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1. Wstęp
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym/art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Burmistrz Wielunia
przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Wieluń w roku 2018.
Raport przedstawia informacje o gminie Wieluń w okresie od 1 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Wieluniu, jednostek
organizacyjnych gminy, spółek komunalnych i instytucji kultury na terenie gminy Wieluń oraz
Głównego Urzędu Statystycznego.
Gmina Wieluń jest gminą miejsko – wiejską o łącznej powierzchni 131,2 km ², w tym miasto
Wieluń 16,9 km ². Miasto jest siedzibą powiatu wieluńskiego.
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2. Władze samorządowe Gminy Wieluń
Burmistrz Miasta Wielunia : Paweł Okrasa
Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat.
Zastępca Burmistrza : Joanna Skotnicka - Fiuk
Sekretarz : Magdalena Majkowska
Skarbnik : Danuta Kondracka

Rada Miejskiej w Wieluniu VIII kadencji 2018-2023 w składzie:
1.Tomasz Akulicz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
2. Robert Duda - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
3. Piotr Radowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
4. Maciej Bryś - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
5. Radosław Buda - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
6. Roman Drosiński - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
7. Franciszek Dydyna - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
8. Anna Dziuba-Marzec - Radna Rady Miejskiej w Wieluniu
9. Andrzej Gęsiak - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
10. Tomasz Grajnert - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
11. Sławomir Kaftan - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
12. Robert Kaja - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
13. Bronisław Mituła - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
14. Mariusz Owczarek - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
15. Jerzy Paluszek - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
16. Krzysztof Poznerowicz - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
17. Wojciech Psuja - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
18. Jarosław Rozmarynowski - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
19. Radosław Wojtuniak - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
20. Maria Zarębska - Radna Rady Miejskiej w Wieluniu
21. Grzegorz Żabicki - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
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2.1 Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wieluniu
Tabela nr 1 Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wieluniu ze stanem ich wykonania

Lp
1.

numer

data

UR_VII-00470

2018.01.26

UR_VII-00471

2018.01.26

UR_VII-00472

2018.01.26

2.
3.

4.

UR_VII-00473

2018.01.26

5.

UR_VII-00474

2018.02.21

temat

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
w sprawie przyjęcia informacji, projektu uchwały i
wyrażenia zgody na podjęcie czynności
zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy
Wieluń programu Mieszkanie Plus""
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o
dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia
pn.&#8221;Budowa systemu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wraz z Punktem
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą&#8221; w
naborze wniosków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie pisma do
Prokuratury Rejonowej w Wieluniu w celu
sprawdzenia czy nie doszło do niedopełnienia
obowiązków oraz przekroczenia uprawnień przez
Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę w zakresie

wykonanie
Wykonana przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej. W efekcie wykonania
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Sieradzu wydało postanowienie
SKO.4150/1/18 oraz postanowienie
SKO.4192/176/18 – skany umieszczone w
BIP Gminy/prawo lokalne, przy tej uchwale.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwałą wykonana.

Wniosek złożony do NFOŚiGW, obecnie
jest w trakcie weryfikacji

Uchwała wykonana przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej
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odwołania ogłoszonego przetargu na sprzedaż
działki 62/2 położonej na terenie osiedla Cukrownia
w obrębie 2 m. Wielunia przy ul. Długosza
6.

UR_VII-00475
7.
UR_VII-00476
8.
UR_VII-00477
9. UR_VII-00478
10.
UR_VII-00479
11.
UR_VII-00480
12.
UR_VII-00481
13.
UR_VII-00482
14.

UR_VII-00483
15. UR_VII-00484

Skarga
zasadna
-wykonana
przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej, tj.
dostarczona stronie skarżącej. Ponadto,
zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu
drogowym” art. 10 ust. 5 „Starosta zarządza
ruchem na drogach powiatowych i
gminnych”. Brak postanowienia Starosty
umożliwiającego
realizację
zmian
organizacji
w
zakresie
podnoszonym w skardze.
Uchwała została wykonana.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
2018.02.21 Burmistrza Wielunia
w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie
zastępcze Wojewody Łódzkiego w sprawie zmiany
2018.02.21 nazwy ulicy w miejscowości Ruda
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2018 zmiany zostały wprowadzone do budżetu
2018.03.02 rok
2018.03.02 w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieluń
Uchwała została wykonana poprzez
2018.03.02 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
zawarcie umów dzierżawy.
w sprawie zniesienia współwłasności części
Uchwała została wykonana.
2018.03.02 nieruchomości wspólnej
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
Uchwała została wykonana poprzez
2018.03.02 nieruchomości prawem służebności gruntowej
zawarcie aktu notarialnego.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
Uchwała straciła moc, podjęto nową
2018.03.02 nieruchomości lokalowej
uchwałę.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
Uchwała została wykonana.
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018.03.02 położonych w Wieluniu przy ul. Kijak
Uchwała została wykonana.
2018.03.02 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Turów
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16.

UR_VII-00485

2018.03.02

17.
UR_VII-00486

2018.03.02

UR_VII-00487

2018.03.02

18.

