770,13 zł
Urząd Gminy

Oświata

Pomoc społeczna

Wykres 3 Dochody budżetowe - podział ze względu na przeznaczenie
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Wydatki budżetowe w 2020 roku z uwzględnieniem
przeznaczenia

8 143 118,82 zł

10 123 469,19 zł

8 164 223,32 zł

Urząd Gminy

Oświata

Pomoc społeczna

Wykres 4 Wydatki budżetowe w 2020 roku z uwzględnieniem przeznaczenia

Urząd gminy - dochody w 2020 r.
Kultura Fizyczna i Sport - dofinansowanie zadania
"Remont nawierzchni płyty stadionu sportowego im.…
Dofinansowanie zadania Termomodernizacja świetlicy
wiejskiej w Drobnicach
Ochrona środowiska, pozostała działalność

61 000,00 zł
306 829,26 zł
723,05 zł

Usuwanie azbestu

39 413,89 zł

Ochrona powietrza i klimatu (wpłaty mieszkańców
projekt wymiana źródeł ciepła)

41 100,00 zł

Gospodarka odpadami
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

850 585,38 zł
101 423,76 zł

Podatki, opłata skarbowa,subwencja ogólna, dotacja
na zadania zlecone, dotacja na wybory, dotacja na…
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Transport i łączność
Gospodarka wodno-kanalizacyjna ( w tym korekta Vat
214 392,00 zł)
Wpłata na budowę kanalizacji w Nowej Wsi, dotacja
celowa z budżetu państwa na wypłatę zwrotu…

10 337 038,46 zł
242 611,90 zł
73 414,69 zł
949 719,77 zł
351 033,78 zł

Wykres 5 Urząd gminy – dochody w 2020 r.
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Urząd gminy - wydatki w 2020 r.
Kultura fizyczna i sport, realizacja zadania "Remont
nawierzchni płyty stadionu sportowego im. Andrzeja
Buchwalda w Osjakowie wraz z infrastrukturą"
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

208 811,56 zł

22 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna

331 387,84 zł

Gminny Ośrodek Kultury

346 000,00 zł

Realizacja zadania Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Drobnicach

610 185,38 zł

Utrzymanie zieleni, schroniska dla zwierząt, oświetlenie
uliczne, utrzymanie budynków komunalnych

222 978,50 zł

Usuwanie azbestu, folii roliczej

53 772,60 zł

Ochrona powietrza i klimatu (realizacja projektu wymiana
źródeł ciepła)

77 797,50 zł

Gospodarka odpadami

Ochrona zdrowia - pozostała działalność

918 110,20 zł

3 690,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii

100 091,44 zł

Obsługa długu publicznego, pomoc finansowa dla SPZOZ
Wieluń)

116 270,42 zł

Bezpieczeństwo publiczne (Ochotnicze Straże Pożarne,
zarządzanie kryzysowe)

184 448,42 zł

Urząd Gminy, Rada Gminy, promocja, profilaktyka
zdrowotna, cmentarze, pozostała działalność, wybory, spis
powszechny

2 524 841,46 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Turystyka

81 839,11 zł

1 296,33 zł

Transport i łączność

1 308 026,44 zł

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

648 127,65 zł

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego zadania
inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w Osjakowie ul. Brzozowa, wykonanie…

383 443,97 zł

Wykres 6 Urząd gminy – wydatki w 2020 r.
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Oświata - dochody w 2020 r.
1 116 237,33 zł
24 332,00 zł
259 918,38 zł
31 937,00 zł
4 858 630,00 zł
641 715,42 zł
Subwencja oświatowa
Szkoła podstawowa- prowizja,dofinansowanie projektu zdalna szkoła,projekt Nowoczesna Szkoła, projekt "Aktywna
tablica", wyżywienie, dotacja na podręczniki, dofinansowanie inwestycji Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w
Osjakowie
Oddział przedszkolny dotacja
Publiczne Przedszkole- dotacja,wpłaty za wyżywienie, opłaty za korzystanie z usług, dofinansowanie zad. inwestycyjnego
p.n. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację
przedszkolną"
Punkt przedszkolny-dotacja
Tworzenie i funkcjonowanie żłobka

Wykres 7 Oświata – dochody w 2020 r.

Oświata - wydatki w 2020 r.
709 931,36 zł

285,88 zł

148 711,21 zł
1 316 349,64 zł

183 663,94 zł
5 805 281,29 zł

Szkoła podstawowa, dotacje dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, zakup podręczników, stołówka, dowozy, i inne
Oddział przedszkolny, dotacja dla SPSK
Publiczne Przedszkole
Punkt przedszkolny, dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Tworzenie i funkcjonowanie żłobka
Klub Dziecięcy w Drobnicach

Wykres 8 Oświata - wydatki w 2020 r.
24

Pomoc społeczna - dochody w 2020 r.
25 620,34 zł

850 536,42 zł
695 909,39 zł

270 754,98 zł

7 693 898,64 zł
Dochody własne
Dotacje na zadania zlecone
Dotacje na zadania własne
Projekt "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim"
Dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na
Środowiskowy Dom Samopomocy

Wykres 9 Pomoc społeczna - dochody w 2020 r.

Pomoc społeczna - wydatki w 2020 r.
887 113,33 zł

1 273 427,62 zł

269 029,60 zł

7693 898,64 zł
Wydatki własne
Wydatki zlecone
Projekt "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim"
Dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na
Środowiskowy Dom Samopomocy

Wykres 10 Pomoc społeczna - wydatki w 2020 r.
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Subwencje 2020 r.

I

Roczna kwota subwencji ogólnej (I+II+III)

8 700 927,00

Część wyrównawcza z tego:

3 752 948,00

kwota podstawowa

2 773 875,00

Kwota uzupełniająca
II

Uzupełnienie subwencji ogólnej

III

Część oświatowa

979 073,00
89 349,00
4 858 630,00

Tabela 8 Subwencje otrzymane przez Gminę Osjaków w 2020 r.
Gmina Osjaków przekazuje dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. W 2020 roku przekazano dotacje
w kwotach:
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czernicach –

508 002,00 zł

Katolicka Szkoła Podstawowa w Drobnicach –

858 712,00 zł

Punkt Przedszkolny w Drobnicach –

139 742,00 zł

Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Czernicach – 145 765,00 zł
Nazwa jednostki
Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich w Czernicach
Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich w Drobnicach
Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Drobnicach
Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej
w Czernicach
Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w
Czernicach
Ogółem

Dotacja przyznana
w 2019 r. (w zł)

Dotacja przyznana
w 2020 r. (w zł)

535 634,00

508 002,00

740 627,00

858 712,00

104 683,00

139 742,00

92 938,00

145 765,00

37 831,00
1 511 713,00

1 652 221,00

Tabela 9 Dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich w Częstochowie
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104 683,00 zł

400000,00
300000,00
200000,00
100000,00

37 831,00 zł

858 712,00 zł

500000,00

145 765,00 zł

600000,00

92 938,00 zł

700000,00

139 742,00 zł

800000,00

508 002,00 zł

900000,00

535 634,00 zł

1000000,00

740 627,00 zł

Dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie

0,00
Katolicka Szkoła
Podstawowa
Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół
Katolickich w
Czernicach

Katolicka Szkoła
Podstawowa
Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół
Katolickich w
Drobnicach

Punkt Przedszkolny Oddział Przedszkolny
Stowarzyszenia
przy Katolickiej
Przyjaciół Szkół Szkole Podstawowej
Katolickich w
w Czernicach
Drobnicach

Dotacja przyznana w 2019 r. (w zł)

Gimnazjum
Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół
Katolickich w
Czernicach

Dotacja przyznana w 2020 r. (w zł)

Wykres 11 Dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich w Częstochowie
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5. Majątek Gminy Osjaków
Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi
58 040 240,74 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość majątku trwałego wynosiła 55 408 980,17zł
(wzrost o kwotę 2 631 260,57 zł).
Opis majątku trwałego

Lp.

Wartość majątku
na dzień 31.12.2020r. (w zł)

1

Grunty

1 976 642,54

2

Budynki

12 628 397,89

3

Inne budowle, maszyny i urządzenia

40 488 327,13

4

Środki transportu

1 898 496,00

5

Pozostałe środki trwałe

1 048 377,18

Razem

58 040 240,74

Tabela 10 Ogólna wartość środków trwałych gminy wg stanu na dzień 31.12.2020r.
Nieruchomości
Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Osjaków regulują przepisy zawarte
w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty wchodzące w skład
gminnego zasobu nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się,
oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, oddania w trwały zarząd, dzierżawę lub najem.
Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.
wyglądają następująco:
1. Nabycie na poszerzenie pasa drogowego:
1. działki Nr 259/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0017 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków
zatwierdzająca podział nieruchomości oraz przejęcie z mocy prawa na własność
Nr RIZ.6831.18.2020 z dnia 30 października 2020 r. – wartość 58,70 zł
2. działki Nr 191/1 obręb Kolonia Dąbrowice o powierzchni 0,0110 ha Decyzja Wójta Gminy
Osjaków zatwierdzająca podział nieruchomości oraz przejęcie z mocy prawa na własność
Nr RIZ.6831.6.2020 z dnia 18 maja 2020 r. – wartość 381,77 zł
2. Nabycie przez zasiedzenie
1. działki Nr 345/5 obręb Osjaków o powierzchni 0,0503 ha – Postanowienie Sądu sygn. akt
I Ns 910/19 z dnia 18 czerwca 2020 r. – 1745,71 zł
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3. Zmiana powierzchni
Zmiana powierzchni działki nr 753 obręb Osjaków o powierzchni 0,1700 ha na powierzchnię
0,1697 ha w wyniku wznowienia granic – wartość 1019,06 zł.
Zmiana powierzchni działki nr 868 obręb Osjaków o powierzchni 0,2176 ha na powierzchnię
0,2184 ha w wyniku wznowienia granic – wartość 1204,41 zł.
4. Wykreślenie działki
Wykreślenie działki nr 247 obręb Kolonia Dolina Czernicka o powierzchni 0,3400 ha –
Decyzja zmieniająca Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.G.VII7242/19-17/92/AGP z dnia
27 lipca 2020 r. – wartość 1881,22 zł.
Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 195,2100 ha
w tym:
- drogi – 151,3423 ha
- lasy – 4,2052 ha
- parki – 3,1608 ha
- pozostałe grunty – 28,4071 ha
- grunty będące w samoistnym posiadaniu Gminy Osjaków – 8,0946 ha.

Lp.

Miejscowość

Powierzchnia dróg
/ha/ na dzień
31.12.2019 r.

1

Borki Walkowskie

3,9510

3,9510

2

Chorzyna

10,8667

10,8667

3

Czernice

25,2458

25,2458

4

Dębina

0,7426

0,7426

5

Dolina Czernicka

1,7846

1,7846

6

Drobnice

17,7761

17,7761

7

Felinów

1,3706

1,3706

8

Gabrielów

2,3550

2,3550

9

Huta Czernicka

0,3740

0,3740

10

Jasień

3,2309

3,2309
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Powierzchnia dróg
/ha/ na dzień
31.12.2020 r.

11

Józefina

5,4136

5,4136

12

Kolonia Dąbrowice

2,1653

1,8363

13

Kolonia Raducka

2,5284

2,5284

14

Krzętle

4,7300

4,7300

15

Kuźnica Ługowska

9,2700

9,2700

16

Kuźnica Strobińska

4,9408

4,9408

17

Nowa Wieś

4,8790

4,8790

18

Osjaków

19,0767

19,1275

19

Piskornik Czernicki

0,8290

0,8290

20

Raducki Folwark

5,1631

5,1631

21

Raduczyce

7,9020

7,9020

22

Skaleniec

1,7846

1,7846

23

Walków

7,9760

7,9760

24

Zofia

7,2630

7,2647

151,6188

151,3423

Ogółem drogi

Tabela 11 Powierzchnia dróg wg stanu na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Lp.

Pozostałe nieruchomości

Powierzchnia
/ha/ na dzień
31.12.2019 r.

Powierzchnia /ha/
na dzień
31.12.2020 r.

1

Oświata

5,4088

5,4088

2

Instytucje kultury

1,3458

1,3458

3

Administracja

0,083

0,083

4

Służba zdrowia

0,6192

0,6192

5

Sport i Rekreacja

6,6256

6,6256

6

Pomoc społeczna

0,4045

0,4045

Nieruchomości niezabudowane

18,5380

18,5380

0,4104

0,4104

8

Nieruchomości oddane w
wieczyste użytkowanie

9

Infrastruktura Techniczna

1,6099

1,6099

Inne nieruchomości zabudowane

0,7279

0,7279

Ogółem pozostałe nieruchomości

35,7731

35,7731

Razem nieruchomości wraz z
drogami

187,3919

187,1154

7

10

30

Nieruchomości będące w
posiadaniu samoistnym Gminy
Osjaków
Razem wszystkie nieruchomości

8,1449

8,0946

195,5368

195,2100

Tabela 12 Wykaz nieruchomości wg kategorii - stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Budynki mieszkalne
Gmina jest właścicielem 25 lokali mieszkalnych w 4 budynkach stanowiących własność
Gminy. Powierzchnia użytkowa lokali wynosi 1.243,21 m2, z czego dwa lokale o powierzchni
34,5 m2 przeznaczone były na najem socjalny.
Budynki użytkowe
Gmina jest właścicielem 14 budynków, w których znajdują się lokale użytkowe
o powierzchni użytkowej 6.422,46 m2.
Ponadto Gmina Osjaków jest właścicielem 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni
użytkowej 2.182,73 m2 znajdujących się w budynkach, w których są także lokale mieszkalne oraz
właścicielem 5 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 84,40 m2. Garaże zlokalizowane są przy
ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie (3 garaże), w Drobnicach 51 (1 garaż), w Chorzynie 27 (1 garaż).
Drogi na terenie Gminy Osjaków
Łączna długość dróg na terenie Gminy Osjaków (km) – 204,3km
Łączna długość dróg w zarządzie Gminy Osjaków (km) – 156,6 km
Łączna długość dróg w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu (km) - 30,07 km
Łączna długość dróg w zarządzie GDDKiA w Wieluniu (km) – 17,00 km
Oczyszczalnie ścieków
Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków w Osjakowie o wydajności 400 m3
nieczystości na dobę, przydomowej oczyszczalni ścieków w Drobnicach 51 oraz przydomowej
oczyszczalni ścieków w Chorzynie 27.
Stacje uzdatniania wody
Gmina Osjaków posiada trzy stacje uzdatniania wody.
1. w Osjakowie – o wydajności 280 434 m3/rok. Woda podziemna pozyskiwana jest z dwóch
studni artezyjskich (z samowypływem)
2. w Drobnicach – 53 105 m3/rok. Woda podziemna pozyskiwana jest z dwóch studni
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3. w Chorzynie – 74 364 m3/rok. Woda podziemna pozyskiwana jest z dwóch studni.
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
Łączna długość sieci wodociągowej

- 125,30 km

Łączna długość sieci kanalizacyjnej

- 17, 87 km

Majątek gminy w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych
Na terenie Gminy Osjaków działają następujące jednostki organizacyjne:
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
- Publiczne Przedszkole w Osjakowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek w Osjakowie
oraz następujące instytucje kultury:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie z Filią w Czernicach
- Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie – na podstawie umowy
użyczenia użytkuje nieruchomości zabudowane dwoma budynkami położonymi w Osjakowie
przy ul. Częstochowskiej 24 i przy ul. Wieluńskiej 14.
Wartość środków trwałych szkoły szacuje się na kwotę 2 867 340,87 zł.
Publiczne Przedszkole w Osjakowie – na podstawie umowy użyczenia użytkuje
nieruchomości zabudowane czterema budynkami położonymi: w Osjakowie przy ul. Kościelnej 7
wraz z pomieszczeniami Żłobka, w Raduckim Folwarku 2, w Drobnicach 51 i w Chorzynie 27.
Wartość budynków, w których funkcjonuje przedszkole wraz z oddziałami wynosi 5 247 360,20zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie - na podstawie umowy użyczenia
użytkuje nieruchomość zabudowaną budynkiem położonym w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11.
Wartość budynku, w którym znajduje się GOPS wynosi 1 416 518,88 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie z Filią w Czernicach - na podstawie umowy
użyczenia użytkuje nieruchomość zabudowaną budynkiem położonym w Osjakowie przy
ul. Częstochowskiej 22 oraz na podstawie aktu notarialnego użytkuje nieruchomość zabudowaną
budynkiem położonym w Czernicach 24A. Wartość budynku położonego w Osjakowie przy
ul. Częstochowskiej 22 wynosi 817 329,71 zł.
Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie - na podstawie umów użyczenia użytkuje
nieruchomości zabudowane budynkami położonymi: w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 23,
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w Nowej Wsi 42, w Dębinie 24 oraz w Kuźnicy Ługowskiej 32. Wartość budynków, w których
funkcjonuje GOK w Osjakowie wynosi 3 891 603,13 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
wyszczególnienie

Lp.

wykonanie 2020 (w zł)

1

Użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie,
zarząd

1 135,73

2

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

1 618,50

w prawo własności
3

Dzierżawa gruntu i najem lokali

4

Odpłatne nabycie prawa własności

237 346,69
2 179,21

Tabela 13 Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
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6. Polityka przestrzenna
Polityka przestrzenna, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, to działalność władz
publicznych, która ma na celu wykorzystanie zróżnicowanych cech przestrzeni, to jest fizycznych (geograficznej, przyrodniczej), społecznych i gospodarczych, w sposób służący
osiąganiu ogólnych celów rozwoju.
Zarządzanie przestrzenią w Polsce znajduje swoje źródło podstawowe w art. 5 Konstytucji
RP: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju”. Takie brzmienie Konstytucji oznacza, że w Rzeczypospolitej Polskiej
stosowanie się do determinujących sprawy ładu przestrzennego zasad zrównoważonego rozwoju
oraz zapewnienie poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego narodu polskiego,
stawiane jest na równi ze stanowiącymi najbardziej żywotne interesy narodowe obowiązkami
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, wolności i praw wszystkich obywateli oraz zachowania
integralności terytorialnej i niepodległości.
Szczególne miejsce w polityce przestrzennej zajmuje stanowienie prawa, określającego
zasady i warunki wykorzystywania i zagospodarowania terenów oraz procedury związane
z podejmowaniem decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Kształtowanie polityki przestrzennej na każdym z poziomów administracji terytorialnej,
jest procesem ciągłym, uwzględniającym lokalne potrzeby, zachodzące zmiany ustrojowe,
społeczne, gospodarcze i przyrodnicze.
W zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, pośród wielu zadań własnych
określonych zapisami w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.), na pierwszym miejscu, wyznaczającym ich strategiczne
znaczenie w zarządzaniu gminą, wymienione są zadania w zakresie ładu przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
(art. 7, ust. 1 pkt 1).
W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy uwzględnić w szczególności:
1/ wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
2/ walory architektoniczne i krajobrazowe;
3/ wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów
rolnych i leśnych;
4/ wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5/ wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia; także potrzeby osób
niepełnosprawnych;
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6/ walory ekonomiczne przestrzeni;
7/ prawo własności;
8/ potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
9/ potrzeby interesu publicznego.
Podstawę prowadzonej przez Gminę Osjaków polityki przestrzennej i zarazem unormowania
prawnego spraw ochrony środowiska, przyrody, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury
technicznej, gospodarki wodnej, ochrony i opieki nad zabytkami stanowią dwa rodzaje
dokumentów planistycznych, to jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Rolę i miejsce Studium w systemie planowania określa ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Studium jako obligatoryjny dokument planistyczny, stanowi
jeden z elementów planowania strategicznego rozwoju gminy i wraz z innymi dokumentami
programowymi wyznacza cele i zasady gospodarowania jej zasobami. Studium sporządza się dla
obszaru całej gminy.
Rolą Studium jest:
określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego;
zdefiniowanie perspektywicznych celów rozwojowych w oparciu o przeprowadzoną
diagnozę, obejmujących m.in. zagadnienia w zakresie:
kształtowania struktury przestrzennej gminy oraz przeznaczenia terenów,
ochrony przyrody oraz ochrony środowiska i jego zasobów,
ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
komunikacji,
infrastruktury technicznej,
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków,
w pierwotnej wersji przyjęte zostało uchwałą Nr L/232/2010 Rady Gminy Osjaków z dnia
9 listopada 2010 r. Aktualnie obowiązuje w wersji zmienionej na podstawie uchwały Nr X/52/19
Rady Gminy Osjaków z dnia 30 maja 2019 r. Zmiana Studium obejmowała w szczególności
kierunkowe wyznaczenie w zakresie ograniczonym nowego terenu usługowego przy drodze
krajowej Nr 74. Przyjętą zmianą, w Studium doprowadzone zostały do zgodności ze stanem
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faktycznym, także dane przyrodnicze, środowiskowe oraz infrastruktury społecznej, gospodarczej
i technicznej a jego treść uporządkowana i dostosowana zgodnie z obowiązującym stanem
prawnym na dzień sporządzenia.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków,
dla każdego zainteresowanego zawiera w sposób uporządkowany wiele podstawowych informacji
przyrodniczych, społecznych i gospodarczych o gminie Osjaków. Studium nie jest aktem prawa
miejscowego, czyli nie jest aktem ustanawiającym przepisy powszechnie obowiązujące
i jako takie nie może stanowić podstawy wydawania decyzji administracyjnych (o warunkach
zabudowy, czy lokalizacji inwestycji celu publicznego). Jest aktem kierownictwa wewnętrznego,
wiążącym wójta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ranga tego aktu jest bardzo wysoka, bowiem obecnie plan miejscowy nie tylko musi być spójny
ale zgodny z konkretnymi ustaleniami Studium, w myśl art. 9 ust. 4 i art. 15 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.. Ewentualna sprzeczność planu miejscowego
z zapisami Studium, co do zasady, w myśl art. 28 ust. 1 tej ustawy, skutkuje stwierdzeniem przez
organ kontrolny (wojewodę) nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego.
Takie regulacje prawne spowodowały, że ustawodawca sporządzenie studium poddał równie
wymagającej procedurze jak w sytuacji sporządzania miejscowego planu, z partycypacją
społeczną w jego tworzeniu, koniecznością wyłożenia do publicznego wglądu i przeprowadzenia
debaty publicznej.
Określona w Studium polityka przestrzenna Gminy Osjaków, realizowana jest poprzez
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz gminne plany i programy należące do jej
zadań, integralnie związane z rozwojem sieci infrastruktury technicznej, rozwojem systemów
komunikacji, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury oraz gospodarki gruntami.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Podstawę systemu planowania przestrzennego w gminie stanowi miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który ustala przeznaczenie terenów, w tym inwestycji celu
publicznego oraz określa sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Plan miejscowy jest aktem
prawa miejscowego, wiążącym nie tylko organy gminy i instytucje publiczne ale także i obywateli.
Nie oznacza to jednak absolutnego władztwa planistycznego gminy, gdyż jest ona związana
ponadlokalnym poziomem planowania przestrzennego: wojewódzkim i krajowym. Stopień jej
samodzielności będzie więc wynikiem, z jednej strony podziału zadań w określonej dziedzinie
pomiędzy państwo i samorząd, z drugiej strony – nadzoru państwa nad realizacją zadań własnych
gminy. Samodzielnie gospodarując przestrzenią, gmina nie może czynić tego w sposób dowolny.
W toku całej procedury planistycznej organy gminy są zobowiązane do rozważenia wszystkich
interesów (zarówno publicznych i prywatnych) i do rozstrzygania sytuacji konfliktowych zgodnie
z obowiązującym prawem, wraz z przestrzeganiem obowiązku uzasadnienia swoich rozstrzygnięć.
Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z innymi przepisami kształtują sposób
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wykonywania prawa własności nieruchomości. Stąd wywodząc, każdy ma prawo w granicach
określonych ustawą, do ochrony interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących
do innych osób lub jednostek organizacyjnych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru całej gminy
lub jej części. O treści i procedurze sporządzenia miejscowego planu przesądzają obligatoryjnie
przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodność procedury i zasad
sporządzania planu miejscowego uchwalanego przez radę gminy, skrupulatnie jest badana przez
organ kontrolny – wojewodę, szczególnie jego zgodność z obowiązującym w gminie Studium.
Tak jak w przypadku Studium, organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest Rada Gminy, która w uchwale określa
zakres i przedmiot opracowania planu. Z wnioskiem o sporządzenie planu może wystąpić każdy,
przy czym Rada Gminy nie ma obowiązku podjęcia uchwały w związku z każdym zgłoszonym
wnioskiem.
Aktualnie cała powierzchnia w granicach administracyjnych gminy Osjaków objęta jest
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Są to następujące plany:

Lp.

Uchwała RG
Osjaków / w
Osjakowie

1.

Nr XIX/92/2004

2.

Nr
XVIII/105/2016

3.

4.

Nr VI/26/19

Nr XV/67/19

Ogłoszenie
Data
uchwały

12.07.2004 r.

Treść uchwały

w/s miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Osjaków

w Dz. U.
Woj.
Łódzkiego
Nr 255, z
2004 r. poz.
2197

21.03.2016 r.

w/s uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu
Raduczyce w gminie Osjaków

z 2016 r. poz.
1716

04.03.2019 r.

w/s miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Osjaków

z 2019 r. poz.
1931

16.09.2019 r.

w/s miejscowego planu zagosp.
przestrzennego dla dz. o ewid. nr
120/1 i 120/2 w obrębie Raducki
Folwark Stanisławów

z 2019 r. poz.
5335

Tabela 14 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy
Osjaków
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Spośród wymienionych w tabeli planów miejscowych największymi obszarowo są - plan
w poz. 3 zajmujący ok. 60,5% powierzchni gminy (ok. 6 115 ha), obejmujący prawie bez wyjątku
wszystkie tereny zurbanizowane gminy Osjaków); zajmujący ok. 39,4% powierzchni gminy plan
w poz. 1, stanowiący pozostałość niezurbanizowaną gminy; w tym większe kompleksy rolne
i leśne, tereny zalewowe rzeki Warty. Natomiast pozostałe dwa plany stanowią ok. 0,1 %
powierzchni gminy (obejmują łącznie niecałe 10 ha powierzchni gminy).
Plany zagospodarowania przestrzennego stanowią strategiczną podstawę rozwoju społecznogospodarczego gminy Osjaków, systemowo porządkując swymi ustaleniami należące do zadań
własnych gminy sprawy ładu przestrzennego, to jest urbanistyki i architektury, krajobrazu,
wymagania ochrony przyrody i środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
bezpieczeństwa, infrastruktury technicznej i inne wynikające z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów związanych. Są efektem świadomego od lat
gospodarowania przestrzenią, uregulowanego prawem miejscowym na poziomie gminy (jakim są
plany zagospodarowania przestrzennego). Stanowią podstawową informację o możliwościach
inwestowania i podstawę działania, zarówno dla inwestorów zamierzających się związać z gminą
Osjaków biznesowo, jak i osób pragnących związać się prywatnie, nabywających nieruchomość,
budujących dom, czy domek letniskowy. Posiadanie od dziesiątek lat przez gminę Osjaków
pokrycia w 100% obszaru planami miejscowymi stwarza warunki przewidywalnego
i uporządkowanego działania, co jest szczególnie istotne w obecnej dobie zwiększonego ruchu
budowlanego, obrotu nieruchomościami i różnorodnych możliwości pozyskiwania
dofinansowania z programów Unii Europejskiej i krajowych. Posiadanie planów miejscowych
w całym obszarze gminy Osjaków zapewnia mieszkańcom i inwestorom komfort szybkiego
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, niezbędnych do uzyskania pozwolenia
na budowę, bez konieczności ich pobierania na wniosek. Pobranie niezbędnych informacji z planu
o przeznaczeniu terenu i warunkach zabudowy jest bowiem możliwe, bezpośrednio ze strony
internetowej Urzędu Gminy w Osjakowie, gdzie plany miejscowe zostały opublikowane pośród
innych dokumentów programowych. Taka forma dostępu do planów miejscowych umożliwia
projektantom obiektów budowlanych przyjęcie zgodnych z planem wskaźników zabudowy
i zagospodarowania terenu, eliminuje konieczność pobierania wypisów/ wyrysów z planu w wersji
papierowej. Natomiast do innych celów, stosownie do potrzeb, na wniosek, w wersji papierowej
można pobrać z planu wypis, wyrys, dowolną informację, wydać zaświadczenie, zaopiniować
zgodność podziału nieruchomości gruntowych z przyjętymi w planie ustaleniami. Czas wydania
stosownego dokumentu w Urzędzie Gminy w Osjakowie w oparciu o ustalenia planów
miejscowych zagospodarowania przestrzennego ogranicza się zwykle do kilku dni od dnia
złożenia wniosku.
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W 2020 roku, na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
wydano:
opinii (postanowień) o możliwości podziału nieruchomości

-

22,

wypisów / wyrysów

-

11,

różnych zaświadczeń, informacji o przeznaczeniu terenu

- 138.

W 2020 roku:
przyjęto 17 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu w obowiązujących planach,
zlecono aktualizację Gminnej ewidencji zabytków archeologicznych, celem zasadniczego
ograniczenia zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wyznaczonej
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków.
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7. Gospodarka lokalowa
Gmina jest właścicielem 25 lokali mieszkalnych w 4 budynkach stanowiących własność
Gminy. Powierzchnia użytkowa lokali wynosi 1.243,21 m2, z czego dwa lokale o powierzchni
34,5 m2 przeznaczone były na najem socjalny.

Adres budynku

Forma własności

Data wybudowania

1.

Osjaków, ul. Częstochowska
24

własność

1959

2.

Osjaków, ul. Wieluńska 11

własność

1986

3.

Chorzyna 27

własność

1957

4.

Drobnice 51

własność

1986

Lp.

Tabela 15 Wykaz budynków z lokalami mieszkalnymi (stan na 31.12.2020 r.)
Zagospodarowanie lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa
tabela.
Lp.

Lokalizacja

Nr działki

Powierzchnia
użytkowa m²

Uwagi

1.

Osjaków, ul.
Częstochowska. 24/1

454

56,5

najem

2.

Osjaków, ul.
Częstochowska. 24/2

454

50,5

najem

3.

Osjaków, ul.
Częstochowska. 24/3

454

62,14

najem

4.

Osjaków, ul.
Częstochowska. 24/4

454

50,5

najem

5.

Osjaków, ul.
Częstochowska. 24/5

454

37,3

najem

6

Chorzyna 27/1

185/5

67,31

najem

7

Chorzyna 27/2

185/5

69,94

najem

8

Chorzyna 27/3

185/5

72,45

najem

9

Chorzyna 27/4

185/5

53,14

najem

10

Chorzyna 27/5

185/5

10

wolny lokal

11

Chorzyna 27/6

185/5

24,5

najem socjalny
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12

Osjaków, ul. Wieluńska
11/1

217/3, 218/3

61

najem

13

Osjaków, ul. Wieluńska
11/2

217/3, 218/3

37,48

najem

14

Osjaków, ul. Wieluńska
11/2A

217/3, 218/3

42

najem

15

Osjaków, ul. Wieluńska
11/3A

217/3, 218/3

29,62

najem

16

Osjaków, ul. Wieluńska
11/3B

217/3, 218/3

37,34

najem

17

Osjaków, ul. Wieluńska
11/4

217/3, 218/3

41,05

najem

18

Osjaków, ul. Wieluńska
11/4a

217/3, 218/3

46

najem

19

Osjaków, ul. Wieluńska
11/4b

217/3, 218/3

32,34

najem

20

Osjaków, ul. Wieluńska
11/5

217/3, 218/3

55,1

najem

21

Osjaków, ul. Wieluńska
11/6

217/3, 218/3

55

najem

22

Osjaków, ul. Wieluńska
11/7

217/3, 218/3

69

najem

23

Drobnice 51/1

1137/1

74

najem

24

Drobnice 51/2

1137/1

44

najem

25

Drobnice 51/3

1137/1

65

najem

Razem

1243,21

w tym najem socjalny

34,5

Tabela 16 Wykaz lokali mieszkalnych (stan na 31.12.2020 r.)

Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50 m2. Na 25 lokali mieszkalnych –
23 lokale posiadają łazienkę, a 19 lokali wyposażonych jest w instalację centralnego ogrzewania.
Niewykorzystany był jeden lokal mieszkalny przeznaczony na najem socjalny. Stanowił
zabezpieczenie na wypadek eksmisji lub zdarzeń losowych.
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Zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym, w tym zasady polityki czynszowej oraz
przyznawania mieszkań określają: uchwała NR XV/65/19 Rady Gminy Osjaków z dnia
16 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Osjaków na lata 2019-2023 oraz uchwała NR XXVII/130/20
Rady Gminy Osjaków z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osjaków.
Stawka bazowa czynszu za najem lokali mieszkalnych w 2020 r. wynosiła 3,56 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej miesięcznie. Stawka bazowa ulegała obniżeniu jeżeli lokal mieszkalny:
- nie był wyposażony w instalację centralnego ogrzewania o 14 %,
- nie posiadał łazienki o 9 %,
- był usytuowany na poddaszu użytkowym budynku o 7 %,
- nie był wyposażony w instalację ciepłej wody o 4 %.
Dla najmu socjalnego miesięczna stawka czynszu wynosiła 1,17 zł za m2.
Miesięczna opłata za energię cieplną wynosiła 6,23 zł netto za m2 powierzchni użytkowej
i naliczana była przez cały rok. Po zakończeniu sezonu grzewczego stawka zostanie przeliczona
według rzeczywistych kosztów poniesionych na wyprodukowanie i dostarczenie ciepło
w poszczególnych budynkach.
W 2020 r. najemcom lokali wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę
9.439,00 zł, których beneficjentami były 2 rodziny. Podstawą ich przyznania była sytuacja
materialna. Kwota najniższego dodatku wynosiła 292,15 zł miesięcznie, zaś kwota najwyższego
dodatku – 520,54 zł miesięcznie.

Budynki użytkowe
Gmina jest właścicielem 14 budynków, w których znajdują się lokale użytkowe
o powierzchni użytkowej 6.422,46 m2 w tym jednego budynku, który obecnie znajduje się
w przebudowie.
Ponadto Gmina Osjaków jest właścicielem 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni
użytkowej 2.182,73 m2 znajdujących się w budynkach, w których są także lokale mieszkalne oraz
właścicielem 5 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 84,40 m2.
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Lp.

Lokalizacja

Nr działki

Powierzchnia
użytkowa

Uwagi

527

17,78

najem

1

Osjaków, ul. Targowa 2

2

Osjaków, ul. Wieluńska 11 Podstacja
Ratownictwa Medycznego

217/3, 218/3

58,00

użyczenie

3

Osjaków, ul. Wieluńska 11/2C
(Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych)

217/3, 218/3

35,50

użyczenie

4

Osjaków, ul. Wieluńska 11 Elżbieta
Ziomek - Gabinet Stomatologiczny

217/3, 218/3

35,50

najem

5.

Osjaków, ul. Wieluńska 11/8 GOPS

217/3, 218/3

103,50

użyczenie

6.

Osjaków, ul. Wieluńska 11/2D
GOPS

217/3, 218/3

36,00

użyczenie

Osjaków, ul. Wieluńska 11/9

217/3, 218/3
39,50

użyczenie

288,73

najem

125,86

użyczenie

85,75

najem

82,18

użyczenie

2208,00

użyczenie

217/3, 218/3

61,50

własność
Gminy magazyn

1083

439,20

użyczenie

7

(Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach)
Osjaków, ul. Wieluńska 11

8

(NZOZ „Vitamed”)
Osjaków, ul. Wieluńska 11

9

217/3, 218/3

217/3, 218/3

(LGD)
Drobnice 51

10

1137/1

(NZOZ „Vitamed”)
Drobnice 51

11
12

1137/1

Publiczne Przedszkole w Osjakowie
Osjaków, ul. Częstochowska 24

13

Osjaków, ul. Wieluńska 11/2B

14

Osjaków, ul. Wieluńska 26 GOK

454/2

15

Osjaków, ul. Przejazd 2

496

109,66

własność
Gminy - do
remontu

16

Dębina świetlica wiejska

40/5

235,25

użyczenie

17

Chorzyna świetlica wiejska

185/5

120,71

użyczenie
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18
19

Kuźnica Ługowska świetlica
Osjaków, ul. Wieluńska 14
Szkoła Podstawowa

100

80,38

użyczenie

474, 484

2419,45

użyczenie

20

Nowa Wieś świetlica wiejska

103

341,21

użyczenie

21

Osjaków, ul. Kościelna 7 Publiczne
Przedszkole

465

266,69

użyczenie

22

Osjaków, ul. Kościelna 7 Żłobek

465

313,62

użyczenie

23

Osjaków, ul. Wieluńska 26
Osjakowskie Centrum Obsługi
Turystycznej Czterech Szlaków

1083

247,57

użyczenie

24

Osjaków, ul. Wieluńska 26 Altana
turystyczno-wypoczynkowa z
budynkiem sceny

216/4

448,50

użyczenie

25

Raducki Folwark 2 Publiczne
Przedszkole w Osjakowie

346/2, 347/2,
348/2

405,15

użyczenie

Ogółem

8605,19

w tym najem:

427,76

Tabela 17 Zagospodarowanie lokali użytkowych (stan na 31.12.2020 r.)
Stawki czynszu za lokale użytkowe ustalane były w drodze przetargu ustnego, na podstawie
Uchwały Nr XXX/141/2009 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/75/2008 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad
gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Osjaków dla lokali
wynajmowanych w trybie bezprzetargowym.
Stawki czynszu za lokale użytkowe ulegały zmianie jeden raz w roku od dnia 1 stycznia
każdego roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy.
Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych (oprócz opłat za czynsz) oraz biorący
w użyczenie zobowiązani byli do regulowania opłat za centralne ogrzewanie, zużycie wody,
energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz innych ciężarów związanych
z przedmiotem użytkowania.
Stan techniczny, w tym wiek oraz stopień zużycia budynków wyznacza potrzeby remontowe.
W 2020 r. przeprowadzono następujące prace remontowe:
- wymiana 2 szt. okien w budynku komunalnym w Chorzynie 27,
- remont kotłowni w Osjakowie, ul. Częstochowska 24 (montaż z płyt sufitu i malowanie),
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- remont lokalu użytkowego w Osjakowie, ul. Wieluńska 11 (wymiana płytek na posadzkach,
remont instalacji elektrycznej, malowanie ścian, sufitów i stolarki drewnianej oraz położenie
płytek, zakup i montaż armatury w sanitariacie),
- malowanie korytarza w budynku w Osjakowie, ul. Wieluńska 11,
- wymiana części kanalizacji w budynku w Osjakowie, ul. Wieluńska 11,
- remont garaży przy Urzędzie Gminy w Osjakowie (naprawa i malowanie drzwi oraz
elewacji, wykonanie drzwi przesuwnych do wiaty),
- malowanie od strony południowej ogrodzenia nieruchomości w Osjakowie, ul. Wieluńska
11,
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej do nieruchomości w Osjakowie, ul. Kościelna 7,
- utwardzenie kostką brukową drogi wewnętrznej oraz chodnika przy budynku w Osjakowie,
ul. Kościelna 7,
- wymiana pokrycia dachowego na przystanku autobusowym w Raduckim Folwarku, montaż
wiaty przystankowej w Borkach Walkowskich oraz malowanie przystanków na terenie gminy,
- zagospodarowanie zielenią terenu przy Żłobku w Osjakowie,
- montaż oświetlenia na boisku sportowym w Osjakowie.
Większość prac remontowych wykonana została przez pracowników fizycznych Urzędu
Gminy w Osjakowie.
W ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Wieluńskiej 19
w Osjakowie” została utwardzona destruktem droga wewnętrzna o pow. 305 m2 oraz wymieniona
zużyta siatka ogrodzeniowa na długości 60 mb. na prefabrykowane panele betonowe.
Wartość wykonanych prac 20 tys. zł.
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8. Infrastruktura techniczna
1. Wodociągi
Gmina Osjaków zapewnia dostawę wody z 3 ujęć zlokalizowanych na terenie gminy do
odbiorców oraz odbiera ścieki komunalne w celu ich oczyszczenia w biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni ścieków.
Z sieci wodociągowej korzysta 99 % mieszkańców gminy, zaś z sieci kanalizacji sanitarnej
korzystają mieszkańcy miejscowości Osjaków, Nowa Wieś i częściowo Dębina.
Długość sieci wodociągowej wynosi 125,30 km, natomiast liczba przyłączy wodociągowych
– 1611 szt.
Stacje uzdatniania wody (hydrofornie) znajdują się w następujących miejscowościach:
w Osjakowie – o wydajności 280 434 m3/rok. Woda podziemna pozyskiwana jest z dwóch
studni artezyjskich (z samowypływem)
w Drobnicach – 53 105 m3/rok. Woda podziemna pozyskiwana jest z dwóch studni
w Chorzynie – 74 364 m3/rok. Woda podziemna pozyskiwana jest z dwóch studni.
Największa stacja uzdatniania wody znajduje się w Osjakowie. Jej zdolność produkcyjna
wynosi 768,3 m3/d. Hydrofornia ta obsługuje mieszkańców następujących miejscowości:
Osjaków, Felinów, Gabrielów, Nowa Wieś, Dębina, Skaleniec, Walków, Czernice, Dolina
Czernicka, Borki Walkowskie, Jasień, Zofia, Stanisławów, Józefina, Kolonia Dąbrowice.
W ujęciu graficznym przedstawiono sprzedaż wody oraz koszty eksploatacji stacji uzdatniania
wody na przestrzeni ostatnich 2 lat.
Drugą pod względem wielkości jest stacja uzdatniania wody w Chorzynie. Jej zdolność
produkcyjna wynosi 203,7 m3/d i obsługuje ona mieszkańców następujących miejscowości:
Chorzyna, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska.
Stacja uzdatniania wody w Drobnicach obsługuje mieszkańców następujących miejscowości:
Drobnice, Kolonia Raducka, Raducki Folwark, Raduczyce. Jest trzecią pod względem wielkości
produkcji, która wynosi 145,5 m3/d.
Wszystkie stacje spięte są w pierścień, co w sytuacjach awaryjnych, pozwala na utrzymanie
ciągłej dostawy wody mieszkańcom gminy Osjaków.
Na terenie gminy Osjaków znajduje się również jedna przepompownia wody.
Ze względu na pandemię COVID – 19 za sprzedaż wody został wprowadzony system
zaliczkowy.
W 2020 r. został wykonany tylko jeden odczyt przez konserwatora. Faktyczne zużycie wody przez
odbiorców za 2020 r. zostało rozliczone na przełomie stycznia i lutego 2021 r.
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W ujęciu graficznym przedstawiono sprzedaż wody oraz koszty eksploatacji stacji
uzdatniania wody na przestrzeni ostatnich 2 lat.