19.
UR_VII-00488

2018.03.02

20.
UR_VII-00489

2018.03.02

21.

UR_VII-00490

2018.03.02

22.

UR_VII-00491

2018.03.02

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielanych publicznym i niepublicznym
przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom
podstawowym, w których zorganizowano oddział
przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy
Wieluń, trybu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu
rozliczania ich wykorzystania
w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w
Sieradzu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w
Sieradzu w wyborach uzupełniających na kadencję
2016-2019
w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie
zastępcze Wojewody Łódzkiego w sprawie nadania
nazwy ulicy (ul. 18 Stycznia)
w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie
zastępcze Wojewody Łódzkiego w sprawie nadania
nazwy ulicy (ul. Biedala)
w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, poz. 1502.
Uchwała została wykonana –
dotacje są udzielane zgodnie z przepisami
uchwały.

Uchwała wykonana przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Uchwała wykonana; zespól wydał opinie
ws. zgłoszonych kandydatów
Uchwała została wykonana.
Uchwała została wykonana.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, poz. 1503.
Uchwała
została wykonana – rodzice nie wnoszą
opłat za pobyt w przedszkolu.
Zarządzeniem Burmistrza Wielunia Nr
105/18 z dnia 4 lipca 2018 r. powołany został
Zespół Interdyscyplinarny
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23.

UR_VII-00492

2018.03.02

UR_VII-00493

2018.03.22

24.
25.
UR_VII-00494

2018.03.22

26.

UR_VII-00495

2018.03.22

27.
UR_VII-00496

2018.03.22

28.

UR_VII-00497

2018.03.22

UR_VII-00498

2018.03.22

29.

30.
UR_VII-00499
31.
UR_VII-00500

zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/465/17 z dnia 28
grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2018
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok
2018
zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/458/17 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na
lata 2018-2025
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na
bezczynność Burmistrza Wielunia, dotyczącej pisma
Burmistrza Wielunia z dnia 3 stycznia 2018 r.
odmawiającego udzielenia informacji publicznej
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o
kandydatach na ławników
w sprawie podziału Gminy Wieluń na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

W załączniku do uchwały Nr XLVIII/465/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Wieluń na rok 2018 w rozdziale
10 sprostowano oczywisty błąd
matematyczny.
zmiany zostały wprowadzone do budżetu
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany
budżetu oraz w wykazie przedsięwzięć
Wykonana uchwała przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała wykonana przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódz.
poz. 1885. Wykonana wz. z wyborami do
organów jednostek samorządu
terytorialnego na kadencję 2018-2023
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódz.
poz. 1886

Uchwała została wykonana poprzez
2018.03.22 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
zawarcie umów dzierżawy.
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/441/17 w sprawie
w uchwale sprostowano omyłkę w adresie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
szkoły
2018.03.22 sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka
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32.
UR_VII-00501

Sienkiewicza w Wieluniu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w
Wieluniu
w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się
2018.03.22 wizerunkiem herbu Gminy Wieluń

33.

UR_VII-00502
34.

UR_VII-00503

zmieniająca uchwałę Nr LI/492/18 z dnia 2 marca
2018 roku zmieniającą Uchwałę Nr XLVIII/465/17 z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok
2018.04.25 2018
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz
nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko
kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3,
2018.04.25 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Uchwała wykonana
W załączniku do uchwały Nr LI /492/18
z dnia 2 marca 2018 roku zmieniającej
uchwałę Nr XLVIII/465/17 z dnia 28 grudnia
2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń
na rok 2018 w rozdziale 10 figurowała poz.
1.2 pkt 3 ,,wypoczynek letni dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”.
Do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza
Wielunia na realizację powyższego zadania
nie wpłynęła żadna oferta. Kwotę
przeznaczoną na to zadanie tj. 14 000 zł
przesunięto do poz. 2 pkt 8 i przeznaczono
na imprezy dla dzieci i młodzieży szkolnej z
terenu Gminy Wieluń
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, poz. 2727.
Uchwała została wykonana – dyrektorzy
korzystają
z
obniżek
w
wymiarze
określonym w uchwale.
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35.
UR_VII-00504
36.
UR_VII-00505
37.
UR_VII-00506

w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
2018.04.25 przestrzennego miasta i gminy Wieluń
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i
zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
2018.04.25 handlowego
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali
2018.04.25 użytkowych

38.
UR_VII-00507
39.
UR_VII-00508
40.
UR_VII-00509
41.
UR_VII-00510
42.
UR_VII-00511
43. UR_VII-00512
44.
UR_VII-00513
45.
UR_VII-00514
46.