Wyniki ekonomiczne wodociągów
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Wykres 12 Wyniki ekonomiczne wodociągów w latach 2019-2020

W roku 2020 opłaty za wodę nie wzrosły i utrzymują się na poziomie 2,22 za 1m3. Produkcja
wody w tym okresie na wszystkich ujęciach wyniosła 277 630 tys. m3, natomiast sprzedaż –
183 605 tys.m3.
Wpływy z tytułu sprzedaży wody pokrywają koszty związane z produkcją i dostarczaniem
wody, tak więc nie są konieczne dopłaty z budżetu Gminy do gospodarki wodociągowej.
Zaległości wymagalne z tytułu opłat za wodę i odprowadzonych ścieków wynosiły na koniec 2020
roku 37 581,77 zł.
Kanalizacja
Z sieci kanalizacji sanitarnej korzystają mieszkańcy w następujących miejscowościach:
Osjaków, Nowa Wieś i częściowo Dębina.
W roku 2020 opłaty za ścieki wzrosły z 9,93 zł/ m3 na 10,00 zł/ m3 (netto). Rada Gminy
Osjaków podjęła uchwałę Nr XXIV/114/20 z dnia 14 maja 2020 r., w której ustalono dopłatę
do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej w okresie od 11 czerwca 2020 r.
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do 10 czerwca 2021 r. dla taryfowej grupy odbiorców w wysokości 4,70 +VAT za 1 m3 ścieków.
Po dopłacie cena 1 m3 ścieków wynosi 5,30 zł netto.
W 2020 odbiór ścieków wyniósł – 45 456 tys.m3.
W ujęciu graficznym przedstawiono dochody z odbioru ścieków oraz koszty eksploatacji
oczyszczalni ścieków na przestrzeni ostatnich 2 lat.
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Wykres 13 Wyniki ekonomiczne oczyszczalni ścieków w latach 2019-2020
W 2020 roku:
1. na zlecenie Gminy Osjaków, przez firmę AWOS z Poznania wykonane zostały
dwa opracowania dokumentacyjne, na ogólną wartość 19 372,50 zł, to jest:
a) Przegląd obszarów i granic aglomeracji Osjaków – za kwotę brutto 9963,00 zł;
b) Weryfikacja zgodności aglomeracji z zapisami Dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz
wyznaczenie planu obszarów i granic aglomeracji – za kwotę brutto 10455,00 zł.
2. Ponadto, za umieszczenie urządzeń (sieć kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi) w pasie drogi
powiatowej poniesiono opłatę w wysokości 6884,00 zł.
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Zmodernizowana oczyszczalnia jest w pełni skomputeryzowana, automatycznie sterowana
i może przyjąć 400 m3 nieczystości na dobę. Do oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji
sanitarnej miejscowości Osjaków, Nowej Wsi i częściowo Dębiny a także ścieki dowożone
samochodem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych (szamb, przydomowych
oczyszczalni ścieków) z terenu Gminy.
Gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do kanalizacji sanitarnej, korzystają z usług
odbioru nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym, będącym własnością Gminy
Osjaków oraz firmy posiadającej zezwolenie Wójta Gminy Osjaków na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu
Gminy Osjaków.
Obecnie gmina Osjaków posiada 17,87 km sieci kanalizacyjnej, która jest rozbudowywana
w zależności od posiadanych środków finansowych na ten cel.
Ponadto na ternie gminy Osjaków zlokalizowane są 4 przepompownie ścieków
tj. 2 w Osjakowie, 1 w Dębinie i 1 w Nowej Wsi.
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9. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
Gmina Osjaków w 2020 r. realizowała „Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osjaków”
W budżecie Gminy na 2020 r. w dziale Ochrona środowiska na realizację ww. Programu plan
wydatków wynosił 18 000,00 zł, wykonanie wydatków to 10 296,82 zł. Szczegółowe wykonanie
wydatków
w układzie rodzajowym przedstawia tabela nr 1.
W ramach przedmiotowego programu zostały podpisane następujące umowy:
- na zlokalizowanie, transport i przetrzymanie zwierząt bezdomnych z Fundacją
ZWIERZYNIEC siedzibą ul 18-tego Stycznia 131, 98-300 Wieluń
- na odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt, lub ich części z Przedsiębiorstwem JASTA
Sp. z o.o. z siedzibą ul Pawłowska 4, 97-300 Kamieńsk
W 2020 r. na terenie Gminy Osjaków:
- zlokalizowano, odłowiono i umieszczono w schronisku w Szczytach (prowadzonym przez
Fundację ZWIERZYNIEC siedzibą ul 18-tego Stycznia 131, 98-300 Wieluń) 4 bezdomne psy,
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w schronisku przebywały 2 psy
- zlokalizowano i zutylizowano 1 szt. padłej, dzikiej zwierzyny.
Rodzaj wydatków

Lp.

Kwota (w zł)

Zakup materiałów i wyposażenia
1.

Zakup karmy.

2.

Zakup materiałów.

165,90
1950,00

Zakup usług pozostałych
1.

Zakup usług odłowienia bezdomnych zwierząt

2.

Zakup usługi odbioru padłego zwierzęcia

214,92

3.

Zakup usług weterynaryjnych

240,00

4.

Zakup usług pozostałych

100,00

Razem:

7 626,00

10 296,82

Tabela 18 Wydatki poniesione na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi
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Uwagi

10. Gospodarka odpadami
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Osjaków funkcjonował
w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), oraz następujące uchwały Rady
Gminy:
1. Uchwała nr XVI/75/19 Rady Gminy Osjaków z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków";
2. Uchwała Nr XVI/76/19 Rada Gminy Osjaków z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
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, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3. Uchwała nr XIX/91/19 Rada Gminy Osjaków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty;
4. Uchwała nr XIX/92/19 Rada Gminy Osjaków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5. Uchwała nr XXIV/108/20 Rada Gminy Osjaków z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Osjaków";
6. Uchwała nr XXIV/109/20 Rada Gminy Osjaków z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
7. Uchwała nr XXIV/110/20 Rady Gminy Osjaków z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osjaków, na których
zamieszkują mieszkańcy.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków,
selektywnie zbierane były następujące frakcje odpadów:
papier;
szkło;
tworzywa sztuczne;
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opakowania wielomateriałowe;
metale;
odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
przeterminowane leki i chemikalia;
zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
zużyte opony;
odpady zielone;
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Osjaków objęte były nieruchomości
zamieszkałe. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarta była z firmą
„Eko-Region” Sp. z o. o. w Bełchatowie na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana była od mieszkańca.
Wpłat z tytułu opłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy do ostatniego dnia każdego
miesiąca. W ramach opłaty od mieszkańców odbierane były zmieszane odpady komunalne
wytworzone w gospodarstwach domowych oraz odpady segregowane gromadzone
w pojemnikach.
W roku 2020 na terenie gminy obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
- 9,00 zł od osoby w okresie 01.01.2020 -31.01.2020
- 21,00 zł od osoby w okresie 01.02.2020 – 31.12.2020
Od dnia 01.06.2020 r. wprowadzona została ulga dla osób kompostujących bioodpady
w przydomowym kompostowniku wynosząca 19,05% od stawki podstawowej dająca 4,00 zł ulgi
od osoby w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2020 r. łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy
wynosiła 1074,90 Mg (ton).
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Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane odpady
komunalne

611,5773

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

173,4518

15 01 07

Opakowania ze szkła

110,1871

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

100,4300

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,8600

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

26,5800

Tabela 19 Odpady komunalne odebrane od mieszkańców gminy w 2020 r.

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

5,4000

15 01 07

Opakowania ze szkła

2,2000

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06

14,10

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2,4200

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

25,8400

Tabela 20 Odpady komunalne odebrane z PSZOK w 2020 r.
Na terenie Gminy Osjaków funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
PSZOK czynny jest we wtorki i piątki w godzinach od 9:00 do 11:00
oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 10:00. Do PSZOK-u mieszkańcy Gminy
Osjaków mogą bezpłatnie oddawać odpady pochodzące z gospodarstw domowych.
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11. Drogi Gminne
Na terenie gminy Osjaków występują trzy rodzaje dróg tj.: droga krajowa nr 74j o długości
17,0 km, drogi powiatowe o długości 30,07 km i drogi gminne o długości 84,6 km.
Ponadto na terenie gminy znajdują się drogi nie zaliczone do żadnej z w/w kategorii,
a stanowiące podstawowe ciągi komunikacyjne dla mieszkańców gminy, według zapisów ustawy
o drogach są to drogi wewnętrzne. Długość tych dróg wynosi ok. 72 km.
W budżecie Gminy na 2020 r. w dziale „drogi” plan wydatków wynosił 977 787,00 zł,
wykonanie wydatków 895 984,89zł. Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie rodzajowym
przedstawia poniższa tabela.
Wykonanie głównych wydatków rzeczowych za 12 miesięcy przedstawia poniższa tabela.
Rodzaj wydatków

Lp.

Kwota (w zł)

Uwagi

Bieżące utrzymanie dróg
1.

Zakup kruszywa z transportem

25 162,93

2.

Zakup emulsji asfaltowej i masy asfaltowej

16 553,09

4.

Zakup znaków drogowych

6 083,63

Eksploatacja sprzętu
1.

Zakup paliw, smarów, olejów

52 836,47

2.

Części i materiały do pojazdów służących do utrzymania
dróg

17 008,40

Tabela 21 Utrzymanie dróg - główne wydatki rzeczowe w 2020 r.
Pracownicy grupy drogowej prowadzili bieżące utrzymanie dróg gminnych poprzez:
- remont nawierzchni dróg gminnych we wszystkich sołectwach (łatanie dziur) kruszywem,
masą asfaltową i emulsją asfaltową z grysem,
- remont chodników,
- remont i wymianę znaków drogowych i informacyjnych,
- wycinkę drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego dróg gminnych,
- profilowanie nawierzchni dróg gminnych równiarką,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych i placów- kosiarką bijakową i żyłkową,
- odnawianie rowów w pasie drogowym dróg gminnych, remont przepustów,
- zimowe utrzymanie nawierzchni dróg,
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Wykonano remonty przepustów, chodników, wjazdów i parkingów:
1.Przepusty w miejscowościach:
- Walków (Kresy) - 1 szt.
- Czernice -1 szt.
- Osjaków ul. Północna - 1 szt.
2. Remont chodnika 100 m.b.
- ul. Przejazd.
3. Przebudowa zjazdu wraz z miejscami parkingowymi - 150 m2
- ul. Przejazd.
4. Remont parkingu
- ul Kościelna przy Przedszkolu.
- ul Przejazd przy budynku urzędu gminy
5. Utwardzenie pobocza w pasie drogi gminnej nr 117307E w miejscowości Felinów.
Na wyposażeniu Urzędu Gminy w Osjakowie znajduje się następujący sprzęt:
Lp.

Nazwa sprzętu

Nr rejestracyjny

Rok
produkcji

1.

Koparka „Waryński” K-406

1989

2.

Równiarka SHM-4

1982

3.

Ład.-Kop. „KOMATSU”

2015

4.

Ciągnik „Ursus” C-360

SIW 220T

1983

5.

Ciągnik „DEUTZ” 410LS + Ład.

EWI 3X44

2011

6.

Przyczepa „Autosan” D-55-1

SIW 672K

1988

7.

Przyczepa „Sanok” D-44A

EWI W893

1969

8.

Przyczepa „Autosan” D-723.03

EWI R258

1987

9.

Przyczepa hakowa

EWI 2W44

2011

10.

Kosiarka bijakowa

2012

11.

Kosiarka rotacyjna

2002

12.

Pług do odśnieżania PSV-271

2011

13.

Pług do ciągnika T-201

2006

14.

Rozdrabniacz do gałęzi RT73H-2S

2008

16.

Pług do sam. MAN

2013
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17.

Rozsiewacz 7t

2002

18.

Rozsiewacz RCW-3

1983

19.

Zamiatarka AGATA ZM-1600

2006

20.

Skrapiarka do asfaltu MK-200

1982

21.

Agregat prądotwórczy ES 8000

2016

22

Ubijak Wacker BS 60-2

2016

22.

Opryskiwacz Cyklon

2020

Tabela 22 Sprzęt będący na wyposażeniu Urzędu Gminy w Osjakowie
Wykaz wydatków na drogach publicznych za 2020 r.
Lp.

Plan na
2020r. (w zł)

Nazwa wydatku

1

Wydatki. osob. niezal. do wynagr.

2

Wynagrodzenia pracowników

3

Wykonanie
(w zł)

Wykonanie
(%)

900,00

393,11

43,7

212 434,00

188 383,68

88,7

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

14 855,00

13 527,14

91,1

4

Składki na ubezpieczenie społeczn.

40 486,00

33 173,61

81,9

5

Składka na Fundusz Pracy

5 741,00

3 796,42

66,1

6

Wynagrodzenia bezosobowe

25 000,00

21 168,00

84,7

7

Zakup materiałów i wyposażenia

145 000,00

136 631,29

94,2

8

Zakup usług remontowych

33 400,00

31 970,83

95,7

9

Zakup usług pozostałych

28 575,00

19 073,06

66,7

10

Zakup usług zdrowotnych

800,00

680,00

85,0

11

Odpis na Zakład. Fun. Św. Socjal.

6 326,00

6 326,00

100

12

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

697,010

46,5

13

Różne opłaty i składki

6 500,00

4 639,20

71,4

14

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

1 600,00

1530,59

95,7

15

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

454 610,00

433 994,95

95,5

977 727,00

895 984,89

RAZEM:

Tabela 23 Wydatki poniesiona na utrzymanie dróg w 2020 r.
W 2020 r na zadania inwestycyjne związane z remontami i przebudową dróg na terenie
Gminy Osjaków wydatkowano kwotę 433 994,95 zł.
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12. Działalność gospodarcza
W 2020 roku w Gminie Osjaków zarejestrowano 25 nowych przedsiębiorców, wykreślono
natomiast 9.
Jak wynika z raportu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
na terenie naszej gminy liczba wpisów, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje
się na terenie Gminy Osjaków obejmowała 572 pozycje. Z czego status „aktywny” posiadało 238
podmiotów, status „wykreślony” 287, status „zawieszony” 33, nie rozpoczął działalności 3,
a liczba działalności prowadzonych wyłącznie w formie spółek cywilnych obejmowała 11 pozycji.
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy dominują
mężczyźni, stanowią oni 2/3 wszystkich przedsiębiorców, zaś 1/3 stanowią kobiety.

Liczba aktywnych i zawieszonych podmiotów gospodarczych w podziale na sekcje.
NAZWA SEKCJI

Liczba
wpisów

Sekcja A – ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

8

Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

39

Sekcja E – DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

1

Sekcja F - BUDOWNICTWO

66

Sekcja G – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY: NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

80

Sekcja H – TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

13

Sekcja I – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I
USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

10

Sekcja J – INFORMACJA I KOMUNIKACJA

5

Sekcja K – DZIAŁALNOSĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

3

Sekcja L – DZIAŁALNOSĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI

4

Sekcja M – DZIAŁALNOSĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

11

Sekcja N – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I
DZIAŁALNOSĆ WSPIERAJĄCA

6

Sekcja P - EDUKACJA

8

Sekcja Q – OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

6

Sekcja S – POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

11

Ogółem

271

Tabela 24 Liczba aktywnych i zawieszonych podmiotów gospodarczych w podziale na sekcje
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Liczba wpisów według sekcji działalności gospodarczej.

80

66

39

13
8

11

10
5

1

3

4

6

8

11
6

SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA SEKCJA
A
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
S
Seria 1

Wykres 14 Wpisy do działalności gospodarczej według sekcji
Na podstawie powyższych danych zauważyć możemy, że na obszarze gminy w rankingu
sekcji PKD przeważa handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, na następnym miejscu
znajduje się budownictwo, oraz przetwórstwo przemysłowe. Podmioty gospodarcze
funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady.
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13. Inwestycje
Rok 2020 to kolejny roku w działalności Gminy Osjaków, w którym zostały zaangażowane
środki finansowe na realizację inwestycji, a inaczej mówiąc na rozwój infrastruktury służącej
poprawie warunków życia i pracy Mieszkańców Gminy.
Podobnie, jak w latach poprzednich, w 2020 roku realizowane były inwestycje w różnych
dziedzinach, które przyczyniają się do zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców, stworzenia
atrakcyjnego obszaru pod względem turystycznym oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii, zgodnie z wizją określoną w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2022.

„Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie
o pomieszczenia żłobka”.
Od dnia 3 lutego 2020 roku Żłobek w Osjakowie już funkcjonuje, pomimo tego w 2020 r.
były ponoszone jeszcze wydatki na szkolenie i warsztaty dla rodziców z terenu gminy Osjaków
w zakresie możliwości pogodzenia życia zawodowego z prywatnym w celu zwiększenia ich
aktywności zawodowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku (utwardzenie dojść
i dojazdów, nadzór inwestorski, miejsca parkingowe, utworzenie terenów zielonych),
zakup dodatkowego wyposażenia, malowanie elewacji budynku przedszkola oraz dostawę
i montaż napisu przestrzennego. W 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie
170 687,86 zł.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 2 296 117,09 zł, w tym:
1 286 617,35 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014 – 2020,
520 045,18 zł dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019,
489 454,56 zł ze środków własnych budżetu gminy, co stanowiło 21,31% całkowitej wartości
zadania.
Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone, a założony cel, którym było
zwiększenie dostępności do instytucji świadczących usługi opiekuńcze dla dzieci do 3 roku życia
w gminie Osjaków poprzez utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi, został osiągnięty.
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Zdjęcie 1 Budynek Publicznego Przedszkola w Osjakowie rozbudowanego o pomieszczenia
żłobka

Zdjęcie 2 Budynek Publicznego Przedszkola w Osjakowie rozbudowanego o pomieszczenia
żłobka
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„Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41
z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy”
Celem zadania jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających
ubóstwo i wykluczenie społeczne mieszkańców Gminy Osjaków poprzez utworzenie
i uruchomienie środowiskowego domu samopomocy dla 30 uczestników. Dążąc do osiągnięcia
tego celu Gmina Osjaków pozyskała w 2018 roku dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie
VII.3 Infrastruktura opieki społecznej w wysokości - 2 080 605,00 zł oraz w 2020 roku z budżetu
państwa (Wojewody Łódzkiego) – 850 536,42 zł.
W 2020 roku rozpoczęte i zakończone zostały roboty budowlane w zakresie tzw. stanu
surowego zamkniętego. Zrealizowano etap I zadania, w ramach którego wykonano: roboty ziemne
i rozbiórkowe, ławy i ściany fundamentowe, ściany, stropy, elementy żelbetowe, docieplenie stopu
i poddasza, strop nad parterem, podłoża na gruncie i na stropie, ścianki działowe, więźbę i pokrycie
dachowe, stolarkę okienną bez podokienników oraz roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne
wodociągowo-kanalizacyjne ulegające zakryciu. W 2020 r. na zadanie poniesiono wydatki
w kwocie 887 113,33 zł, z tego kwota 850 536,42 zł pochodziła z dotacji z rezerwy celowej dla
jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (dotacja celowa z budżetu państwa).

Zdjęcie 3 budynek komunalny w Kolonii Raduckiej 41 w trakcie przebudowy na Środowiskowy
Dom Samopomocy
61

W grudniu 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie
II etapu robót, który obejmuje pozostałe roboty ogólnobudowlane w budynku, tj.: montaż stolarki
drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz podokienników, roboty tynkarskie, okładzinowe
i malarskie, roboty wykończeniowe, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem
elewacji tynkiem akrylowym; roboty ogólnobudowlane remontu budynku kotłowni, w tym: roboty
rozbiórkowe, murarskie, systemowe docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem
cienkowarstwowym, więźba i pokrycie dachowe, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa,
wykonanie izolacji, tynków wewnętrznych, robót wykończeniowych; zagospodarowanie terenu:
roboty rozbiórkowe, utwardzenie terenu (w tym, dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe),
ogrodzenie działki; wykonanie robót instalacyjnych w zakresie branży sanitarnej: instalacji wody
zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji CO, instalacji grzewczej w technologii
gruntowej pompy ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej; wykonanie
robót
instalacyjnych
elektrycznych,
w
tym:
instalacji
zewnętrznych
(przyłącze elektroenergetyczne, teleinformatyczne), instalacji wewnętrznych (tablice rozdzielcze,
instalacja gniazd wtykowych, oświetlenia, odgromowa i uziemienia); instalacji fotowoltaicznej,
instalacji niskoprądowych (instalacja CCTV, strukturalna, przyzywowa dla osób
niepełnosprawnych, sprzęt aktywny, instalacja oddymiania). Na finansowanie powyższych robót
budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia do ŚDS w styczniu 2021 r. wystąpiono
z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa
w wysokości 1 538 037,00 zł.
„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach”.
Realizacja zadania została zakończona w 2020 r. Zadanie dofinansowane było ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania
wyniosła 378 206,36 zł, w 2020 r. z rozliczenia wpłynęła kwota 316 096,78 zł. W ramach zadania
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobnicach użyczony Gminie Osjaków
z przeznaczeniem na świetlice wiejską, w ramach projektu, został poddany głębokiej
termomodernizacji, gdzie wykonano:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z opaską wokół budynku,
- ocieplenie stropu i dachu budynku,
- ocieplenie podłogi na gruncie wraz z ogrzewaniem podłogowym i wykonaniem posadzek
z płytek,
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej),
- nowe oświetlenie (instalację, lampy, gniazda wtykowe),
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- montaż gruntowej pompy ciepła wraz z centralnym systemem produkcji c.w.u.,
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- malowanie ścian, nową instalację wodociągowo-kanalizacyjną, sanitariaty, zaplecze
gospodarczo-socjalne wraz z armaturą.
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono również wyposażenie kuchenne
(meble kuchenne wraz z blatem ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki (baseny) gastronomiczne,
kuchenkę gazową oraz szafę przesuwną), wewnętrzne rolety okienne oraz wykonano szczelny
zbiornik na nieczystości.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 666 150,38 zł, w tym dofinansowanie
ze środków UE – 378 206,36 zł, co stanowi 56,77% wartości wydatków na realizację zadania.

Zdjęcie 4 Budynek OSP i świetlicy wiejskiej w Drobnicach po termomodernizacji

„Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Osjakowie”.
W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowo-demontażowe, remontowo-budowlane,
remontowo-instalacyjne oraz montażowe w pomieszczeniach 3 łazienek (2 łazienki na parterze,
1 na piętrze) oraz w pomieszczeniu zmywalni w budynku szkoły. Ponadto, wykonano instalację
ciepłej wody użytkowej z kotłowni do łazienek i pomieszczenia zmywalni z wykonaniem
cyrkulacji obiegu ciepłej wody i montażem zbiornika buforowego w kotłowni na ciepłą wodę
użytkową. Oprócz robót instalacyjnych, w łazienkach (sanitariatach) oraz pomieszczeniu
63

zmywalni położone zostały nowe płytki ścienne i podłogowe, zamontowana została nowa
armatura sanitarna.
Koszt całkowity zadania wyniósł 22 665,50 zł i poniesiony został ze środków własnych
budżetu gminy. Wykonawcy zadania, z tytułu nieterminowego ich wykonania, została naliczona
i potrącona kara umowna w wysokości 75 040,00 zł.

Zdjęcie 5 Zmodernizowana łazienka w budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie

„Remont nawierzchni płyty stadionu sportowego im. Andrzeja Buchwalda
w Osjakowie wraz z infrastrukturą”.
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
- nową nawierzchnię trawiastą płyty stadionu,
- nowy system zraszania płyty stadionu,
- nowe boksy dla zawodników rezerwowych gospodarzy i gości,
- bramki do piłki nożnej wraz z siatkami.
Realizacji przedmiotowego zadania wynikała z konieczności poprawy bezpieczeństwa
użytkowników stadionu, ponieważ płyta posiadała bardzo liczne nierówności.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 104 176,95 zł, w tym 61 000,00 zł
dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej
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przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, co stanowiło 58,55% całkowitych wydatków na realizację zadania.

Zdjęcie 6 Nowa nawierzchnia trawiasta na płycie stadionu w Osjakowie

„Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków”.
W 2020 roku zainicjowano projekt polegający na wymianie niskoemisyjnych źródeł ciepła
na nowe ekologiczne źródła. Przeprowadzono nabór wniosków od mieszkańców i właścicieli
jednorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy. Na podstawie
złożonych deklaracji, wg kolejności zgłoszeń, przygotowano dokumentację aplikacyjną
i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach ogłoszonego
konkursu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka
niskoemisyjna, działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W wyniku oceny formalnej
i merytorycznej wniosek Gminy Osjaków został wybrany do dofinansowania.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 342 213,08 zł, w tym dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 3 912 392,27 zł.
W 2020 roku zostały poniesione wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:
studium wykonalności projektu i programu funkcjonalno-użytkowego w wysokości 36 697,30 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę w 52 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych
istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, niskoemisyjne i ekologiczne źródła ciepła.
Ponadto, w 28 budynkach mieszkalnych w ramach projektu wykonane będą roboty
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termomodernizacyjne dociepleniowe. Jest to projekt współfinansowany również przez właścicieli
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zwanych Uczestnikami projektu. Zakres rzeczowy
projektu przewidziany jest do realizacji w 2021 roku.
„Budowa przepompowni ścieków w Osjakowie”.
W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz złożono
wniosek o pozwolenie na budowę. Na ten zakres wydatkowana została kwota 11 400,00 zł.
Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę
nowej i demontaż istniejącej przepompowni ścieków w Osjakowie, na działce o ewid. nr 465,
roboty związane z zagospodarowaniem terenu (wymiana ogrodzenia, utwardzenie dojścia do
przepompowni) oraz wykonanie robót elektrycznych.
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
W związku z rozwojem jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego zachodzi
konieczność rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Osjakowie. W 2020 roku
wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Osjakowie ul. Targowa w kierunku Zofii oraz budowy sieci wodociągowej
w ul. Targowej w kierunku Ewarystowa ( o dł. ok. 130 mb). Na ten cel wydatkowana została kwota
14 800,00 zł.
We wrześniu 2020 r., złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na budowę sieci wodociągowej
w Osjakowie przy ul. Brzozowej. W związku z tym zachodziła konieczność wykonania
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i wykonania analizy kosztowej inwestycji. Wydatki
poniesione na ten cel wyniosły 1 625,00 zł. Wniosek spełnia wymagania naboru, lecz z uwagi na
ograniczone środki finansowe jest na liście wniosków oczekujących na ewentualne „oszczędności
poprzetargowe” wszystkich projektów, które zostały wybrane do udzielenia pomocy.
„Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osjakowie”.
W ramach tego wykonano remont pomieszczeń biurowych związanych z aktami stanu
cywilnego i dostosowano je do obowiązujących wymogów. Wydatkowano na ten cel kwotę
29 3106,72 zł.
Przebudowa drogi Drobnice- Szyszczyna dł. 1492 m.b. - 25 000,00 zł
W ramach przedmiotowego zadania został opracowany uproszczony projekt budowlany,
kosztorys inwestorski i projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 117311E. Przedmiotowa
dokumentacja wykorzystana została do złożenia wniosku o przyznanie środków z budżetu
Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
na zadanie pod nazwą modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Koszt ogólny realizowanego zadania 1 120 116,80 zł, wnioskowane środki z budżetu
województwa 661 270,08 zł.
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Przebudowa drogi gminnej w Osjakowie ul. Słowackiego i Kochanowskiego dł. 560 m.b. – wydatki w 2020 r. - 69 082,00 zł, całkowita wartość zadania: 641 760,20 zł.
Kontynuacja zadania z 2019 roku. W roku 2020 r. zadanie zostało zakończone a droga
przekazana do użytkowania. W ramach poniesionych wydatków dokonano aktualizacji
dokumentacji projektowej, zakupiono tablice informacyjne oraz dokonano zapłaty za roboty
budowlane polegające na wykopaniu rowu, budowie przepustów, budowie chodnika (630mb)
wraz z rabatami pod roślinność ozdobną, wykonaniu nawierzchni asfaltowej o dł 560 mb,
oznakowaniu poziomym i pionowym, montażu progów zwalniających (2 szt.)
oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano
z dofinasowaniem Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych.
Remont drogi w miejscowości Czernice odc. IV i V– dł. 985 m.b. – 172 854,36 zł.
W ramach przedmiotowego zadania wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego,
nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza oraz zjazdy. Wykonanie remontu dwóch odcinków
dróg w m. Czernice, zakończyło podzieloną na pięć etapów inwestycje która rozpoczęła się
w 2016 r.
Na realizację zadania w 2020 r. pozyskano środki z budżetu Województwa Łódzkiego,
pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 58 414,69 zł.
Remont drogi nr 117409E Kolonia Dąbrowice – Piskornik Czernicki – dł. 1400 m.b. 117 058,00 zł
W ramach przedmiotowego zadania utwardzono 1400 mb. drogi, kruszywem łamanym
o grubości 20 cm, na szerokości 4 m.
Przebudowa dróg gminnych nr 117309E i nr 117310E na odcinku Kuźnica Strobińska Kużnica Ługowska – dł. 3016 m.b. – 49 999,00 zł
W ramach przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja projektowokosztorysowa oraz projekt stałej organizacji ruchu przedmiotowych dróg. Uzyskano decyzje
pozwolenie na budowę czy zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę. W 2020 r. złożono również w ŁUW w Łodzi wniosek o dofinansowanie przebudowy
dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioskowano o dofinansowanie 80% kosztów
kwalifikowalnych.
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14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie.
Celem pomocy społecznej, jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności
- potrzeby ochrony macierzyństwa,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej choroby,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy
społecznej jest określone w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom,
których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
1) na osobę samotnie gospodarującą – 701 zł,
2) na osobę w rodzinie – 528 zł,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub
w innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Wydatki na zadania realizowane przez Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 roku
wynosiły ogółem 8 559 748,79 zł, w tym w dziale 855-Rodzina - 7 813 509,48 zł, w dziale Pomoc
społeczna - 697 135,10 zł, w dziale Edukacja i opieka wychowawcza 32 140,80 zł, w dziale
Ochrona zdrowia: 16 963,41 zł. Wydatki w ramach realizacji projektu Centrum Usług
Środowiskowych w powiecie Wieluńskim – 269 029,69 zł.
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Dział

Rodzina
(w zł)

Pomoc
społeczna
(w zł)

Edukacyjna
opieka
wychowawcza
(w zł)

Ochrona
zdrowia
(w zł)

Projekt: Centrum
Usług
Środowiskowych
w powiecie
wieluńskim
(w zł)

Rok

Wydatki ogółem
(w zł)

2019

6 791 199,71

665 910,01

33 628,80

23 706,36

262 046,21

7 776 491,09

2020

7 813 509,48

697 135,10

32 140,80

16 963,41

269 029,69

8 828 778,48

zł8 000 000,00
zł7 000 000,00

6 791 199,71 zł

zł9 000 000,00

7 813 509,48 zł

Tabela 25 Wydatki na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020
roku

Wydatki GOPS w 2020 r.

zł6 000 000,00

269 029,69 zł

262 046,21 zł

16 963,41 zł

zł1 000 000,00

23 706,36 zł

zł2 000 000,00

32 140,80 zł

zł3 000 000,00

33 628,80 zł

zł4 000 000,00

697 135,10 zł

665 910,01 zł

zł5 000 000,00

851-Ochrona zdrowia

Projekt: Centrum Usług Środowiskowych
w powiecie wieluńskim

2020

854-Edukacyjna opieka wychowawcza

2019

852-Pomoc społeczna

855-Rodzina

zł0,00

Wykres 15 Wydatki na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020
roku
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1. Zadania realizowane z zakresu ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób którym
decyzją przyznano
świadczenia

Liczba osób w
rodzinie

Zasiłki stałe

14

23

64 178,91

Składki zdrowotne

10

16

3 990,34

Zasiłki okresowe

8

14

12 243,35

Zasiłki celowe (w tym
specjalne celowe)

10

25

4 100,00

Schronienie

1

1

2 610,00

Domy Pomocy Społecznej

4

4

65 861,46

Wypłacenie
wynagrodzenia za
sprawowanie opieki

2

2

4 619,35

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczeń
(w zł)

Tabela 26 Zadania realizowane przez GOPS z zakresu ustawy o pomocy społecznej
2. Zadania realizowane z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Prawo do świadczeń zdrowotnych określa art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych i wydawane jest na okres 90 dni.

Rodzaj świadczenia
Potwierdzenie prawa do
ubezpieczenia
zdrowotnego

Liczba osób, którym decyzją
przyznano świadczenie

Liczba osób w rodzinie

3

3

Tabela 27 Liczba osób, którym przyznano świadczenie zdrowotne
3. Zadania realizowane w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”
Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”. Na realizację zadania
z budżetu państwa wydatkowano kwotę 51 578,40 zł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę
17 192,80 zł.
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Liczba osób, którym
decyzją przyznano
świadczenie

Liczba osób w
rodzinie

Kwota świadczeń
(w zł)

Świadczenia
pieniężne - zasiłki
celowe na zakup
żywności

60

158

62 190,00

Dożywianie dzieci w
szkołach

34

95

6 581,20

Rodzaj świadczenia

Tabela 28 Przyznane świadczenia na zakup żywności i dożywianie dzieci w szkołach
4. Zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tj. Dz.U z 2020r. poz. 808 ze zm.), Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie
materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na
bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznanie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia 25 roku
życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawnościbezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.
W/w świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże
nie wyższej niż 500,00 zł na każde dziecko.
Liczba osób uprawnionych

Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)

do korzystania z funduszu
26

109 419,68

Tabela 29 Ilość i wartość wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
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5. Zadania realizowane w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z systemu świadczeń
rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 111).
Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do świadczeń
rodzinnych jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu
netto tj. po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
i wynosi od 674 zł na osobę (lub 764 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko
niepełnosprawne). Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka, wynosi 1 922 zł na osobę. Świadczeniami, które przysługują bez względu
na dochód są: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Rodzaj zasiłku

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

Kwota świadczeń (w zł)

Świadczenie pielęgnacyjne

16

347 206,00

Zasiłek pielęgnacyjny

90

217 982,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy

7

38 272,00

Zasiłek dla opiekuna

6

34 038,00

Świadczenie rodzicielskie

15

102 347,10

Jednorazowa zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka

38

38 000,00

Zasiłki rodzinne

475

567 840,63

- tyt. urodzenia dziecka

30

20 479,80

- z tyt. urlopu wychowawczego

20

61 880,66

- z tyt. samotnego wych.
dziecka

17

33 578,60

- z tyt. kształcenia i
rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

25

25 827,73

-z tyt. rozpoczęcia roku
szkolnego

295

27 931,93

9

6 215,00

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tyt. pobytu w internacie
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Wykres 16 Świadczenia rodzinne udzielone w 2020 r.
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27 931,93 zł

-z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego

Opłacanie składek ubezpieczenia społecznego dla
osób pobierających świadczenie opiekuńcze
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób
pobierających świadczenie opiekuńcze

- z tyt. rodziny wielodzietnej

- z tyt. dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły

8 649,98 zł

62 378,84 zł

80 050,67 zł

56 564,49 zł

6 215,00 zł

25 827,73 zł

- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

- z tyt. pobytu w internacie

33 578,60 zł

61 880,66 zł

20 479,80 zł

38 000,00 zł

- z tyt. samotnego wych. dziecka

- z tyt. urlopu wychowawczego

- tyt. urodzenia dziecka

Zasiłki rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

102 347,10 zł

34 038,00 zł

0,00

Zasiłek dla opiekuna

100 000,00

38 272,00 zł

200 000,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy

217 982,00 zł

300 000,00

Świadczenie rodzicielskie

400 000,00

Zasiłek pielęgnacyjny

500 000,00

347 206,00 zł

567 840,63 zł

600 000,00

Świadczenie pielęgnacyjne

- z tyt. dojazdu z miejsca
zamieszkania do szkoły
116
56 564,49

- z tyt. rodziny wielodzietnej
83
80 050,67

Opłacanie składek
ubezpieczenia społecznego dla
osób pobierających
świadczenie opiekuńcze
20
62 378,84

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób
pobierających świadczenie
opiekuńcze
10
8 649,98

Jednorazowe świadczenie na
podstawie ustawy za życiem
0
0

Tabela 30 Liczba i kwota wypłaconych świadczeń

Świadczenia rodzinne udzielone w 2020 r.

6. Zadania realizowane w ramach ustawy Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw.
„500 +”.
Program Rodzina 500 +, gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci.
Wsparcie na drugie i kolejne dziecko jest przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny.
Wysokość świadczenia wychowawczego na jedno dziecko wynosi 500,00 zł.
Rodzaj zasiłku

Liczba świadczeń

Świadczenie wychowawcze

11 221

Kwota świadczeń (w zł)
5 557 113,33

Tabela 31 Świadczenia udzielone w ramach programu Rodzina 500+
7. Zadanie realizowane w ramach rządowego programu „ Dobry start” na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.
Świadczenie „ Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom
faktycznym na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia.
Rodzaj zasiłku

Liczba świadczeń

Świadczenie „ Dobry Start”

652

Kwota świadczeń (w zł)
195 600,00

Tabela 32 Świadczenia udzielone w ramach programu "Dobry Start" w 2020 r.
8. Zadania realizowane w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz.U. z 2020r.,poz. 821 z późn. zm.) w 2020 roku
realizowano następujące zadania:
1) W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie opracował projekt
Programu Wspierania Rodziny w gminie Osjaków na lata 2021-2023, który został przyjęty
Uchwałą Nr XXVIII/136/20 Rady Gminy Osjaków z dnia 23 listopada 2020r.
2) Zapewniono rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie w ramach realizacji tego zadania w 2020r.
zatrudniał jednego asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objętych było łącznie
7 rodzin ( w tym 20 dzieci) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–
wychowawczych.
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3) Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo–wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej
i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy
w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym
domu dziecka w wysokości:
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
Gmina Osjaków w 2020r. współfinansowała koszty pobytu 5 dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej- wydatkowano na ten cel kwotę: 23 482,90 zł.
4) prowadzono placówkę wsparcia dziennego tj. Świetlicę środowiskową oraz zapewniono w
niej miejsce dla dzieci. Świetlica mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie,
przy ul. Wieluńskiej 26.
W związku ze stanem epidemii COVID-19 i ogłoszeniem nauczania w trybie zdalnym zajęcia
w świetlicy Środowiskowej realizowane były w okresie od 2.01.2020r. do 11.03.2020r.
oraz od 3.09.2020r. do 6.11.2020r. Odbyły się tylko 84 spotkania.
Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wspierającą rodzinę
poprzez obejmowanie uczęszczających dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi,
profilaktycznymi i edukacyjnymi.
Głównym zadaniem pracy świetlicy jest pomoc dzieciom z rodzin mających trudności
wychowawcze i zagrożonych niedostosowaniem oraz wykluczeniem i naznaczeniem społecznym
z terenu Gminy Osjaków.
Całkowite wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej 2020r. wyniosły
57 812,67 zł w tym:
- wydatek realizowany w ramach projektu „ Centrum Usług Środowiskowych w powiecie
wieluńskim”- 42 568,06 zł
- wydatek realizowany z budżetu gminy – 15 244,61 zł
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9. Zadania realizowane w oparciu o kartę Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek rodziny wielodzietnej, zdefiniowanej jako
rodzina z co najmniej trójką dzieci. Karta uprawnia do ulg i zniżek. Nowelizacja ustawy w 2019r.
wprowadziła zmiany, które stanowią iż prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny
wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) mają lub mieli na
utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek.
W 2020r. roku Kartę Dużej Rodziny otrzymały 42 osoby z terenu Gminy Osjaków.
Koszt realizacji zadania wyniósł 134,04 zł
10. Zadania realizowane w ramach ustawy o przeciw działaniu przemocy w rodzinach
Jednym z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie jest przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie zatwierdzonego przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XLII/223/2017 Rady Gminy
Osjaków z dnia 25 września 2017r. obejmującego swoim zakresem zadania mające na celu przede
wszystkim ochronę osób doznających przemocy w rodzinie.
Pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszystkie odmiany złego traktowania tych członków
rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się
fizyczne nad członkiem rodziny, ale także dręczenie psychiczne wykorzystywanie seksualne
i ekonomiczne.
W celu realizacji powyższego zadania Uchwałą Nr XXIX/143/20 Rady Gminy Osjaków
z dnia 30 grudnia 2020 r. powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Osjakowie. Obsługa administracyjna Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego zlecona została Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Osjakowie.
W ramach Zespołu działają grupy robocze, których przedstawiciele pracują z rodziną, zapewniając
kompleksową pomoc, wspólnie opracowują, wdrażają i monitorują realizację planu pomocy
w ramach procedury „ Niebieskiej Karty”.
W 2020 roku prowadzonych było 11 postępowań w ramach procedury Niebieskiej Karty.
Pomocy tym rodzinom udzielono w postaci : interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, pomocy
w punkcie konsultacyjnym.
11. Zadania realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie zajmuje się realizacją ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, poprzez przyznawanie i wypłatę stypendiów szkolnych.
W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wypłacono 84 świadczeń na łączną
kwotę 32 140,80 zł, z czego 25 712,64 zł sfinansowano z dotacji, a 6 428,16 zł ze środków budżetu
gminy.
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Ogółem

Stypendium

(w zł)

szkolne

Dotacja z
budżetu państwa

Środki własne
gminy

(w zł)

(w zł)

Liczba
wypłaconych
świadczeń

Rok
2019

33 628,80

26 903,04

6 725,76

87

2020

32140,80

25712,64

6 428,16

84

Tabela 33 Stypendia szkolne wypłacone w 2020 r.