UR_VII-00515
47.
UR_VII-00516
48.
UR_VII-00517

2018.04.25 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
2018.04.25 (ul. Ludowa)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
2018.04.25 (ul. Traugutta)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.04.25 nieruchomości
w sprawie statutu Wieluńskiego Ośrodka Sportu i
2018.04.25 Rekreacji
2018.04.25 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok
2018.05.29 2018
zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/458/17 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na
2018.05.29 lata 2018-2025
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze
2018.05.29 miasta Wielunia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.05.29 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu (w miejscowości
2018.05.29 Wieluń, obręb 7)

Uchwała została wykonana.
Uchwała została wykonana
Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie umowy najmu.
Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie umów dzierżawy.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż nieruchomości.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż nieruchomości.
Uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała zrealizowana
Uchwała została wykonana.
wprowadzono zmiany do budżetu
zmieniono WPF zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi do budżetu
Uchwała w trakcie realizacji.

Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie aktu notarialnego.
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49.
UR_VII-00518
50.
UR_VII-00519

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu (w miejscowości
2018.05.29 Wieluń, obręb 15)
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu (w miejscowości
2018.05.29 Dąbrowa).

51.
UR_VII-00520
52.

UR_VII-00521
53.

UR_VII-00522
54.

UR_VII-00523

2018.05.29 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/335/09 w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych Gminy Wieluń dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych innych składników
2018.05.29 wynagrodzenia
zmieniająca uchwałę Nr LII/497/18 z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieluń na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018.05.29 wyborczym
zmieniająca uchwałę Nr LII/498/18 z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
2018.05.29 oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

55.

UR_VII-00524

w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na
2018.05.29 rok 2018

Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie aktu notarialnego.
Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie aktu notarialnego.
Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie umów dzierżawy.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, poz. 3086.
Uchwała została wykonana – nauczyciele
otrzymują
dodatki
w
wysokościach
określonych w uchwale.

Uchwała opublikowana w Dz. Urz.
Woj.Łódz. poz.3087. Zmieniony został
załącznik.
Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Łódz. poz.3088. Zmieniony został
załącznik.
Program został zrealizowany zgodnie z
założeniami – Gmina Wieluń wypełniła tym
samym obowiązek nałożony na nią przez
ustawodawcę art. 11a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Opieka
dotyczyła
zapewnienia
schronienia,
pożywienia oraz opieki medycznej (w tym
również zabiegów sterylizacji, kastracji oraz
chipowania) bezdomnym zwierzętom z
terenu Gminy Wieluń.
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56.

UR_VII-00525

2018.05.29

57.

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w
wyborach uzupełniających ławników do Sądu
Okręgowego w Sieradzu na kadencję w latach
2016-2019
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do
Sądu Okręgowego w Sieradzu na kadencję 20162019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości (dzialki 62/8 i 62/10)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości (działki 62/14)
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wielunia za
2017 rok
w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych
środków za 2017 rok
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat
i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Wieluń na rzecz najemców

UR_VII-00526

2018.05.29

UR_VII-00527

2018.06.04

UR_VII-00528

2018.06.04

UR_VII-00529

2018.06.28

UR_VII-00530

2018.06.28

UR_VII-00531

2018.06.28

UR_VII-00532

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr
2018.06.28 4508E ul. Kolejowa w Wieluniu;

UR_VII-00533

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na pomoc dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
2018.06.28 Zdrowotnej w Wieluniu

UR_VII-00534

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. ;Przebudowa drogi powiatowej Nr
2018.06.28 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu

58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.

65.

Uchwała wykonana.

Uchwała wykonana; wybrano dwóch
ławników.
Uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż nieruchomości.
nie udzielono absolutoriom Burmistrzowi
Wielunia
dokonano podziału wolnych środków za
2017 rok
Uchwała jest wykonywana.

zawarto umowę z Powiatem Wieluńskim o
dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej; zadanie nie zostało
zrealizowane w związku z tym Powiat
Wieluński nie wystąpił o dotację
zawarto umowę z Powiatem Wieluńskim na
zakup sprzętu medycznego niezbędnego
do wyposażenia oddziału internistycznego
o profilu kardiologicznym SPZOZ; zakup
sprzętu został zrealizowany i rozliczony
kwota dofinansowania 59.940,00 zł.
zawarto umowę z Powiatem Wieluńskim w
sprawie dofinansowania przebudowy drogi
powiatowej ul. Szpitalna; zadanie zostało
zrealizowane i rozliczone kwota
dofinansowania 106.550,00 zł
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66.

UR_VII-00535
67.
UR_VII-00536

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2018.06.28 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/458/17 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na
2018.06.28 lata 2018-2025

68.
UR_VII-00537

2018.06.28

UR_VII-00538

2018.06.28

69.

70.
UR_VII-00539

2018.06.28

71.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Wielunia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów w obszarze miasta Wielunia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów w obszarze miasta Wielunia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości

UR_VII-00540

2018.06.28

UR_VII-00541

2018.06.28 w sprawie zawarcia umów dzierżawy

UR_VII-00542

2018.06.28 w sprawie zawarcia umów dzierżawy

UR_VII-00543

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie podziału
2018.06.28 miasta na osiedla i gminy na sołectwa

UR_VII-00544

w sprawie zasad przyznawania stypendiów
Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych
w ramach Programu Wspierania Edukacji
2018.06.28 Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń

72.
73.
74.