Źródła finansowania stypedniów szkolnych w
2020 r.
zł40 000,00
zł35 000,00
zł30 000,00

6 725,76 zł

6 428,16 zł

26 903,04 zł

25 712,64 zł

2019

2020

zł25 000,00
zł20 000,00
zł15 000,00
zł10 000,00
zł5 000,00
zł-

Dotacja z budżetu państwa

Środki własne gminy

Wykres 17 Źródła środków wypłaconych w ramach stypendiów szkolnych w 2020 r.
12. Zadanie realizowane w ramach „ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
realizowanym w Podprogramie 2020
W 2020r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydali 34 899,44 kg żywności
o łącznej wartości 160 433,99 zł.
Akcja dystrybucji żywności odbyła się 6 – krotnie.
Z odbioru pakietu produktów żywnościowych wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w 2020 roku skorzystało 490 osób.
Koszty związane z realizacją zadania poniesione przez GOPS w 2020r. wyniosły 3 750,00 zł.
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13 Realizacja Projektu „ Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”.
Gmina Osjaków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie jest realizatorem Projektu
„Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” jest to projekt partnerski
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne.
Realizatorami projektu są:
-Gmina Osjaków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie – partner wiodący,
- Powiat Wieluński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,
- Gmina Wieluń/ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu,
- Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w Wieluniu,
Okres realizacji projektu to 1.01.2019 r. do 30.09.2021 r. całkowita wartość projektu wynosi:
2 158 961,38 zł, w tym kwota dofinansowania 1 873 716,65 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2020r. realizował następujące zadania w ramach projektu:
1.Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej:
W ramach powyższego zadania zatrudniono dwóch AOON ( pełny etat - umowa o pracę),
którzy objęli wsparciem sześciu mieszkańców gminy Osjaków z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Usługa AOON polega na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami
w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnego do aktywnego
funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługa asystencka jest świadczona w
sposób zindywidualizowany uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności,
wiek oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej.
2. Klub seniora :
Klub Seniora funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie.
W ramach powyższego zadania Zatrudniono animatora odpowiedzialnego za organizację zajęć –
umowa zlecenie. Seniorzy korzystają z wyjazdów na basen, do kina, teatru. Mają zorganizowane
poradnictwo prawne, psychologiczne i wykłady z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
3. Świetlica Środowiskowa :
W ramach projektu w istniejącej Świetlicy Środowiskowej w Osjakowie została rozszerzona
działalność: wydłużono godziny pracy świetlicy, zatrudniono na umowę o pracę jeszcze jednego
wychowawcę świetlicy, zorganizowano transport dzieci spoza Osjakowa do domów, zapewniono
wyżywienie dla dzieci (catering), doposażono świetlicę w nowy telewizor.
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W ramach projektu dodatkowo w świetlicy są zorganizowane zajęcia:
- informatyczne 4 godziny miesięcznie,
- arteterapia 4 godziny miesięcznie,
- język angielski 4 godziny miesięcznie,
- zajęcia społeczne i obywatelskie, oraz umiejętności uczenia się po 4 godz. miesięcznie,
Zajęcie te są prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do ich realizacji,
zatrudnione na umowę zlecenie w ramach powyższego projektu.
4.Sąsiedzkie usługi opiekuńcze :
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze były świadczone osób niesamodzielnych z terenu gminy
Osjaków. Czas i zakres świadczonych usług był dostosowanym do indywidualnych potrzeb osoby
niesamodzielnej (np.: pomoc w zakresie: dawkowania i przyjmowania leków, przygotowania
posiłków, prania, sprzątania ubierania się). Usługi świadczone były przez osobę zamieszkującą
w sąsiedztwie osoby niesamodzielnej, która była zatrudniona na umowę zlecenie.
Wydatki poniesione w ramach projektu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
wyniosły ogółem 269 029,60 zł: w tym:
- zrealizowane koszty bezpośrednie projektu :
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa zadania
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Klub Seniora
Świetlica Środowiskowa
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze
Koszty pośrednie projektu

Kwota wydatku
(w zł)
134 764,33
34 522,99
42 568,06
2 785,66
54 388,56

Tabela 34 Koszty wybranych projektów realizowanych w 2020 r.

14.1 Strategie i programy realizowane przez GOPS
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osjaków na lata 2014-2023
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1876 z późn. zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania
i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
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W Gminie Osjaków obowiązuje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta
Uchwałą Nr XLI/210/2013 Rady Gminy Osjaków z dnia 29 listopada 2013r.
Gminna strategia jest zgodna z celami strategii województwa łódzkiego na lata 2007-2020,
w której „Misją polityki społecznej w województwie łódzkim jest podnoszenie jakości życia wśród
mieszkańców regionu szczególnie tych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są
w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mogą
uczestniczyć lub mają ograniczony udział w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Realizacja misji odbywała się poprzez działania mające na celu zmniejszenie zjawisk wykluczenia
społecznego
i modernizację systemów pomocy społecznej”.
Na szczeblu krajowym podstawowym dokumentem jest Strategia Polityki Społecznej na lata
2007-2013 przyjęta przez Radę Ministrów 13 września 2005r.
Strategia skierowana jest do mieszkańców Gminy Osjaków, którzy z różnych przyczyn
znaleźli się w trudnej sytuacji i wymagają pomocy w celu odzyskania zdolności do samodzielnego
funkcjonowania. Dokument wyznacza kierunki działań na rzecz zmniejszenia zjawisk społecznie
niepożądanych, a także zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających efektywność
dokonywanych zmian. Realizacja ma charakter ciągły, jest dokonywana na bieżąco poprzez
systematyczną działalność gminnych instytucji. Ewaluacja oparta jest na danych uzyskanych
z bieżącej działalności instytucji pracujących z grupami szczególnego ryzyka, wobec których
przypisano w Strategii cele operacyjne oraz poszczególne działania.
Zadania realizowane w Gminie Osjaków w 2020r. wpisujące się w cele Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osjaków na lata 2014-2023 to m.innymi:
- Opracowanie i realizacja zadań wynikających z programów „Program Wspierania Rodziny
w Gminie Osjaków na lata 2018-2020”, ”Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Osjaków na lata 2018-2027 oraz „Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”
- Działania Zespołu Interdyscyplinarnego
- Wsparcie osób uzależnionych od alkoholu –Gminny Punkt Konsultacyjny, Grupy Wsparcia,
- Działalność świetlicy środowiskowej.
- W ramach realizacji projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”
pomoc mieszkańcom Gminy Osjaków poprzez wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
wsparcie osób starszych (Klub Seniora, AOON, usługi sąsiedzkie).
- Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu, zatrudnianie w UG osób
bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.
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- Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osjaków a Gminą Konopnica w sprawie
umożliwienia korzystania przez niepełnosprawnych mieszkańców gminy Osjaków z pobytu
i usług świadczonych przez ŚDS w Strobinie.

Program Wspierania Rodziny w Gminie Osjaków na lata
2018- 2020
Program Wspierania Rodziny w Gminie Osjaków na lata 2018-2020 został przyjęty
do realizacji uchwałą nr XXXIX/211/2017 Rady Gminy Osjaków z dnia 19 czerwca 2017 roku.
Program ten to usystematyzowana, długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki
społecznej, mająca na celu podniesienie efektywności oraz skuteczności działań podejmowanych
przez instytucje samorządowe na rzecz rodzin zamieszkujących gminę Osjaków. Adresatami
Programu są rodziny zamieszkujące gminę Osjaków, a w szczególności rodziny borykające się
z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi problemami społecznymi, które
narażają owe rodziny na wykluczenie społeczne.
Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz rodzin z gminy Osjaków realizowane były
przez placówki oświatowe (Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole), Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat
Policji, Publiczną Bibliotekę, Klub Sportowy, PCPR w Wieluniu.
W ramach realizowanego Programu oraz tworzenia systemu wspierania rodziny w 2020r.
realizowano zadania mające na celu tworzenie systemu wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji. W placówkach oświatowych realizowano programy profilaktyczne dotyczące uzależnień
od narkotyków, alkoholu i innych substancji uzależniających. W związku z pandemią COVID-19
i nauczaniem w trybie zdalnym w 2020r. skupiono uwagę na cyber przemocy i nadużywaniu
internetu. Przeprowadzono działania „Dzień Bezpiecznego Internetu- Działajmy razem”,
”W sieci-postawa asertywna”, „Dobre praktyki”-jak bezpiecznie korzystać z Internetu przez
rodziców i dzieci.
Na terenie szkoły organizowano zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej, w których uczestniczyły również dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 zajęcia były prowadzone
w małych grupach.
Policjanci uczestniczyli w interwencjach domowych, w 6 przypadkach interwencje
zakończyły się wszczęciem procedury „Niebieskiej Karty”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy rodzinom mającym trudności
w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo -wychowawczymi w dużej mierze
prowadzona jest przez pracowników socjalnych, których działania nakierowane są na
zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno -bytowych rodzin, pomocy w formie zasiłków
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okresowych, celowych i świadczeń pieniężnych na zakup żywności w postaci dożywiania dzieci
i młodzieży w szkołach.
Pracownicy socjalni monitorują sytuację rodzin dysfunkcyjnych, pozostając w stałym
kontakcie z placówkami oświatowymi, policją, służbą zdrowia, Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zespołem Interdyscyplinarnym.
Ośrodek pomocy społecznej podejmował działania zaradcze oraz interwencyjne
w przypadkach, gdzie zagrożone było bezpieczeństwo rodziny a w szczególności dzieci.
Główną formą wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi jest praca
asystenta rodziny. Zaangażowanie asystenta rodziny skupia się między innymi na: wspieraniu
rodziny w pokonywaniu trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji życiowej
w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych,
rodzicielskich członków rodziny oraz odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych. Asystent rodziny
koncentrował się w swojej pracy na wzmocnieniu rodziny i pobudzaniu aktywności wszystkich
członków rodziny w dążeniu do poprawy sytuacji życiowej rodziny i właściwego wypełniania
funkcji opiekuńczo –wychowawczych przy wykorzystaniu zasobów własnych rodzin
oraz wsparcia środowiska lokalnego.
Ponadto asystent uczestniczył w spotkaniach na rzecz rodzin objętych pomocą.
Były to spotkania z pedagogiem, z nauczycielami i wychowawcami, kuratorami sądowymi,
terapeutami.
Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 7 rodzin (20 dzieci w rodzinach).
Prowadzona jest również stała współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieluniu jako jednostką realizującą działania z zakresu pieczy zastępczej.
Na terenie Gminy Osjaków funkcjonuje placówka wsparcia dziennego – Świetlica
Środowiskowa, która prowadzi zorganizowaną działalność opiekuńczo – wychowawczą.
Świetlica adresuje swoją pomoc do dzieci z terenu gminy Osjaków, wywodzących się z rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zadań realizowanych
w powyższym programie ma na celu działania zwiększające świadomość środowiska na temat
zjawiska narkomani i alkoholizmu oraz rozpowszechnianiu informacji o formach świadczonej
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Jednak pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła
realizację działań profilaktycznych.
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Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Osjaków Na Lata 2018 – 2027
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminie Osjaków na lata 2018-2027 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XLII/223/2017 Rady
Gminy Osjaków z dnia 25 września 2017r.
Przemocą w rodzinie określane jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej,
którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone,
wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność
oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest
rozumiana jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające
prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Profilaktyka i zapobieganie przemocy w rodzinie są bardzo ważne ze względu na skuteczność
działań i zmniejszenie liczby osób nią zagrożonych.
Głównym celem powyższego programu jest przede wszystkim przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez realizację celów szczegółowych
tj: profilaktyka i edukacja społeczna, ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, podnoszenie kompetencji służby
i przedstawicieli przedmiotów realizujących działanie z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Podstawowym założeniem Programu jest stworzenie i doskonalenie systemu zintegrowanych
działań we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie Gminy Osjaków.
Program łączy wszystkie zasoby kadrowe, rzeczowe,wiedzę, kompetencje, umiejętności
i doświadczenia ludzi zajmujących się zagadnieniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie
takich podmiotów jak: tj. Komisariat Policji w Osjakowie, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy w Wieluniu, Prokuratura Rejonowa w Wieluniu,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, Szkoła Podstawowa w Osjakowie, Publiczne
Przedszkole w Osjakowie, Szkoła SPSK w Czernicach, Szkoła SPSK w Drobnicach.
Działania podmiotów zaangażowanych w realizację Programów skupiały się przede
wszystkim na:
1. prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego, oraz o informowaniu o miejscach gdzie
można uzyskać pomoc medyczną, psychologiczną, prawną, socjalną, zawodową.
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2. Zespole Interdyscyplinarnym, którego celem jest m. in. budowanie lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym koordynowanie działań wszystkich służb
pomocowych z terenu gminy Osjaków w celu zwiększenia skuteczności pomocy i ochrony osób
doznających przemocy domowej,
3. grupach roboczych, które swoim wsparciem obejmują zarówno osoby będące ofiarami
przemocy, jak i osoby podejrzane, że są sprawcami przemocy.
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15. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pomimo trudności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała działania profilaktyczne w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przyjętego Uchwałą XXI/95/20 Rady Gminy
Osjaków z dnia 31 stycznia 2020 roku.
Prowadzone były cotygodniowe spotkania terapeutyczne grupy wsparcia w Gminny
Punkcie Konsultacyjnym w Osjakowie, oczywiście w rygorze sanitarnym. W Kuźnicy Ługowskiej
również nie zaniechano tak potrzebnych spotkań Grupy AA, Dzięki tym spotkaniom wiele osób
uniknęło powrotu do nałogu w tak ciężkiej sytuacji zamknięcia, izolacji a często utraty pracy
związanej z kryzysem spowodowanym pandemią.
W Szkole Podstawowej w Osjakowie w miarę możliwości w toku nauczania zdalnego
prowadzano warsztaty profilaktyczne w trybie online pt. „ Radzenie sobie ze stresem w dobie
pandemii”, „ Szkodliwy wpływ na organizm substancji psychoaktywnych, sposoby radzenia sobie
z uzależnieniem”, „Przemoc w internecie i sposoby reagowania i radzenia sobie w sytuacjach
zagrożenia”
Punkt Konsultacyjny GKRPA w Osjakowie działał w trybie stacjonarnym w rygorze
sanitarnym i online. Udzielano wsparcia osobą potrzebującym pomocy. Zostało obsłużonych
około 40 osób. Na prośbę rodzin kierowano osoby uzależnione na leczenie odwykowe
lub kierowano sprawy do Sądu Rodzinnego. W 2020 roku skierowano do sądu jeden wniosek.
Finansowany ze środków GKRPA Zespół Interdyscyplinarny pracował w sposób
nieprzerwany pomimo sytuacji pandemicznej oczywiście w rygorze epidemiologicznym.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli szkolenia online z zakresu „ Przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” i „ Praktycznych aspektów interwencji wobec osób doświadczających
przemocy i sprawcy przemocy”.
Świetlica Środowiskowa niestety działała w okrojonym zakresie ze względu na panującą
sytuacje covidową. Dzieci mogły korzystać ze Świetlicy od 2 stycznia 2020r. do 11 marca 2020r.
i od 3 września 2020 r. do 6 listopada 2020r. W tych okresach były realizowane wszystkie założone
programy socjoterapeutyczne.
Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2020 r. łącznie wydatkowano
100 091,44 zł, w tym na wydatki związane z Covid-19 poniesiono 27 055,21 zł (dozowniki
automatyczne, generatory ozonu, środki ochrony dla pracowników, przyłbice ochronne, rękawice
ochronne, maseczki medyczne, środki dezynfekujące, 5 sztuk notebooków do zdalnej pracy).
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16. Placówki oświatowe Gminy Osjaków
1. Wykaz placówek oświatowych
Lp.

SZKOŁA

2019/2020

2020/2021

1

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. POWSTAŃCÓW
STYCZNIOWYCH W
OSJAKOWIE

335

347

2

PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE W
OSJAKOWIE

115

101

3

KATOLICKA SZKOŁA
PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ
KATOLICKICH IM. ŚW.
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
W DROBNICACH

76

67

4

KATOLICKA SZKOŁA
PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ
KATOLICKICH IM. ŚW.
BRATA ALBERTA
CHMIELOWSKIEGO W
CZERNICACH

52

52

5

PUNKT PRZEDSZKOLNY
STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ
KATOLICKICH

23

29

Tabela 35 Liczba uczniów w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz
2020/2021
Na terenie gminy Osjaków w roku 2020 funkcjonowały następujące placówki oświatowe,
dla których Gmina Osjaków jest organem prowadzącym:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie – dyrektor Hanna
Kołodziej
Publiczne Przedszkole w Osjakowie – dyrektor Elżbieta Muszyńska.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie funkcjonuje w dwóch
budynkach:
•

przy ul. Częstochowskiej 24 w Osjakowie

•

przy ulicy Wieluńskiej 14 w Osjakowie
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Publiczne Przedszkole w Osjakowie funkcjonuje w czterech budynkach:
•

przy ulicy Kościelnej 7 w Osjakowie

•

w Raduckim Folwarku 2

•

w Drobnicach 51

•

w Chorzynie 27

2. Uczniowie
Dane według SIO (System Informacji Oświatowej)
Liczba oddziałów i uczniów w placówkach oświatowych.
2019/2020
Klasa

Liczba uczniów

0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Suma

19
37
39
44
8
58
51
41
38
335

Liczba
oddziałów
2
2
2
1
1
3
3
2
2
19

2020/2021
Liczba
Liczba oddziałów
uczniów
25
2
38
2
38
2
41
2
44
2
9
1
59
3
51
3
41
2
346
19

Klasa
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Suma

Tabela 36 Liczba uczniów w szkole podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie z
podziałem na klasy

Szkoła Podstawowa w Osjakowie
400
350

335

345

2019/2020

2020/2021

300
250
200
150
100
50

19

19

2019/2020

2020/2021

0
Ilość oddziałów

Liczba uczniów

Wykres 18 Ilość oddziałów i liczba uczniów w Szkole Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Osjakowie
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Placówka/oddział

Liczba wychowanków
ogółem
ogółem
2019/2020
2020/2021

Przedszkole w
Osjakowie

66

67

3

7

0*

1

25

19

1

19

11

1

117

97

6

Oddział w
Drobnicach
Raducki Folwark
Oddział w
Chorzynie
Razem

Liczba oddziałów

Tabela 37 Liczba wychowanków i oddziałów w Publicznym Przedszkolu w Osjakowie
*Z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszonych do oddziału dzieci, działanie oddziału zostało
zawieszone.

3. Zatrudnienie
Dane według SIO

Lp.

Placówka

ogółem
2019/2020

1
2

Szkoła Podstawowa w
Osjakowie
Publiczne Przedszkole
w Osjakowie

Zatrudnienie
Pracownicy
nauczyciele
administracji
2019/2020
2019/2020

Pracownicy obsługi
2019/2020

43,17

31,17

2

10

15,19

8,44

-

6,75

Tabela 38 Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych (w etatach)
w roku szkolnych 2019/2020
Lp.

Placówka

ogółem
2020/2021

1
2

Szkoła Podstawowa w
Osjakowie
Publiczne Przedszkole
w Osjakowie

Zatrudnienie
Pracownicy
nauczyciele
administracji
2020/2021
2020/2021

Pracownicy obsługi
2020/2021

41,89

29,89

2

10

15,82

8,32

-

7,5

Tabela 39 Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych (w etatach)
w roku szkolnych 2019/2020
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Etaty nauczycielskie według stopnia awansu w Szkole
Podstawowej w Osjakowie
2

7

21

Dyplomowani

Mianowani

Kontraktowi

Tabela 40 Etaty nauczycielskie według stopnia awansu w Szkole Podstawowej w Osjakowie

Etaty nauczycielskie według stopnia awansu w Publicznym
Przedszkolu w Osjakowie
1

1

6
2

Stażyści

Kontraktowi

Mianowani

Dyplomowani

Tabela 41 Etaty nauczycielskie według stopnia awansu w Publicznym Przedszkolu w Osjakowie
W zdecydowanej większości to nauczyciele dyplomowani zarówno w Szkole Podstawowej
jak i w Publicznym Przedszkolu w Osjakowie.
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Wskaźniki zatrudnienia na ucznia oraz oddział w poszczególnych typach placówek
przedstawia poniższa tabela

Placówka
Lp.
Szkoła Podstawowa w
Osjakowie
Publiczne Przedszkole
w Osjakowie

1
2

Liczba
uczniów

Etaty nauczycielskie Uczniowie na etat
na oddział
nauczycielski

Uczniowie na etat Uczniowie na etat
administracyjny
obsługi

2019/2020

2019/2020

2019/2020

2019/2020

2019/2020

335

1,64

10,75

167,5

33,5

117

1,41

13,86

-

17,33

Tabela 42 Wskaźniki zatrudnienia na ucznia oraz oddział w poszczególnych typach placówek w
roku szkolnym 2019/2020

Placówka
Lp.
1
2

Liczba
uczniów

Etaty nauczycielskie Uczniowie na etat Uczniowie na etat Uczniowie na etat
na oddział
nauczycielski
administracyjny
obsługi

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

346

1,57

11,57

173

34,6

97

1,38

11,65

-

12,93

Szkoła Podstawowa w
Osjakowie
Publiczne Przedszkole
w Osjakowie

Tabela 43 Wskaźniki zatrudnienia na ucznia oraz oddział w poszczególnych typach placówek w
roku szkolnym 2020/2021

4. Baza lokalowa
Obiekty w których realizowane są zadania oświatowe to: budynek Szkoły Podstawowej
z siedzibą w Osjakowie przy ul. Częstochowskiej 24 oraz budynek przy ul. Wieluńskiej 14,
połączony bezpośrednio z budynkiem hali sportowej.
Budynek Publicznego Przedszkola w Osjakowie, ul. Kościelna 7, wraz z oddziałami
w Raduckim Folwarku 2, Drobnicach 51 i Chorzynie 27.
4.1. Stan bazy lokalowej
Baza lokalowa i wyposażenie, którymi dysponują poszczególne placówki:
Baza lokalowa szkoły Podstawowej w Osjakowie
Na bazę lokalową szkoły składają się dwa budynki. Budynek przy ulicy Wieluńskiej 14
posiada następujące pomieszczenia do dyspozycji uczniów: 12 sal lekcyjnych standardowo
wyposażonych w niezbędne multimedia, laptop z projektorem i ekranem multimedialnym,
w tym pracownię informatyczną i pracownię językową, pracownię chemiczną, fizyczną,
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biologiczną i geograficzną, gabinet pedagoga szkolnego, halę sportową wraz ze siłownią,
bibliotekę wraz z centrum multimedialnym, izbę tradycji szkoły, radiowęzeł, kawiarenkę
internetową
W budynku przy ulicy Częstochowskiej 24 znajduje się: 12 sal lekcyjnych standardowo
wyposażonych w niezbędne multimedia: komputer, telewizor, tablice sucho ścieralne
i multimedialne w niektórych salach, łącze internetowe, w tym pracownię informatyczną,
pracownię językową, świetlica szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga i logopedy.
W budynku funkcjonuje monitoring - zewnętrzny od strony boisk wielofunkcyjnych.
Baza lokalowa Publicznego Przedszkola w Osjakowie:
Struktura Publicznego Przedszkola w Osjakowie to sześć oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanych w Osjakowie, Chorzynie, Drobnicach i w Raduckim Folwarku.
Siedziba Publicznego Przedszkola w Osjakowie mieści się w budynku przy ulicy Kościelnej
7, w pobliżu rzeki Warty. Uroku temu miejscu dodaje otaczająca zieleń, sprzyjająca zdrowemu
obcowaniu z przyrodą. Budynek przedszkola i przylegający do niego duży ogród znajdują się na
terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest przestronny, zazieleniony, wyposażony w sprzęt do
zajęć i zabaw ruchowych. Teren otaczający przedszkole jest bezpieczny, estetyczny
i funkcjonalny. Budynek posiada odnowioną elewację.
Baza lokalowa Publicznego Przedszkola w Osjakowie ulica Kościelna 7:
- 3 sale zajęć
- szatnie,
- zaplecze kuchenne ze stołówką,
Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 16.30. Sale w których realizowane są zajęcia
wychowawczo - dydaktyczne są dość dobrze wyposażone. Przedszkole posiada zbiór pomocy
dydaktycznych, który jest ciągle wzbogacany o nowe zabawki i gry edukacyjne. Podejmowane są
działania wzbogacające bazę i wyposażenie przedszkola w celu zapewnienia prawidłowej
realizacji
przyjętych
w
przedszkolu
programów
wychowania
przedszkolnego
i poszerzenia oferty zajęć. Sprzęt, pomoce, zabawki mają odpowiednie atesty/certyfikaty
bezpieczeństwa. Dokonywane są przeglądy stanu technicznego.
Przedszkole jest estetyczne i sukcesywnie zmienia swój wizerunek wewnętrzny jak
i zewnętrzny.
Oddziały Przedszkolne w Chorzynie i Drobnicach mają do dyspozycji po jednej sali zajęć
i zaplecze gospodarcze. Dzieci mogą korzystać z opieki przedszkolnej w godzinach 8.00-14.00
Wyjątkowo ładnie prezentuje się obiekt przeznaczony na potrzeby przedszkola
w Raduckim Folwarku nr 2. Dwie duże, dobrze wyposażone sale zabaw i zajęć, stołówka, zaplecze
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kuchenne i duży plac zabaw sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dzieci w wieku przedszkolnym.
Placówka jest czynna od godziny 7.00 do godziny 16.00
4.2. Remonty i inwestycje
W celu zapewnienia właściwego stanu utrzymania placówek oświatowych niezbędne było
przeprowadzanie remontów obiektów.
W roku 2020 zakres prac przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie:
Modernizacja sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej:
malowanie sal lekcyjnych: polonistycznej, matematycznej, biblioteki, radiowęzła, archiwum,
siłowni (ul. Wieluńska 14)
malowanie sali gimnastycznej (ul. Częstochowska 24)
malowanie drzwi do sal lekcyjnych, korytarza na parterze, piętrze (ul. Wieluńska 14)
Adaptacja pomieszczeń :
stworzenie dwóch wydzielonych pomieszczeń: archiwum i radiowęzła (ul. Wieluńska 14)
doposażenie sal lekcyjnych (kl. I-III), biblioteki w stoliki,
(ul. Częstochowska 24 )

krzesła i

tablice

wymiana drzwi do przebieralni chłopców (hala sportowa, ul. Wieluńska 14)
doposażenie zmywalni w szafę wnękową i kuchni szkolnej w promiennik bakteriobójczy
(ul. Częstochowska 24 )
wyposażenie zaplecza kuchennego w zmywarkę ( ul. Wieluńska14)`
wydzielenie sali do prowadzenia spraw płacowych ( doposażenie w szafę metalową)
wymiana zamków w meblach szkolnych ( ul. Wieluńska 14)
Remont:
remont sal lekcyjnych
(założenie wykładziny w sali polonistycznej i matematycznej - ul. Wieluńska 14)
remont toalet ( toaleta dziewcząt, chłopców i dzieci z oddziału przedszkolnego) i zmywalni
wraz z wymianą instalacji wodno- kanalizacyjnej
Modernizacja pomieszczeń:
stworzenie pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego
malowanie sali, założenie wykładziny, wyposażenie w meble i pomoce dydaktyczne
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Prace porządkowe:
odświeżenie, czyszczenie boisk, konserwacja kostki brukowej
założenie trawników przed budynkiem szkoły i w ogrodzie
wykonanie pięciu ławek na plac zabaw

Publiczne Przedszkole w Osjakowie
W obiektach przedszkolnych wykonano następujące remonty:
malowanie szatni,
wymiana pieca (kominka) w Oddziale Przedszkolnym w Chorzynie,
dokonano odnowienia urządzeń z placu zabaw,
wymiana schodów zewnętrznych,
malowanie zaplecza kuchennego,
Dodatkowo regularnie dokonywane są prace porządkowe i konserwacyjne.
W Publicznym Przedszkolu w Osjakowie dokonano zakupów usprawniających jego
funkcjonowanie:
telewizor, komputer, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, radiomagnetofon, tablica sucho
ścieralna, maszynka do mięsa, mikser, stół, zamrażarka.
5. Kształcenie
Szkoła, której nadrzędnym celem jest proces kształcenia i wychowania, tworzy optymalne
warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, by uczniowie mogli realizować
edukację na kolejnym etapie kształcenia.
5.1. Wyniki egzaminów uczniów, udział w olimpiadach, konkursach.
Wyniki zewnętrznego egzaminu w klasach VIII szkoły podstawowej
Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
na zakończenie etapu kształcenia szkoły podstawowej.
Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, a same wyniki
przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc traktować
jako surowego wskaźnika. Znaczący wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem
następujące czynniki:
czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji
edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych;
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czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie,
indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych
umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć,
niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne;
czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór
programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii;
nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy
i umiejętności, otwarcie na własny rozwój;
Nie mniej jednak wynik egzaminu daje określoną wiedzę co do dalszych kierunków pracy
szkoły.
Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy
szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na
systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie
egzaminowi. Należy jednak zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki na
jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt
i modyfikacji.
Główną funkcją zewnętrznego oceniania
po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego.

jest

diagnozowanie

osiągnięć

ucznia

Skala staninowa wprowadzona przez MEN w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na
pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników
osiągniętych przez cała badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.
1 – najniższy
2 – bardzo niski
3 – niski

4 – niżej średni
5 – średni
6 – wyżej średni

7 - wysoki
8 – bardzo wysoki
9 – najwyższy

Tabela 44 Skala staninowa

Klasa
8A
8B
Razem

Język polski
Procent
Stanin
punktów
57
5
47
2
52
4

Matematyka
Procent
Stanin
punktów
39,2
4
37
4
38
4

Język angielski
Procent
Stanin
punktów
52,2
5
38,2
3
45,2
4

Język niemiecki
Procent
Stanin
punktów
97
9
97
9

Tabela 45 Średnie wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku
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Klasa 8A
Klasa 8B
Razem
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Język polski
5
2
4
5
5
5
3

Matematyka
4
4
4
5
6
6
4

Język angielski
5
3
4
6
6
5
4

Język niemiecki
9
9
5
6
8
8

Tabela 46 Wyniki egzaminu ósmoklasisty - czerwiec 2020 rok w skali staninowej

Osiągnięcia uczniów w konkursach w 2020 roku :
Bardzo ważnym zadaniem szkoły jest wypromowanie uczniów uzdolnionych,
zaangażowanych w proces uczenia się poprzez odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie
uczestnictwa w różnych konkursach: przedmiotowych, tematycznych, wiedzy i artystycznych,
a także olimpiadach, turniejach i rozgrywkach sportowych. W roku 2020 pomimo pandemii
COVID-19 i obowiązującego od 25 marca 2020 r. zdalnego nauczania, a w związku z tym
odwołania wielu konkursów, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rywalizacji z rówieśnikami
i odnieśli liczne sukcesy w skali gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju.

6. Realizacja projektów w 2020 roku:
Projekt Erasmus + w ramach programu Unii Europejskiej
Od września 2019 r. Szkoła Podstawowa im Powstańców Styczniowych w Osjakowie jest
w trakcie realizacji programu Erasmus+ „Język angielski w czasach płynnej nowoczesności –
English in Modern Times of Fluid Change”. Projekt ten skierowany jest zarówno do nauczycieli,
jak i uczniów klas starszych, w celu upowszechnienia idei stosowania zróżnicowanych metod
i aktywnego podejścia do nauki języka angielskiego oraz zwiększenie motywacji wśród uczniów
do nauki, a co za tym idzie zwiększenie efektywności w procesie uczenia się. Kluczową kwestią
jest współpraca międzynarodowa, pomiędzy szkołami z Portugalii oraz Węgier, dzięki której
będzie możliwe porównanie metod uczenia języków obcych w poszczególnych krajach
oraz wypracowanie i przetestowanie wypracowanych technik na różnych grupach narodowych.
Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie osobiście doświadczą sytuacji, w której
to znajomość języka obcego jest podstawą komunikacji i funkcjonowania w społeczeństwie,
w ramach projektu będziemy gościć 12-osobową grupę uczniów wraz z opiekunami, natomiast
nasza grupa uczniów wyjedzie na wymianę do Portugalii i na Węgry. Znajomość języków obcych
jest jednym z wymagań współczesności. Umiejętność porozumiewania się w różnych językach
uznaje się obecnie za kompetencję kluczową, niezbędną do funkcjonowania nie tylko na rynku
pracy, lecz także w innych sferach życia. Języki obce stanowią dla wielu z nas element dnia
codziennego – ułatwiają dostęp do informacji, źródeł rozrywki, zakupów czy podróży.
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Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz ich styl życia, a tym samym budować
społeczeństwo otwarte, tolerancyjne i gotowe na współpracę.
Uczniowie i nauczyciele przygotowują się do przyjęcia nauczycieli z Portugalii i z Węgier.
W ramach zajęć koła języka angielskiego uczniowie przygotowywali plakaty o państwach
partnerskich. Pod kierunkiem nauczycieli pracowali w grupach, wyszukiwali informacje o krajach
partnerskich oraz tłumaczyli na język angielski zdobyte informacje. Efektem finalnym było
wykonanie plakatów o Portugalii oraz Węgrzech, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej,
tak aby pozostali uczniowie dowiedzieli się czegoś ciekawego o naszych europejskich
przyjaciołach. Uczniowie klas młodszych przygotowywali natomiast flagi państw biorących
udział w projekcie oraz flagi Unii Europejskiej, które także zostały wykorzystane
do udekorowania szkoły i klas lekcyjnych.
Projekt „Nowoczesna szkoła w Osjakowie” w ramach RPO WŁ
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie realizuje projekt
konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
pt. „Nowoczesna szkoła w Osjakowie”. Projekt pozwolił na nabycie kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawę sytuacji edukacyjnej
uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszej szkole w okresie
od 01.03.2019 do 31.03.2021.
W powiązaniu z podnoszeniem kompetencji uczniów i uczennic oraz kadry, szkoła
doposażona została w pomoce do nauczania matematyki, przedmiotów przyrodniczych (metodą
badawczą) oraz zakup i instalację sprzętów komputerowych i infrastruktury sieciowej. Szkoła
również została doposażona w pomoce do terapii i diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu to 867 882,50 zł. Wartość wyposażenia nowoczesnej, mobilnej
pracowni informatycznej to niebagatelna kwota 208.770,00zł.; pracowni przyrodniczej
54.954,00zł. Uczniowie realizujący zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego są wyposażeni
dodatkowo w podręczniki. Zajęcia, które są realizowane w ramach projektu „Nowoczesna szkoła
w Osjakowie” to: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki; zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze z języka angielskiego; zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego; zajęcia
pozalekcyjne z matematyki; zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów przyrodniczych; warsztaty
przedsiębiorczości; warsztaty bezpieczeństwa w sieci; specjalistyczne wsparcie ucznia/uczennicy
o specjalnych potrzebach edukacyjnych: rewalidacja, gimnastyka korekcyjna, zajęcia
kompensacyjno – korekcyjne, zajęcia logopedyczne, warsztaty pedagogiczne z elementami
socjoterapii, zajęcia wsparcia ucznia młodszego, zajęcia rozwiązujące trudności wynikające
z przekraczania etapu szkolnego.
Projekt "Aktywna tablica” w ramach Programu rządowego MEN
Już po raz drugi szkoła pozyskała środki finansowe na zakup tablic interaktywnych
i projektorów ultra krótkoogniskowych. Całkowity koszt zadania to 17 000,00 zł, z czego dotacja
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wynosiła 13 600,00 zł. Doposażenie sal szkolnych jest niezbędnym elementem rozwoju
współczesnego szkolnictwa.
Projekt „Woda źródłem życia” w ramach programu z WFOŚiGW w Łodzi
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie otrzymała dofinansowanie
ze środków WFOŚIGW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Woda
źródłem życia”. Całkowity koszt zadania wynosi 33 670,00 zł w tym 30 170,00 stanowi dotacja.
Zakres zadań do realizacji obejmuje: przeprowadzenie konkursów ekologiczno-przyrodniczych,
zorganizowanie dodatkowych warsztatów ekologicznych, organizacja wycieczek ekologicznych,
pogadanek, zakup szkolnych pomocy dydaktycznych.

7. Publiczne Przedszkole w Osjakowie:
Warunkiem prawidłowej i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskanie
do współpracy rodziny, podstawowego środowiska wychowawczego dziecka. Zgodne
współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić właściwe warunki prawidłowego wychowania
i pobudzania rozwoju dziecka. Współpraca winna rozwijać się na zasadzie wzajemnego
zrozumienia i życzliwości oraz partnerstwa.
Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują
wzrost rangi przedszkola, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede
wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.
Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie
oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.
W placówce funkcjonuje Rada Rodziców, która wspiera działania opiekuńczo –
wychowawczo - dydaktyczne przedszkola.

Rok 2020 nie obfitował w działania związane ze środowiskiem poza przedszkolnym.
Miała na to wpływ pandemia, zamknięcie przedszkoli i funkcjonowanie w reżimie sanitarnym.

Odbyły się następujące uroczystości:
Jasełka „Oszaleli Anieli”
Bal Karnawałowy,
Dzień Babci i Dziadka.
Kolorowe dni
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Dzieci brały udział w następujących przedstawieniach teatralnych:
Wilk i zając -wyjazd do kina Syrena
Żółw i zając – teatr Art-re z Krakowa

W ramach zajęć z preorientacji zawodowej zapoznano dzieci z różnymi zawodami: policjant,
leśniczy, piekarz, pocztowiec, bibliotekarka, nauczyciel
W ramach realizacji podstawy programowej odbyły się koncerty muzyczne:
Garść dźwięków, szczypta ciszy czyli rytm.
O smutnym molu i wesołym durze.
Afrokubańskie brzmienie

W ramach współpracy ze środowiskiem przedszkole wzięło udział w :
występach artystycznych podczas uroczystości otwarcia nowego żłobka,
przedstawieniu jasełkowym dla seniorów naszej gminy.
Udział przedszkolaków w ogólnopolskich programach edukacyjnych
kubusiowi przyjaciele natury
czyste powietrze wokół nas .
Dzieci brały udział tylko w jednej wycieczce autokarowej do Fabryki Bombek SZKŁO
DEKOR w Piotrkowie Trybunalskim
Zamiast wyjazdu do ZOO zaprosiliśmy do przedszkola Mini ZOO Safari z Borysewa.

Szkoła i przedszkole są miejscem nauki, ale także wychowania i zapewnienia opieki.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli, prawie bez wyjątku uważają przedszkole,
do którego wysyłają swoje dziecko, za miejsce bezpieczne i przyjazne.
Godziny otwarcia placówek dostosowane są do potrzeb rodziców.
Dzieci i młodzież przebywająca w szkole mogła korzystać ze świetlicy, w której byli do ich
dyspozycji wychowawcy. Objęto opieką wszystkich uczniów dowożonych od godz. 7.00 do
godz. 16.30.
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Podczas zajęć uczniowie odrabiali lekcje oraz uczestniczyli w różnorodnych zajęciach
prowadzonych przez opiekunów zgodnie z założeniami rocznego planu świetlicy. Szkoła ponadto
posiada w swoich obiektach biblioteki, które dysponują czytelniami i dają możliwość dobrego
zagospodarowania czasu spędzanego w szkole.
W placówkach prowadzonych przez Gminę Osjaków realizowane były programy
profilaktyczne będące integralną częścią programów profilaktyki opracowywanych na potrzeby
każdej placówki. Prowadzone były także szkolenia rad pedagogicznych z tego zakresu.

7.1. Oferta zajęć pozalekcyjnych
W Szkole Podstawowej prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia
sportowe i inne. Czyni to placówkę oświatową bardziej atrakcyjną i proponującą różne formy
zagospodarowania wolnego czasu młodym ludziom.
Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych uzależnione są od wcześniej zdiagnozowanych
uzdolnień, zainteresowań i potrzeb uczniów.