75.

zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym
w Poddębicach wyłonionym w drodze
postępowania przetargowego o kredyt
długoterminowy w wysokości 9.178.309,61
zł z oprocentowaniem WIBOR 3 M oraz
marża 0,59 punktów procentowych
wprowadzono zmiany do WPF i wykazu
przedsięwzięć
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i
wykonywana była do końca VII kadencji
organów Gminy
Uchwała została wykonana.
Uchwała została wykonana.
Uchwała została wykonana poprzez
nabycie nieruchomości.
Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie umów dzierżawy.
Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie umów dzierżawy.
uchwała pozwoliła ująć w jednym akcie
prawa miejscowego wszystkie zmiany nazw
ulic, które nastąpiły na przestrzeni
kilkunastu lat.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, poz. 3754.
Uchwała została wykonana – stypendia
przyznawane są wg zasad określonych w
uchwale.
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76.
UR_VII-00545

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania
2018.06.28 wody i odprowadzenia ścieków

77.

UR_VII-00546

2018.06.28

UR_VII-00547

2018.06.28

UR_VII-00548

2018.08.22

78.

79.
80.
UR_VII-00549

2018.08.22

81.

UR_VII-00550

2018.08.22

82.

UR_VII-00551

2018.08.22

83.

UR_VII-00552

2018.08.22

84.

UR_VII-00553

2018.08.22

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach
zadania Realizacja programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie Gminy Wieluń edycja II
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z
placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie
miasta i gminy Wieluń, Regulaminu korzystania z
fontanny na Placu Legionów w Wieluniu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok
2018
zmieniająca uchwałę NR XLVIII/458/17 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na
lata 2018-2025
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze
obrębu Dąbrowa
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów w obszarze miasta Wielunia i wybranej
części obszaru Gminy Wieluń, obejmującej obręb
Dąbrowa
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze
miasta Wielunia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze
obrębu Ruda i Rychłowice

Uchwała weszła w życie. Projekt regulaminu
został przesłany do wydania opinii, a
następnie przyjęty kolejną uchwałą.
Uchwała
opublikowana
w
dzienniku
urzędowym województwa łódzkiego 19 lipca
2018 roku poz. 3755 i weszła w życie 14 dni
po publikacji. Program jest realizowany,
beneficjenci końcowi otrzymują dotacje.
Uchwała jest w trakcie realizacji – stosowny
regulamin ustawiany jest przy budowie
nowych placów zabaw
wprowadzono zmiany do budżetu
wprowadzono zmiany do WPF
Uchwałą w trakcie realizacji.

Uchwała została wykonana.

Uchwała w trakcie realizacji.

Uchwałą w trakcie realizacji.
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85.
UR_VII-00554
86.
UR_VII-00555
87.
UR_VII-00556
88.
UR_VII-00557
89.
UR_VII-00558

2018.08.22 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.08.22 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.08.22 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.08.22 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.08.22 nieruchomości

90.

UR_VII-00560

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
2018.08.22 Gminy Wieluń
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Wieluń miejsc sprzedaży i podawania napojów
2018.08.22 alkoholowych

UR_VII-00561

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach
2018.08.22 publicznych na terenie Gminy Wieluń

UR_VII-00559
91.

92.

Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie umów dzierżawy.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż nieruchomości.
ustalono maksymalną liczbę zezwoleń dla
poszczególnych wartości alkoholu w miejscu
spożycia oraz poza miejscem, aktualnie
posiadamy wolne zezwolenia na sprzedaż
detaliczną ze spożyciem poza miejscem
sprzedaży w liczbie 28 (do 4,5 % zawartości
alkoholu oraz na piwo), 30 (od 4,5%do 18%
zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa), 33
(powyżej 18% zawartości alkoholu), oraz
wolne zezwolenia na sprzedaż alkoholu do
spożycia w miejscu sprzedaży 17 (do 4,5 %
zawartości alkoholu oraz na piwo), 15 (od
4,5%do 18% zawartości alkoholu, z
wyjątkiem piwa), 12 (powyżej 18%
zawartości alkoholu)
unieważniona
rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Łódzkiego nr PNIK.I.4131.726.2018 z dnia 27.09.2018 r.
obowiązująca wraz z rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Łódzkiego PNIKI.4131.727.2018 z dnia 26.09.2018 r.,
pozwala ta uchwała wydawać organowi
zezwolenia jednorazowe na imprezy
organizowane w wymienionych miejscach
publicznych na terenie Gminy Wieluń
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93.

UR_VII-00562
94.
UR_VII-00563
95.
UR_VII-00564
96.
UR_VII-00565
97.
UR_VII-00566
98.
UR_VII-00567
99.
UR_VII-00568
100.
UR_VII-00569
101.
UR_VII-00570
102.
UR_VII-00571
103.
UR_VII-00572
104.
UR_VII-00573
105.
UR_VII-00574
106.
UR_VII-00575
107.
UR_VII-00576
108.
UR_VII-00577

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
2018.08.22 głosowania w szpitalu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok
2018.09.25 2018
zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/458/17 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na
2018.09.25 lata 2018-2025
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
2018.09.25 nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz udzielenia
2018.09.25 bonifikaty od ceny sprzedaży
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.09.25 nieruchomości lokalowej
2018.09.25 w sprawie zawarcia umów dzierżawy

Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódz.
poz. 4458. Wykonana wz. z wyborami do
organów jednostek samorządu
terytorialnego na kadencję 2018-2023
wprowadzono zmiany do budżetu
wprowadzono zmiany do WPF i wykazu
przedsięwzięć
Uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała została wykonana poprzez
nabycie nieruchomości.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż nieruchomości.
Uchwała straciła moc, podjęto nową
uchwałę.
Uchwała straciła moc, podjęto nową
uchwałę.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie umów dzierżawy.
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109.UR_VII-00578
110.
UR_VII-00579
111.
UR_VII-00580
112.

UR_VII-00581
113.

UR_VII-00582
114.

UR_VII-00583
115.
UR_VII-00584
116.
UR_VII-00585
117.

UR_VII-00586

2018.09.25 w sprawie Statutu Gminy Wieluń
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Wieluń miejsc sprzedaży i podawania napojów
2018.09.25 alkoholowych
w sprawie nadania Statutu Wieluńskiemu Domowi
2018.09.25 Kultury w Wieluniu

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
2018.09.25 wody i odprowadzania ścieków
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2018.09.25 dróg na terenie miasta Wielunia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
2018.10.16 Burmistrza Wielunia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok
2018.10.16 2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
2018.10.16 Wieluń na lata 2018-2025
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego
2018.10.16 deficytu budżetu Gminy Wieluń

Uchwała wykonana.
unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym
Wojewody Łódzkiego PNIK-I.4131.827.2018
z dnia 31.10.2018 r.
Statut Wieluńskiego Domu Kultury w
Wieluniu przyjęto do stosowania. podać datę
publikacji
Uchwała
opublikowana
w
dzienniku
urzędowym województwa łódzkiego 9
listopada 2018 roku poz. 5946 i weszła w
życie 14 dni po publikacji.
Uchwała
opublikowana
w
dzienniku
urzędowym województwa łódzkiego 9
listopada 2018 roku poz. 5947 i weszła w
życie 1 stycznia 2019.
Skarga uznana za zasadną.
Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomił
stronę skarżącą o sposobie załatwienia
skargi.
W zakresie wykonania uchwały
dokonywana jest szczegółowa analiza
wprowadzanych zapisów do aktu
notarialnego już na etapie sporządzanych
protokołów z rokowań.
wprowadzono zmiany do budżetu
wprowadzono zmiany do WPF i wykazu
przedsięwzięć
dnia 10 grudnia 2018 roku podpisano
umowę z WFOŚiGW w Łodzi na
dofinansowanie w formie pożyczki zadania
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we
wschodniej części gminy –Olewin” w
kwocie 2.170.000,00 zł; oprocentowanie
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118.
UR_VII-00587
119.
UR_VII-00588
120.UR_VII-00589
121.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.10.16 nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
2018.10.16 nieruchomości lokalowej
2018.10.16 w sprawie nadania nazwy placowi w Rychłowicach

UR_VII-00590
122.

2018.10.16 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr
XV/172/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3
2018.10.16 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat
i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
2018.10.16 Wieluń na rzecz najemców
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok
2018.10.24 2018
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok
2018.11.14 2018

UR_VII-00591
123.

UR_VII-00592
124.
UR_VII-00593
125.
UR_VII-00594
126.

UR_VII-00595
127.
UR_VIII-00001
128.
UR_VIII-00002
129.
UR_VIII-00003

2018.11.14
2018.11.21
2018.11.21
2018.11.21

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2019 rok
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wieluniu
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Wieluniu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Wieluniu

pożyczki1,50% w stosunku rocznym;
pożyczka w całości zostanie uruchomiona
w 2019 roku
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana poprzez
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Uchwała została wykonana
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódz.
poz. 5744. Jej podjęcie obligował nowy
przepis w ustawie o samorządzie gminnym;
miała już obowiązywać w nowej VIII kadencji
Uchwałę zrealizowano – powołano nowego
inkasenta do pobierania opłaty targowej
Uchwała jest wykonywana.

wprowadzono zmiany do budżetu
wprowadzono zmiany do WPF i wykazu
przedsięwzięć
Ustaloną w uchwale obniżoną cenę skupu
żyta Burmistrz wprowadził jako podstawę do
ustalenia na terenie gminy Wieluń podatku
rolnego na rok podatkowy 2019.
Uchwała zrealizowana w dniu podjęcia.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała zrealizowana w dniu podjęcia.
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130.
UR_VIII-00004
131.

UR_VIII-00005
132.

UR_VIII-00006
133.