Szkoła niezmiennie stara się sukcesywnie rozszerzać ofertę w zakresie ciekawych
form aktywności, w roku 2020 były to:
udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych:
chór szkolny
koło ekologiczne
koło wolontariatu
koło europejskie koło „Gry i zabawy logiczne”
koło czytelnicze „Klub Miłośników Książek”
koło plastyczno – techniczny
zajęcia koła plastyczno – technicznego
zajęcia logopedyczne
zajęcia rozwijające umiejętność komunikacji w języku angielskim
zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne
koło przyrodnicze „Mali odkrywcy”
zajęcia wyrównawcze z matematyki
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
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zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
zajęcia chóru szkolnego
zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe
zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze
zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasach I-III
SKS
warsztaty z mikroskopowania
warsztaty w ramach programu,, ERASMUS+”
warsztaty plastyczno-językowe

Akcje charytatywne na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym przeprowadzone
z uczniami należącymi do Szkolnego Klubu Wolontariusza:
- udział w akcjach charytatywnych ( zbiórka nakrętek );
- sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji ,,Pomóż i Ty”;
- udział w akcji ,,Kasztanowe pomaganie”;
- udział w akcji ,,Sprzątanie świata”
- udział w akcji ,,Dzień życzliwości i pozdrowień”
- udział w akcji ,,Razem na święta”
- udział w akcji , Sprzątamy cmentarze”

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w roku 2020 odbywało się poprzez udział uczniów
w zajęciach:
- zajęciach rewalidacyjnych
- zajęciach logopedycznych
- zajęciach rozwijające z informatyki
- zajęciach terapeutycznych
- zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych
- wsparcie ucznia młodszego
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- zajęciach z socjoterapii i terapii indywidualnej
- zajęciach z gimnastyki korekcyjnej
- zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno- przyrodnicze
- zajęciach rozwijających kompetencje językowe

8. Środki przeznaczone na prowadzenie szkoły podstawowej.
Podstawowymi kosztami warunkującymi wielkość wydatkowanych środków związanych
z prowadzeniem szkół są:
- koszty płacowe, w skład których wchodzą wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli
oraz pracowników administracji i obsługi szkół,
- koszty pozapłacowe (rzeczowe) związane z bieżącym utrzymaniem odpowiedniej bazy
oświatowej, przede wszystkim ogrzewanie, energia, woda, bieżące naprawy, remonty i inwestycje
związane z poprawą bazy oświatowej.
Wydatki na wynagrodzenia stanowią największą pozycję w budżecie szkół.
Na wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli samorząd ma niewielki wpływ, może je
tylko zwiększać. Stąd w sytuacji niedoboru środków finansowych zmniejsza się wydatki
rzeczowe.
Lp.

Paragraf

Wydatki

2019

2020

1

80101

Szkoła Podstawowa

2 799 478,76

3 521 527,03

2

80103

Oddziały Przedszkolne
w Szkołach
Podstawowych

84 163,28

105 214,14

3

80110

Gimnazja

379 416,72

0,00

4

80148

Stołówka szkolna

156 162,51

152 407,34

80150

Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych

81 396,00

91 695,00

5

101

6

80153

Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych

RAZEM

28 050,38

36 246,21

3 528 667,65

3 907 089,73

Tabela 47 Wydatki w oświacie w roku 2019 i 2020

36 246,21 zł
28 050,38 zł

Dostęp do podreczników i materiałów edukacyjnych
Realizacja zadań wym stosowania specjalnej
organizacji

91 695,00 zł
81 396,00 zł
152 407,34 zł
156 162,51 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Gimnazja

379 416,72 zł
105 214,14 zł
84 163,28 zł

Oddziały Przedszkolne w szkole

3 521 527,03 zł
2 799 478,76 zł

Szkoła Podstawowa
zł2020

zł1 000 000,00zł2 000 000,00zł3 000 000,00zł4 000 000,00
2019

Tabela 48 Wydatki w oświacie w roku 2019 i 2020

9. Pomoc materialna dla uczniów
Samorząd Gminy Osjaków realizował również zadanie wynikające z ustawy o systemie
oświaty i prawo oświatowe, a dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Pomoc ta była udzielana w formie dotacji celowej na podręczniki. Dla Szkoły Podstawowej
w Osjakowie otrzymano wsparcie na kwotę: 25 126,20 zł

10. Dowóz uczniów
Koszty poniesione przez Gminę Osjaków na dowozy dzieci w roku 2020 wyniosły:
95 705,90zł. – kwota ta obejmuje koszt dowozu do Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola
oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych. Dowóz realizowano autokarem gminnym oraz
systemem zleconym.
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11. Pomoc dla pracodawców kształcących młodocianych.
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Realizacja tego
zadania odbywała się w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Na ten cel gmina otrzymała w ramach dotacji celowej środki z Funduszu Pracy.
W ramach tej formy pomocy w 2020 roku 8 pracodawców złożyło wnioski o dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W roku 2020 wypłacono na ten cel kwotę
15 713,06 zł . zgodnie ze złożonymi wnioskami.

12. Realizacja projektu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +
Programy Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + realizowane były przez Centrum Projektów
Polska Cyfrowa w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC
– „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.
Programy Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ zakładały wsparcie funkcjonowania systemu
oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19.
Projekty zakładały przeprowadzenie konkursu grantowego dla gmin na doposażenie jednostek
oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz
z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do internetu. Celem projektów był zakup laptopów,
tabletów oraz zapewnienie dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu
umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Gmina Osjaków w 2020 r. była beneficjentem obydwu powyższych programów, w ramach
których pozyskała wsparcie w kwocie 115 000,00 zł.
W ramach projektu Zdalna Szkoła Gmina Osjaków zakupiła 32 szt. Laptopów za łączną
kwotę 59 840,00 zł. Sprzętem zostały wsparte trzy szkoły podstawowe działające na terenie gminy
Osjaków.
Natomiast w ramach projektu Zdalna Szkoła + Gmina Osjaków zakupiła 54 szt. Laptopów za
łączną kwotę 54 999,00 zł, które również trafiły do szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
Łącznie, w ramach dwóch programów do szkół przekazano następujące ilości laptopów:
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie – 58 szt.
- Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach – 11 szt.
- Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach
– 17 szt.
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16. Żłobek w Osjakowie
Żłobek w Osjakowie rozpoczął swoją działalność 1 lutego 2020 roku.
Zapewnia 25 miejsc dzieciom od 20 tygodnia do 3 roku życia.
Opiekę nad dziećmi sprawuje 6 wykwalifikowanych opiekunów, w tym 4 zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin i 2 w wymiarze ½ etatu.
Dodatkowo zatrudniono 4 pracowników :
- pielęgniarka dyplomowana – umowa zlecenie (20 godzin miesięcznie)
- kucharz-dietetyk – pełny wymiar godzin pracy
- sprzątaczka – pełny wymiar godzin pracy.
-dyrektor -1/2 etatu
Placówka czynna jest w godzinach od 6.30 do 16.30.
Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, a w szczególności:
1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im
opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć
ogólnorozwojowych,
2. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
3. zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków
wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym
środowiskiem i przyrodą,
5. kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia
i współdziałania w zespole rówieśników, rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości rozwija
6. wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności
plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia
7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
8. tworzy warunki do wczesnej nauki,
9. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą
i wspierającą działania wychowawcze:
- pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej,
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- udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
- uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych
i edukacyjnych realizowanych w żłobku,
10.zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.
11.prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku
12.zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
Sale żłobkowe są przestronne, wyposażone w atestowane sprzęty, zabawki i pomoce
dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci. W każdej sali znajdują się urządzenia wentylacyjne,
klimatyzacja, oczyszczacze oraz lampy bakteriobójcze zapewniające czystość powietrza.
Kolejnym atutem żłobka jest plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych,
dostosowany do możliwości dzieci. Ogród i budynek znajdą się na terenie ogrodzonym,
co stwarza bezpieczne i przyjazne warunki dla wychowanków.
W pracy z dziećmi wykorzystywana jest bogata baza pomocy i sprzętu. Są to:
- magiczny dywan
- rzutnik wraz z projektorem
- odtwarzacz DVD i CD
- telewizor
- wózki spacerowe
- łóżeczka, leżaczki oraz bujak
- klocki rehabilitacyjne
- klocki konstrukcyjne różnego typu
- maty sensoryczne różnego typu
- instrumenty muzyczne
- materiały do zajęć sensorycznych typu : piasek kinetyczny, ciastolina, farby do malowania
rączkami itp.
- materiały do prac plastycznych
- różnorodne zabawki
- materiały rozwijające wyobraźnię, mowę, koncentrację uwagi i kreatywność
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- książeczki, puzzle, karty obrazkowe, gry planszowe itp.
- materiały do zajęć ruchowych.
Gmina Osjaków uzyskała dofinansowanie: dla projektu pn. Żłobek w Osjakowie szansą dla
Rodziców. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku
do 3 lat.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej 25 osób sprawujących
opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka w Osjakowie (G.O, woj. Łódzkie) –
25 miejsc opieki nad dzieckiem między 20 tygodniem a 3 rokiem życia - w terminie 01.01.202031.01.2022 i zapewnienie bieżącego funkcjonowania w okresie 01.02.2020-31.01.2022.
Wartość projektu: 1 037 084,02 zł, w tym:
Dofinansowanie z środków zewnętrznych 939 909,02 zł.
Wkład własny 97 175,00 zł

Zdjęcie 7 Dzieci uczęszczające do Żłobka w Osjakowie na spacerze.
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Zdjęcie 8 Dzieci podczas zajęć w Żłobku w Osjakowie
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17. Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do
rejestru instytucji Kultury pod poz 1/06 z dnia 4 września 2006 r. prowadzonego przez
organizatora. Na terenie Gminy Osjaków prowadzi działalność Gminna Biblioteka Publiczna
w Osjakowie z Filią biblioteczną w Czernicach. Budynki bibliotek dostosowane są do korzystania
osób niepełnosprawnych.
Biblioteka Publiczna w 2020 r. osiągnęła przychody w wysokości – 420.186,99 zł, w tym
dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie i jej
Filii w kwocie 300.000,00 zł., oraz dotacja celowa w wysokości 31.387,84 zł, dotacja z Biblioteki
Narodowej w kwocie 10.000,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 62.074,00 zł,
pozostałe przychody operacyjne w kwocie 16.725,15 zł.
W okresie sprawozdawczym działalność Biblioteki była uwarunkowana stanem pandemii
koronawirusa i funkcjonowała na zasadach zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami Rady
Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej.
Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki w okresie pandemii dotyczyły:
konieczności okresowego zamknięcia placówek dla czytelników: od 26.03-30.04 i 10.11 –
24.11; czytelnicy i użytkownicy obsługiwani byli na zewnątrz;
okresowego braku wolnego dostępu do półek dla czytelników;
całkowitego zawieszenia dostępu do stanowisk komputerowych dla czytelników;
zawieszenia funkcjonowania czytelń, w tym prasy (dostępne tytuły były wypożyczane
czytelnikom na zewnątrz)
Na bieżąco biblioteka informowała o zasadach obowiązujących użytkowników chcących
skorzystać z ich usług (plakaty, informacje na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych). Poza koniecznym, dwukrotnym okresem zamknięcia instytucji, Biblioteka
w Osjakowie wraz z filią w Czernicach w pozostałej części roku były czynne dla czytelników
w możliwym zakresie, warunkowanym obowiązującym reżimem sanitarnym. Mimo pandemii
i związanych z nią koniecznych ograniczeń kierunki rozwoju bibliotek wyznaczają następujące
cele, które były realizowane:
Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności
- dostosowanie struktury zbiorów do oczekiwań czytelników
- selekcja książek zniszczonych, zaczytanych, zdezaktualizowanych
- zwiększenie nakładów na zakup nowości wydawniczych
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Dostosowanie oferty bibliotecznej do oczekiwań czytelników i użytkowników
- prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej dla szerokiej grupy odbiorców
- świadczenie usług: laminowanie, drukowanie, kserowanie oraz skanowanie
Informatyzacja procesów bibliotecznych
- systematyczne wprowadzanie nowości wydawniczych do zintegrowanego systemu
bibliotecznego SOWA
- tworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych
- na bieżąco informowanie czytelników i użytkowników jak korzystać z bazy danych
księgozbiorów biblioteki gminnej i filii
- uczenie jak korzystać z katalogów bibliotecznych i wyszukiwarek internetowych
Działalność informacyjno – edukacyjna
- zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej
- prowadzenie działalności informacyjnej zbiorów własnych i innych bibliotek
- pozyskiwanie i opracowanie zbiorów dotyczących naszego regionu
- tworzenie kartoteki wycinków prasowych ukazujących się na łamach czasopism
regionalnych od 1993 roku oraz skanowanie ich i umieszczanie na stronie internetowej biblioteki
www.biblioteka.osjakow.pl
- tworzenie kartoteki dokumentów życia społecznego dotyczące naszej gminy
Działalność kulturalna
- popularyzacja książki i czytelnictwa, organizacja spotkań autorskich, konkursów,
warsztatów, lekcji bibliotecznych, wystaw, spotkań z cyklu „Ludzie z pasją”, konkursów on-line.
Promocja biblioteki i czytelnictwa
- promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach, w internecie
- kampania informacyjna w mediach społecznościowych i na stronie biblioteki wskazując,
gdzie i jak korzystać z legalnych zasobów online.
Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie w roku 2020 zrealizowała projekt p.n. „Wymiana
źródła ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku GBP w Osjakowie. Całkowita wartość
zadania wyniosła 103.457,00 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW z Łodzi
w wysokości 62.074,00 zł., oraz dotację celową z UG w wysokości 31.387,84 zł. Zadanie
obejmowało: wymianę kotła węglowego na odnawialne źródło ciepła to jest na automatyczny
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kocioł BIAWAR PELLUX opalany peletem w budynku GBP w Osjakowie oraz zamontowano
na dachu budynku odnawialne źródło energii elektrycznej w postaci instalacji fotowoltaicznej
o mocy 9,92 kW – w ilości 32 szt modułów PV ogniw fotowoltaicznych krzemowych Si
monokrystalicznych zasilających rozdzielnię główną budynku GBP w Osjakowie.
Placówka pozyskała również środki w wysokości 10.000 zł., z Biblioteki Narodowej
w ramach programu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek. W ramach tego projektu zakupiono 396 woluminów i 43 audiooboki
dla bibliotek.

W rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz rozbudzaniu chęci obcowania z różnymi
formami książki, w omawianym okresie sprawozdawczym biblioteki brały udział w projektach:
„Mała Książka – Wielki Człowiek” - Program Instytutu Książki połączony z wielką
kampanią społeczną promujący wspólne czytanie książek w rodzinie. Adresatami są dzieci
w wieku 3-6 lat oraz ich rodzice. Biblioteki kolejny rok uczestniczyły w programie poprzez
rejestrowanie małych czytelników, dystrybucję wyprawek czytelniczych „Pierwsze czytanki”
i honorowanie najaktywniejszych czytelników.

Zdjęcie 9 Laureaci konkursu "Mała Książka - Wielki Człowiek"
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„Para buch! – Książka w ruch” - to nowatorskie przedsięwzięcie łączące
w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości
świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Edycję pilotażową
realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją
Deutsche Telekom Stiftung. - w ramach programu odbyło się stacjonarnie 8 warsztatów z dziećmi.
Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie” - akcja zbierania książek dla
dzieci p.n. „Razem pomóżmy małym bibliotekom” - dzieci przynosiły swoje książki do biblioteki,
za co otrzymały dyplom. Książki zostały odesłane do organizatora. Za udział w akcji Biblioteka
otrzymała pufy oraz zestaw książek do czytelni dla dzieci, które w przyszłości umilą czytanie
najmłodszym.
Oczywiście na bieżąco umieszczamy wszystkie informacje o działalności Bibliotek na stronie
internetowej biblioteki www.biblioteka.osjakow.pl oraz na facebooku.
W holu biblioteki gminnej odbywał się kiermasz Używanej Książki – sprzedaż obejmuje
wycofane egzemplarze, dublety oraz książki pozyskane jako dary od czytelników.
Filia biblioteki w Czernicach
Budynek Filii bibliotecznej w Czernicach jest po gruntownym remoncie. Aranżacja wnętrz
objęła cały budynek oraz wyposażenie niezbędne do tego, by obiekt zapewniał pełną
funkcjonalność czytelnikom i użytkownikom oraz pracownikom. Lepsze warunki lokalowe,
nowoczesne wyposażenie oraz atrakcyjna oferta spowodowały, że filia stała się ważnym miejscem
dla mieszkańców Czernic i okolic. Jakość filii bibliotecznej niewątpliwe uległa zmianie
po wyremontowaniu budynku OSP i wyposażeniu w nowe meble oraz sprzęt komputerowy
i multimedialny.

Nazwa biblioteki, filii Książki

Czasopisma
oprawne

Zbiory
specjalne

Razem zbiory

GBP w Osjakowie

21382

-

311

21693

GBP – Filia w
Czernicach

6407

-

11

6418

Razem gmina
Osjaków

27789

-

322

28111

Tabela 49 Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych
Wszystkie nasze zbiory 27.789 oraz audiobooki 322 szt. są wprowadzone do elektronicznego
bibliotecznego programu SOWA. Nasze elektroniczne katalogi są udostępniane na stronie
internetowej biblioteki www.biblioteka.osjakow.pl w katalogu rozproszonym powiatu
wieluńskiego http://www.osjakow-gbp.sowwwa.pl oraz w portalu https://w.bibliotece.pl/

111

Literatura
piękna dla
Nazwa biblioteki, filii
dzieci i
młodzieży

Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura z
innych
działów

Ogółem książki

GBP w Osjakowie

8330

5439

7613

21382

GBP – Filia w
Czernicach

2617

2281

1509

6407

10947

7720

9122

27789

39,39

27,78

32,83

X

Razem gmina Osjaków
Ogółem - struktura
procentowa

Ilość mieszkańców: stan na 30 czerwca 2020 roku – 4733; (2391 – mężczyźni, 2342 –
kobiety)
Zakup książek na 100 mieszkańców: 17 woluminów ( środki budżetowe + dotacja BN).
Czytelnicy w Gminie Osjaków na 100 mieszkańców: 20 osób
Wypożyczenia na 100 mieszkańców: 367 woluminów
Z danych statystycznych wynika, że co 5 mieszkaniec naszej gminy korzysta ze zbiorów bibliotek.
Posiadanymi środkami staramy się gospodarować racjonalnie kupując najbardziej poszukiwane przez
czytelników bestsellery z literatury pięknej (dla dzieci, młodzieży i dorosłych), lektury szkolne oraz
książki naukowe i popularnonaukowe (szczególnie ułatwiając studentom i uczniom szkół średnich z
naszej gminy dostęp do potrzebnych woluminów. Zakupujemy również książki z dużą czcionką oraz
audiobooki, które mogą służyć osobom starszym i słabowidzącym.
Spadek ilości czytelników i wypożyczeń do roku 2019 związany jest między innymi z panująca pandemią
Covid -19, migracją młodzieży, a także ekspansywną kulturą medialną.

Tabela 50 Struktura księgozbioru (książki)
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Nazwa
biblioteki/filii/oddziału
dla dzieci

Ilość prenumerowanych
czasopism

Wydatkowana kwota na
prenumeratę (w zł)

GBP w Osjakowie

1

33

GBP – Filia w Czernicach

5

1 327

Razem gmina Osjaków

6

1 360

Tabela 51 Czasopisma – prenumerata i zakup
CZYTELNICY. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Czytelnicy ogółem

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii

2019

2020

Różnica

GBP w Osjakowie

883

792

-91

GBP – Filia w Czernicach

147

168

+21

Razem gmina Osjaków

1030

960

-70

Tabela 52 Czytelnicy ogółem
Liczba czytelników

Struktura procentowa

2019

2020

Różnica

2019

2020

Różnica

Do 5 lat

51

56

+5

4,95

5,83

+0,88

6-12 lat

335

292

-43

32,52

30,42

-2,1

13-15 lat

107

124

+17

10,39

12,92

+2,53

16-19 lat

83

62

-21

8,06

6,46

-1,6

20-24 lata

45

42

-3

4,37

4,37

0,00

25-44 lata

220

220

0

21,36

22,92

+1,56

45-60 lat

110

85

-25

10,68

8,85

-1,83

Powyżej 60 lat

79

79

0

7,67

8,23

+0,56

1030

960

-70

100,00%

100,00%

X

OGÓŁEM GMINA

Tabela 53 Struktura czytelników wg wieku

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

Promocja książki, czytelnictwa i biblioteki przebiega wielotorowo. Biblioteki włączały się
poprzez swoją działalność do życia społecznego Gminy, będąc organizatorem
lub współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno – oświatowym skierowanych zarówno
dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Realizowane przedsięwzięcia powstawały we współpracy
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z Urzędem Gminy, szkołami, przedszkolami, GOK-iem, stowarzyszeniami i innymi organizacjami
i instytucjami. Jednym z priorytetowych zadań biblioteki jest krzewienie idei czytania oraz
organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
W związku z tym od lat nasze biblioteki wdrażają formy animacji pracy z dziećmi, obok stałych zajęć
(Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci „Pozytywnie zaczytani”, Spotkania Czytających
Mam, Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych – GBP Osjaków, Spotkania
Czytających Rodzin, Spotkania Miłośników Gier Planszowych – Filia w Czernicach), odbywają się
zajęcia plastyczne, konkursy, warsztaty, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, spotkania
okolicznościowe Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka – Filia w Czernicach).