UR_VIII-00007

W sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok
2018.11.30 2018

wprowadzono zmiany do budżetu

Uchwała umożliwia objęcie pomocą przez
dyrektorów szkół bądź przedszkoli dzieci i
uczniów zgłaszających chęć zjedzenia
posiłku,
bez
wydania
decyzji
administracyjnej
i
przeprowadzenia
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
rodzinnego wywiadu środowiskowego. W
osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w
bieżącym roku nikt nie skorzystał z tej
2018.11.30 szkole i w domu na lata 2019-2023"
możliwości.
Umożliwia
poszerzenie
kręgu
osób
korzystających
z pomocy w formie
świadczenia
pieniężnego
na
zakup
posiłku bądź żywności w ramach programu
" Posiłek w szkole i w domu" o osoby,
których dochód przekracza 100% kryterium
dochodowego z ustawy o pomocy
społecznej , a nie przekracza 150 % tego
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
kryterium. W roku bieżącym tą formę
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy pomocy objęto 331 rodzin, z tego w 87
w zakresie dożywiania w formie świadczenia
rodzinach dochód przekracza 100 %
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób kryterium ustawowe i rodziny miały
objętych wieloletnim rządowym programem
możliwość skorzystać z pomocy zgodnie z
2018.11.30 ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
w/w uchwałą.
Umożliwia
poszerzenie
kręgu
osób
korzystających pomocy w formie posiłków o
osoby, których dochód w rodzinie
przekracza 100% kryterium dochodowe z
ustawy o pomocy społecznej , a nie
przekracza 150 % tego kryterium. W roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
bieżącym pomoc w formie posiłków
zakresie dożywiania w formie posiłku albo
przyznano dla 111 osób, w tym dla 38 osób,
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
u których dochód przekracza 100 %
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
kryterium ustawowego - zgodnie z w/w
2018.11.30 programem finansowego gmin
uchwałą.
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134.
UR_VIII-00008
135.

UR_VIII-00009
136.

UR_VIII-00010
137.

UR_VIII-00011
138.
UR_VIII-00012
139.
UR_VIII-00013
140.
UR_VIII-00014
141.
UR_VIII-00015
142.
UR_VIII-00016
143.

UR_VIII-00017
144.

UR_VIII-00018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
2018.11.30 ustanowienie służebności przesyłu
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, dla
których miejscem sprawowania opieki jest Gmina
2018.11.30 Wieluń
w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Wieluń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2018.11.30 na rok 2019
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji i stałych komisji Rady
Miejskiej w Wieluniu, ustalenia zakresów ich
2018.11.30 działania i powołania składów osobowych
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
2018.11.30 ławnika Sądu Okręgowego w Sieradzu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
2018.11.30 Wielunia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok
2018.12.21 2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
2018.12.21 Wieluń na lata 2018-2025

Uchwała została wykonana poprzez
zawarcie aktu notarialnego.
Uchwała w trakcie realizacji.

przyznano dotacje zgodnie z zasadami
określonymi w uchwale. Sprawozdanie z
realizacji programu przedstawiono Radzie
Miejskiej w Wieluniu na sesji w miesiącu
maju
2019 roku.
Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana
Uchwała jest realizowana
wprowadzono zmiany do budżetu

wprowadzono zmiany do WPF i wykazu
przedsięwzięć
zadania są w trakcie realizacji, ostateczny
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem termin rozliczeń upływa z dniem 30
2018.12.21 roku budżetowego 2018
czerwca 2019 roku
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z
rozliczeń podatku VAT z zakładem
budżetu gminy środków finansowych wynikających budżetowym dokonuje się zgodnie z
z rozliczenia podatku od towarów i usług
podjętą uchwałą
2018.12.21 związanego z zakładem budżetowym
budżet na 2019 rok w trakcie realizacji.
Wieluński Dom Kultury złożył wniosek o
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok przyznanie dotacji podmiotowej i celowych
2018.12.21 2019
na rok 2019; przyznano dotację podmiotową
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145.
UR_VIII-00019
146.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
2018.12.21 Wieluń na lata 2019-2026

UR_VIII-00020
147.

2018.12.21

UR_VIII-00021
148.
UR_VIII-00022
149.
UR_VIII-00023
150.
UR_VIII-00024
151.
UR_VIII-00025
152.
UR_VIII-00026
153.
UR_VIII-00027
154.
UR_VIII-00028
155.
UR_VIII-00029
156.
UR_VIII-00030
157.
UR_VIII-00031

2018.12.21
2018.12.21
2018.12.21
2018.12.21
2018.12.21
2018.12.21
2018.12.21
2018.12.21
2018.12.21
2018.12.21
2018.12.21

na realizację zadań określonych w statucie
WDK w wysokości 2.100.000,00 zł.
Jesteśmy w trakcie ich realizacji.
W trakcie realizacji

Uchwała zrealizowana – podpisane zostało
porozumienie, na podstawie, którego
uczniowie niepełnosprawni mieli
w sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim w zapewniony dowóz do końca grudnia 2018
zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych
r.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym
w sprawie zasad przyznawania stypendiów
Województwa Łódzkiego z 2019 r., poz. 212.
Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych
Uchwała została wykonana – pierwsza
w ramach Programu Wspierania Edukacji
realizacja według zasad określonych w
uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń
uchwale w 2019 roku.
Uchwała została wykonana poprzez
w sprawie zawarcia umów dzierżawy
zawarcie umów dzierżawy.
Uchwała została wykonana poprzez
w sprawie zawarcia umów dzierżawy
zawarcie umów dzierżawy.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu w
Uchwała w trakcie realizacji.
użytkowanie wieczyste
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
Uchwała w trakcie realizacji.
nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
Uchwała w trakcie realizacji.
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
Uchwała została wykonana poprzez
nieruchomości lokalowej
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
Uchwała w trakcie realizacji.
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
Uchwała w trakcie realizacji.
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
Uchwała została wykonana poprzez
nieruchomości lokalowej
sprzedaż lokalu mieszkalnego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Uchwała w trakcie realizacji.
miejscowego planu zagospodarowania
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158.

UR_VIII-00032
159.

UR_VIII-00033
160.

UR_VIII-00034
161.

UR_VIII-00035
162.

UR_VIII-00036

przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze
miasta Wielunia
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o
dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego Gospodarka o obiegu
zamkniętym w gminie &#8211; program pilotażowy
oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.
,,Rozbudowa instalacji biologicznej przetwarzania
2018.12.21 odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
2018.12.21 porządku na terenie Gminy Wieluń
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
2018.12.21 zagospodarowania tych odpadów
w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
2018.12.21 nieczystości ciekłych

Uchwała jest w trakcie realizacji; złożony
został stosowny wniosek, który jest w trakcie
weryfikacji

Uchwała jest w ciągłej realizacji – została
opublikowana na stronie Urzędu Miejskiego,
a
jej
fragmenty
dostarczono
do
przedsiębiorców z terenu Gminy Wieluń
Uchwała jest w ciągłej realizacji – usługi w
zakresie odbioru odpadów świadczone są
na bieżąco
Uchwała jest w ciągłej realizacji

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych określa lokalną
strategię w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji
szkód
społecznych
i
indywidualnych
wynikających
z
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki nadużywania alkoholu i innych środków
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie psychoaktywnych. Zadania w zakresie
2018.12.21 Wieluń na rok 2019
profilaktyki i rozwiązywania problemów
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alkoholowych wykonuje się poprzez
odpowiednie
kształtowanie
polityki
społecznej,
w szczególności: tworzenie
warunków sprzyjających realizacji potrzeb,
których
zaspokajanie
motywuje
powstrzymywanie
się
od spożywania
alkoholu,
działalność
wychowawczą
i informacyjną, ograniczenie dostępności
alkoholu,
leczenie,
rehabilitację
i reintegrację osób uzależnionych od
alkoholu,
zapobieganie
negatywnym
następstwom nadużywania alkoholu i innych
środków psychoaktywnych, ich usuwanie
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Programy adresowane są do wszystkich
grup społecznych w jakikolwiek sposób
związanych z problemem alkoholowym,
problemem narkomanii, bądź zagrożonych
prawdopodobieństwem ich wystąpienia.

163.

UR_VIII-00037
164.

UR_VIII-00038
165.
UR_VIII-00039

w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń na
2018.12.21 rok 2019
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego pod nazwą
&#8222;Wieluński Ośrodek Sportu i
2018.12.21 Rekreacji&#8221; na rok 2019
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Wieluń miejsc sprzedaży i podawania napojów
2018.12.21 alkoholowych

Głównym celem programu jest zapobieganie
uzależnieniom, rozwiązywanie problemów
związanych z używaniem narkotyków oraz
dążenie do likwidacji aktualnie istniejących.
GKRPA wykonuje i nadzoruje przyjęty
program.
dotacja przedmiotowa na rok 2019 jest
rozliczana zgodnie z uchwałą rady/Uchwała
w trakcie realizacji w 2019 r.
weszła w życie 26.01.2019 r., pozwala ta
uchwała
prowadzić
postepowania
administracyjne i wydawać zezwolenia na
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166.

UR_VIII-00040
167.

UR_VIII-00041
168.

UR_VIII-00042

w sprawie przyjęcia statutów osiedli w Gminie
2018.12.21 Wieluń

sprzedaż
i
podawanie
napojów
alkoholowych w Gminie Wieluń
uchwała
umożliwiła
dostosowanie
przepisów dotychczasowej uchwały do
zmian wynikających z ustawy o samorządzie
gminnym i właściwe przeprowadzenie
wyborów
przewodniczących
zarządów
osiedli na kadencję 2019-2023.
uchwała
umożliwiła
dostosowanie
przepisów dotychczasowej uchwały do
zmian wynikających z ustawy o samorządzie
gminnym i właściwe przeprowadzenie
wyborów sołtysów i rad sołecki na kadencję
2019-2023.

w sprawie przyjęcia statutów sołectw w Gminie
2018.12.21 Wieluń
w sprawie przystąpienia Gminy Wieluń do konkursu
o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego Gepard II &#8211; transport
niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności oraz wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą
&#8222;Strategia Rozwoju Elektromobilności na
2018.12.21 terenie Gminy Wieluń