Zdjęcie 10 Dzień Kobiet w Filii Publicznej Biblioteki w Czernicach.
W miesiącach styczeń – marzec jeszcze przed ogłoszeniem pandemii imprezy biblioteczne były
realizowane stacjonarnie zgodnie z harmonogramem. W trakcie pandemii odbywały się spotkania
DKK dla dorosłych oczywiście w reżimie sanitarnym. W miesiącu wrześniu odbyło się Narodowe
Czytanie „Balladyny” na placu przed biblioteką przy zachowaniu wszystkich obostrzeń.
Biblioteka posiada swój fanpage na Facebook'u https://www.facebook.com/bibliotekaosjakow,
gdzie podtrzymuje kontakt z czytelnikami i użytkownikami umieszczając szereg postów związanych
z książką i czytelnictwem, nawiązując do rocznic literackich i cyklicznej działalności placówek
prowadzonej stacjonarnie.
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Nazwa biblioteki,
filii

Nazwa imprezy

Termin

Gminna Biblioteka Spotkanie autorskie z Panem
Publiczna
Piotrem Lipką
w Osjakowie

9 stycznia

Gminna Biblioteka IX Gminny Przegląd Kolęd,
Publiczna
Pastorałek i Piosenek
w Osjakowie
Bożonarodzeniowych

12 stycznia

Filia Biblioteczna
w Czernicach

Dzień Kobiet

Nazwa instytucji
współpracującej
(zakres
współpracy)

F.B. Czernice,
OSP Czernice
SPKS w Czernicach

8 marca

GBP w Osjakowie
OSP Czernice
SPSK w Czernicach

Moderatorzy z DKK dla dorosłych
i dla dzieci uczestniczyli
czerwiec
w konferencji on line „Nie taka
Gminna Biblioteka
książka straszna? Czytaj, rozmawiaj,
Publiczna
dyskutuj”.
w Osjakowie

Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna w Łodzi

Klubowicze DKK dla dorosłych
oraz moderatorzy, czytelnicy
uczestniczyli w spotkaniach
autorskich on line z Agnieszką
Lingas – Łoniewską, Tomaszem
Raczkiem, Jakubem Małeckim,
wrzesień,
Łukaszem Orbitowskim,
Wojciechem Chmielarzem,
Wojciechem Widłakiem, Grażyną
Plebanek, Barbarą Gawryluk,
Jedrzejem Pasierskim, Magdaleną
październik,
Grzebałkowską, Witoldem
Szabłowskim, Piotrem Milewskim,
Marcinem Szczygielskim, Ałbeną
Grabowską, Wojciechem Góreckim, listopad,
Bartoszem Józefiakiem, Jakubem
Żulczyk, Radkiem Rakiem, Jackiem
Hugobadrem.
grudzień
Gminna Biblioteka Narodowe Czytanie „Balladyny”
Publiczna
w Osjakowie
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6 września

Członkowie
Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi
Osjakowskiej

Filia Biblioteczna
w Czernicach

Seans filmowy pt.”Miszmasz, czyli
Kogel Mogel 3”

3
Muzeum
października Kinematografii w
Łodzi i Filharmonia
Łódzka im. Artura
Rubinsteina

Tabela 54 Wybrane wydarzenia zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Osjakowie w
2020 r.

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży
Jeśli chodzi o imprezy organizowane dla dzieci sytuacja była podobna. W miesiącach styczeń –
marzec zostały realizowane według planu. Z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego odbywały się
Spotkania Czytających Rodzin – uczestniczyła co miesiąc jedna rodzina z dziećmi.
Dzieci uczestniczyły w konkursach on-line organizowanych przez bibliotekę, które zostały ogłaszane
na stronie internetowej biblioteki i facebooku. Biblioteki nie posiadają platformy do zdalnego
komunikowania się. W miesiącach październik – grudzień zorganizowano stacjonarnie 8 spotkań
w ramach „Para buch! - Książka w ruch”, spotkania odbyły się z dziećmi z przedszkoli z terenu
Gminy Osjaków przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach autorskich
on-line w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci.

Nazwa biblioteki, filii,
oddziału dla dzieci i
młodzieży
Filia Biblioteczna
w Czernicach

Nazwa imprezy

Spotkanie
Miłośników Gier
Planszowych

Nazwa instytucji
współpracującej

Termin
Styczeń x 2

(zakres
współpracy)
-

Luty x 2
Marzec x 1

Gminna Biblioteka Publiczna Spotkania DKK dla Styczeń x 3
w Osjakowie
dzieci
Luty x 2
Wrzesień x 1
Październik x 1
Listopad x 1

Moderatorzy DKK
oraz dzieci ze
Szkoły
Podstawowej w
Osjakowie
uczestniczyli w
spotkaniach
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Wojewódzka
Biblioteka Publiczna
w Łodzi

autorskich on-line z
Elizą Piotrowską,
Renatą Piątkowską, 3 listopada
Justyną Bednarek
16 października
Filia Biblioteczna
w Czernicach

Spotkanie
Styczeń
Czytających Rodzin Luty

-

Maj
Czerwiec
Lipiec
Gminna Biblioteka Publiczna Konkurs on-line
w Osjakowie
„Mistrz Pięknego
Czytania”

10 sierpnia – 29
września

-

Gminna Biblioteka Publiczna Konkurs ”Najlepszy Lipiec-sierpień
w Osjakowie
Znawca Książek”

Filia Biblioteczna
w Czernicach

Gminna Biblioteka Publiczna Konkurs „Czytam z Lipiec-sierpień
w Osjakowie
mamą, czytam z
tatą”

Filia Biblioteczna
w Czernicach

Tabela 55 Wydarzenia kierowane do młodzieży zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Osjakowie w 2020 r.
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18. Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie.
Rok 2020 był inny niż poprzednie. Scenariusz nowej rzeczywistości pisał koronawirus.
Jednakże w miarę możliwości i zgodnie z panującymi obostrzeniami podejmowaliśmy wiele działań,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem i udziałem społeczności od juniora po seniora.
Jednym z bardzo ważnych celów działalności naszej instytucji jest przekazywanie wartości
patriotycznych. Dlatego też wspólnie z Gminą Osjaków i Szkołą Podstawową im. Powstańców
Styczniowych w Osjakowie przy współudziale Pocztów Sztandarowych: Gminnego Koła
ZKRPiBWP w Osjakowie, Rady Gminy w Osjakowie, placówek oświatowych i jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, uczczone zostały kolejne wydarzenia
historyczne:
- 29 stycznia 2020 r. - 157 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowana została
w doniosły i uroczysty sposób ( jeszcze w czasach normalności), uczczona uroczystym przemarszem
Pocztów Sztandarowych na cmentarz, złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza na kwaterze
Powstańców Styczniowych 1863, przemarszem do Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Osjakowie, okolicznościowymi przemówieniami i montażem słowno-muzycznym.

Zdjęcie 11 Obchody 157 rocznicy Powstania Styczniowego.
a w reżimie sanitarnym:
- 12 lipca 2020 r. - Powiatowe Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej pod obeliskiem
– pomnikiem rodaków w Dębinie, zamordowanych 3 września 1939 roku przez żołnierzy
hitlerowskich Niemiec.
- 1 września 2020 r. – uroczystość upamiętniająca 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej
i 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej pod pomnikiem „Poległym za ojczyznę 1939-1945”.
-11 listopada 2020– obchody Narodowego Święta Niepodległości.
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W tej trudnej rzeczywistości działalność naszej instytucji nie mogła przebiegać tak jak w latach
poprzednich. Dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań, aby ośrodek spełniał swoją funkcję
oraz by każda grupa wiekowa znalazła coś dla siebie.
Do 12 marca nasza placówka tętniła życiem od poniedziałku do soboty. Prowadzone były
następujące warsztaty :
➢ poniedziałki : zajęcia szycia dla dzieci, nauki gry na keyboardzie dla dzieci i dorosłych,
ćwiczenia dla seniorów w ramach pilotażowego projektu „Łódzkie dla Seniorów Plus”,
➢ wtorki: nauka gry na gitarze dla dzieci i dorosłych, zajęcia jogi dla dorosłych, zajęcia
komputerowe dla seniorów w ramach projektu „E-umiejętności- klucz do nowych
możliwości”
➢ środy: warsztaty rękodzieła, nauka tańca dla dzieci i dorosłych, zajęcia komputerowe
dla seniorów w ramach projektu „E-umiejętności- klucz do nowych możliwości”
➢ czwartki: wokalne dla dzieci, zajęcia jogi dla dorosłych, ćwiczenia dla seniorów w ramach
pilotażowego projekty „Łódzkie dla Seniorów Plus”
➢ piątki: kurs języka angielskiego w ramach projektu „Akcja kwalifikacja”
➢ soboty: kurs języka angielskiego w ramach projektu „Akcja kwalifikacja”
oraz spotkania integracyjne.
Jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń udało nam się przeprowadzić 9 marca 2020 r.
Gminny Konkurs Wokalny, którego celem było wyłonienie laureata reprezentującego naszą gminę
w programie „Wygraj marzenia” na finałowym koncercie 16 października w Kino-Teatrze „Syrena”
w Wieluniu. Naszą reprezentantką była Wiktoria Waloszczyk.

Zdjęcie 12 Uczestnicy Gminnego Konkursu Wokalnego
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Niestety koronawirus napisał inny scenariusz i od 12 marca działalność instytucji kultury została
wstrzymana. Dlatego też by sprostać realiom w dobie pandemii i jakże zrozumiałej akcji
„Zostań w domu”, część warsztatów przenieśliśmy do sieci. Zajęcia stacjonarne zamieniliśmy na
warsztaty on-line. Były to lekcje tańca dla dzieci i dorosłych, zajęcia jogi oraz promowaliśmy akcję
„Senior w domu” pilotowaną przez organizację czas dla Seniora.
Wszystkie działania stacjonarne wznowiliśmy od 1 czerwca i kontynuowaliśmy je przez
okres wakacji, by w ten sposób zrekompensować odbiorcom czas zawieszenia działalności.
Powróciliśmy z zajęciami: gry na keyboardzie, gry na gitarze, wokalnymi, tanecznymi, ćwiczeniami
jogi oraz ćwiczeniami dla seniorów, które z zachowaniem obowiązujących wytycznych odbywały się
na placu przy Osjakowskim Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków, pod altaną oraz
w budynku naszego ośrodka.
Niestety częstotliwość cyklicznych warsztatów znowu przerwała nasilająca się pandemia
i od września nie były już możliwe warsztaty tańca. Pozostałe odbywały się z zachowaniem
panujących wytycznych.
Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną, musieliśmy przeorganizować nasze działania.
Z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, udało nam się zorganizować następujące
wydarzenia:
- 10 czerwca nasze zespoły oraz grupy ludowe wystąpiły podczas wizyty Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w Wieluniu,
- 30 lipca zorganizowaliśmy plenerowe kino leżakowe na placu przy Osjakowskim Centrum
Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków. Niestety kolejną projekcje byliśmy zmuszeni odwołać
z uwagi na to, że znaleźliśmy się w czerwonej strefie,
- 18 września na scenie amfiteatru odbył się przestrzenny pokaz laserowy z koncertem na
żywo skrzypaczki grającej laserowym smyczkiem. Wydarzenie to było również transmitowane
do sieci.
Pod Patronatem GOK działają : ZPL Dębina, ZPL Chorzyna, ZPL Osjaków, Grupa
Obrzędowo-Śpiewacza „Raduczanie” oraz „Ale Kapela”. Członkowie grup i zespołów kultywują
tradycje ludowe regionu wieluńskiego, reprezentując nas podczas uroczystości, gminnych
i powiatowych, a twórcy ludowi prowadzili warsztaty rękodzieła dla młodzieży szkolnej,
przekazując sztukę haftu, wyrobu kwiatów oraz pająków weselnych.
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Zdjęcie 13 Grupa obrzędowo-śpiewacza Raduczanie witająca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę z małżonką Agatą Kornhauser - Dudą w Wieluniu
25 września swój jubileusz 5-lecia obchodziła Grupa Obrzędowo-Śpiewacza „Raduczanie”
3 października przy naszym udziale, pod altaną Osjakowskiego Centrum Obsługi Turystycznej
Czterech Szlaków odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieluńskiego
zainicjowane przez Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych.
12 października miała miejsce premiera utworu „Uoj w sadzie, w sadzie” wykonywanego przez
ZPL Dębina, ZPL Chorzyna oraz ZPL Osjaków w ramach projektu „Nasze korzenie-nasza wielka
duma” realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieluniu.
Oprócz grup wokalno-ludowych prężnie działa również Klub Seniora. Do jego stałych
działań należą spotkania oraz zajęcia ruchowe w ramach programu „Łódzkie dla Seniorów Plus”.
By wzbogacić nasze działania, pozyskaliśmy środki pozabudżetowe na organizację projektów
takich jak:
-Bezpłatne szkolenie komputerowe „E-umiejętności- klucz do nowych możliwości”
- Kurs języka angielskiego pn. „Akcja kwalifikacja”
- „Promocja nadwarciańskiego obszaru Warto- nad Wartą”- przedsięwzięcie Imprezy
kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wielkiego Łuku Warty w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
projektu grantowego.
-„Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania KWŁW poprzez zakup strojów
dla członków Stowarzyszenia „Raduczanie” realizowanego w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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- „Lepiej pływać i grać niż ziewać” finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego
Województwa Łódzkiego na rok 2020 - „Łódzkie na Plus”. Dzięki temu grupa 120-osobowa grupa
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym została objęta zajęciami nauki pływania oraz gry w szachy.
Nasze plany zmieniła pandemia, wobec tej rzeczywistości zmuszeni byliśmy zrezygnować
z organizacji cyklicznych imprez plenerowych takich jak: Gminny Turniej Szachowy,
„Powiatowy Przegląd folkloru im. Marka Dery”, „Mila Osjakowska”, „Dni Gminy Osjaków” oraz
„X Jubileuszowe Wojewódzkie Święto Chrzanu”. Z uwagi na pogarszającą się sytuację zachorowań
w regionie musieliśmy odwołać drugi pokaz plenerowego kina leżakowego, spływ kajakowy,
rajd rowerowy na orientację oraz patriotyczną uroczystość z okazji 100 rocznicy Bitwy
Warszawskiej. Mamy jednak nadzieję, że w tym roku uda nam się zrealizować nasze zamierzenia.

Zdjęcie 14 Nauka gry w szachy w ramach programu "Lepiej pływać i grać niż ziewać"
Wiele naszych działań przenieśliśmy do sieci, gdzie uczciliśmy Rok Papieski oraz
podsumowaliśmy prowadzone warsztaty artystyczne publikując nagrania kolęd w wykonaniu
uczestników naszych zajęć.
W sferze poczynań gospodarczych, oprócz stałych kosztów związanych z utrzymaniem
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie, Świetlicy w Dębinie, Nowej Wsi oraz Chorzynie
zostały wykonane prace remontowe dachu w świetlicy w Nowej Wsi, a także konserwacja dachu
naszego ośrodka. Zakupiono 20 zestawów piknikowych (ławy i stoły) i 10 parasoli, aktywną
kolumnę, keyboard, radioodtwarzacz, meblościankę, kuchnię mikrofalową, lodówkę. W trosce
o estetykę, oddano do pralni chemicznej wszystkie stroje ludowe członków naszych zespołów.
122

19. Współpraca Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi.
Program współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020 uchwalony został uchwałą Nr XVII/83/2019 Rady Gminy Osjaków
z dnia 29 listopada 2019r.
Realizacja programu przyczyniła się do nadania większego znaczenia inicjatywom
obywatelskim z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Pozwoliła na kontynuację współpracy
prowadzonej od wielu lat w zakresie realizacji wspólnych zadań w sferze życia społecznego.
Kultura fizyczna i sport
W budżecie Gminy Osjaków zaplanowano na 2020r. środki finansowe w wysokości do
74 000,00 zł na realizację Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci powierzania wykonania zadania
publicznego i dotyczyła zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W dniu 31 stycznia 2020r. Wójt Gminy ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Osjaków w 2020r.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez:
Gminny Ludowy Klub Sportowy ”WARTA” Osjaków, 98-320 Osjaków ul. Wieluńska 26.
Przyznano dotację w wysokości 74 000,00 zł. Klub Sportowy w terminie rozliczył się
z otrzymanych środków na realizację zadania.
Wsparcie organizacyjne jakie gmina udzieliła w 2020r. organizacjom przejawiło się ponadto w:
nieodpłatnym udostępnianiu boisk sportowych, sali gimnastycznej, lokali, urządzeń, sprzętu
i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej oraz pomocy merytorycznej
w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych na cele statutowe organizacji.
Dzięki wsparciu organizacyjnemu oraz środkom z dotacji organizacje mogą realizować zadania
Gminy Osjaków, min. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Działając w środowiskach
lokalnych znają lepiej potrzeby mieszkańców.
Aktywna działalność podmiotów w sferze pożytku publicznego spaja i aktywizuje społeczność
lokalną. Dla bieżącej działalności organizacji istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń
jak również współpraca z gminą.
W trakcie realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród mieszkańców gminy Osjaków ''w 2020r. szczególną uwagę zwracano na prowadzenie
zajęć sportowych poprzez organizację zawodów i imprez sportowych, zaangażowanie młodzieży
oraz miejscowego społeczeństwa do aktywnego spędzania czasu.
Powyższą współpracę należy ocenić pozytywnie, gdyż główny cel programu zapewnienie
efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez
włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych oraz działania na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi
został osiągnięty.
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20. Ochrona przeciwpożarowa.
W 2020 roku jednostki OSP z terenu Gminy Osjaków podejmowały liczne interwencje mające
na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Na uwagę zasługuje fakt, iż jednostka
OSP w Osjakowie wyjeżdżała do działań aż 75 razy, co plasuje ją na pierwszym miejscu w powiecie
wieluńskim pod względem liczby wyjazdów. Udział jednostek OSP z terenu Gminy Osjaków
w działaniach w 2020 r. kształtował się następująco:
Lp. Nazwa jednostki
OSP

Rodzaj prowadzonych działań
Pożary

Razem

Miejscowe Alarmy
zagrożenia fałszywe

1.

OSP Czernice

13

22

0

35

2.

OSP Osjaków

15

60

0

75

3.

OSP Chorzyna

1

4

0

5

4.

OSP Drobnice

3

6

0

9

5.

OSP Józefina

3

2

0

5

6.

OSP Raduczyce

7

11

0

18

7.

OSP Walków

1

1

0

2

Tabela 56 Działania jednostek OSP podjętych w 2020 r.
W roku sprawozdawczym, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, nie prowadzono ćwiczeń
powiatowych, międzygminnych i gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Działania w tym
zakresie ograniczono do ćwiczeń wewnętrznych, minimalizując w ten sposób ryzyko wyłączenia
którejkolwiek jednostki z działań ratowniczych w przypadku zakażenia ratowników. Komendant
Powiatowy PSP w Wieluniu przeprowadził natomiast, z wynikiem pozytywnym, inspekcję gotowości
bojowej w jednostce KSRG OSP w Czernicach oraz w jednostce OSP w Drobnicach.

Zdjęcie 15 Strażacy dostarczający maseczki dla mieszkańców gminy.
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Zdjęcie 16 Ćwiczenia strażaków OSP w Czernicach
Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2. doposażono strażaków-ratowników ochotniczych
straży pożarnych biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w środki ochrony
osobistej (kombinezony ochronne, maseczki ochronne, półmaski filtrujące, okulary, rękawice,
ochraniacze na obuwie) i środki do dezynfekcji.
W ramach podniesienia poziomu gotowości bojowej, w 2020 roku skierowano 8 osób na kurs
podstawowy strażaka-ratownika odbywający się w Komendzie Powiatowej PSP w Wieluniu.
Ukończenie kursu uprawnia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz
innych podejmowanych przez jednostki OSP. Ponadto, 2 druhów z jednostki Ochotniczej Straży
w Czernicach ukończyło szkolenie w zakresie kierowania działaniem ratowniczym.
Natomiast 5 druhów nabyło uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi jednostek
OSP.
W dniu 28 lutego 2020 r. zorganizowano etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", w reżimie sanitarnym. W turnieju wiedzy wzięło udział
35 dzieci z terenu gminy. Ufundowano nagrody dla osób, które zajęły miejsca 1-3 w każdej z dwóch
kategorii wiekowych.
W 2020 roku jednostka OSP w Osjakowie pozyskała nieodpłatnie używany samochód marki
Lublin wyposażony w agregat gaśniczy z Jednostki OSP w Łodzi - Łagiewniki oraz używany lekki
samochód operacyjny marki Ford Focus z PSP Wieluń. Ponadto, w ramach zapewnienia ochrony
ppoż., pokryto koszty bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek OSP: m.in. zakup
paliw, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszt przeprowadzenia badań lekarskich,
ubezpieczenia pojazdów i strażaków biorących udział w akcjach, przeglądów technicznych pojazdów
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i sprzętu hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, gaśnic, aparatów tlenowych, pokrycie kosztów
remontowych pojazdów i budynków. Zakup środków chemicznych (sorbentów) itp.
W miesiącu grudniu wydano kalendarz gminno-strażacki zawierający elementy popularyzujące
bezpieczeństwo i ochronę ludności.
Na bieżąco publikowano komunikaty i ostrzeżenia o zagrożeniach meteorologicznych
na stronach internetowych www.osjakow.bip.net.pl, osjakow.pl, na profilu Gminy Osjaków
w mediach społecznościowych (Facebook).

Zdjęcie 17 Strażacy OSP w Raduczycach podczas wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w Wieluniu.
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