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
umożliwiając
Burmistrzowi
Wielunia
uzupełnienie wniosku aplikacyjnego o
dofinansowanie.
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2.2 Miejska Rada Seniorów
Miejska Rada Seniorów w Wieluniu została utworzona uchwałą Nr X/110/15 Rady Miejskiej
w Wieluniu w dniu 17 czerwca 2015 r., którą nadany został jej statut. Członkowie MRS zostali
wybrani na 4-letnią kadencję uchwałą Nr XV/165/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
W 2018 odbyło się 5 posiedzeń.
Podejmowane działania przez Miejską Radę Seniorów w 2018 r.:


w dniu 7.03.2018 r. II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Centrum Kongresowym
w Krakowie nt. „Powszechność Gminnych Rad Seniorów w Polsce”; udział wzięli
Cz. Chudy, K.Pastusiak, W Kałczak;



w dniu 6.04.2018 r. Urząd Miasta w Ozorkowie – Rola członków rad seniorów
w społecznościach lokalnych województwa łódzkiego. Udział wziął Cz. Chudy;



udział przedstawicieli MRS w obchodach „Dnia Seniora” na zaproszenie MRS
w Nysie;



w dniu 15.09.2018 r. „Wojewódzkie Dni Seniora 2018” w Sieradzu – 34 uczestników;



w dniu 1.09.2018 r. udział delegacji MRS z Nysy w obchodach 79 rocznicy wybuchu II
wojny światowej w Wieluniu;



organizacja Wieluńskiej Seniorady w 2018 r.
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3. Finanse gminy
3.1

Dochody i wydatki gminy

Budżet Gminy Wieluń realizowany jest w oparciu o uchwałę budżetową, corocznie uchwalaną
przez Radę

Miejską w Wieluniu.

Uchwała

określa

planowaną

kwotę

dochodów

i wydatków budżetowych. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik o wydatkach majątkowych.
Tabela nr 2 Podstawowe dane budżetowe w latach 2015-2018

Podstawowe dane budżetowe w latach 2015-2018
Wyszczególnienie
2015
2016
2017
1. Dochody budżetowe
94 711 952 zł 115 549 985 zł
124 511 308 zł
w tym:
a) dochody bieżące
91 151 057 zł 110 281 175 zł
118 709 561 zł
b) dochody majątkowe
3 560 895 zł
5 268 810 zł
5 801 747 zł
2. Wydatki ogółem
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

2018
132 805 215 zł
125 265 594 zł
7 539 620 zł

106 561 242 zł

111 413 305 zł

124 857 476 zł

127 058 303 zł

76 796 015 zł
29 765 227 zł

95 452 181 zł
15 961 124 zł

102 660 908 zł
22 196 568 zł

105 533 368 zł
21 524 935 zł

Wykonanie dochodów w 2018 roku
Tabela nr 3 Wykonanie dochodów w 2018 roku

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa

Plan

Dochody własne
Subwencja z budżetu państwa
Dotacje celowe
Razem:

Wykonanie

71 302 079 zł
22 358 099 zł
38 637 602 zł
132 297 780 zł

73 110 875 zł
22 358 099 zł
37 336 240 zł
132 805 214 zł

%
wyk.
102,5
100,0
96,6
100,4

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2018 r. wyniosły
73 110 875 zł, co stanowi 55,1 % dochodów budżetu.
Struktura dochodów własnych wg ważniejszych źródeł
Tabela nr 4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Nazwa
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:
podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w PIT)
podatek dochodowy od osób prawnych

Wykonanie w 2018
r.
31 067 780 zł
29 735 982 zł
1 331 798 zł

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy.
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Tabela nr 5 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2015-2018

Nazwa

2015

2016

2017

2018

Udział w PIT

23 321 598 zł

24 801 012 zł

27 701 673 zł

29 735 982
zł

Podatki i opłaty lokalne
Tabela nr 6 Podatki i opłaty lokalne

Nazwa
Podatki i opłaty lokalne w tym:
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportowych
podatek rolny
podatek leśny

Wykonanie w 2018 r.
21 107 686 zł
14 691 022 zł
5 028 927 zł
712 037 zł
67 599 zł

opłata targowa

608 101 zł

Kolejną co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział
w dochodach budżetowych wyniósł 15,9 %. Główną pozycją w tej kategorii jest podatek
od nieruchomości.
Stawki podatków lokalnych uchwalone zostały przez Radę Miejską w Wieluniu w listopadzie
2011 roku i przez 8 lat nie uległy podwyższeniu.
Gmina corocznie obniża średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS-U,
która jest podstawą obliczenia podatku rolnego.
W 2015 roku podjęto uchwałę o zmianie wysokości podatku od środków transportowych, które
- w 2016 roku uległy obniżeniu.
Tabela nr 7 Wykonanie podatku od środków transportowych w latach 2015-2018

2015
2 783 754 zł




2016
3 251 924 zł

Dochody z majątku gminy
Pozostałe podatki i opłaty
Pozostałe dochody budżetu

2017
4 136 152 zł

2018
5 028 927 zł

10 021 587 zł,
9 366 504 zł,
1 547 318 zł

Wykonanie wydatków za 2018 rok - 127 058 303 zł w tym:
 wydatki bieżące
105 533 368 zł, co stanowi 83,1 % wydatków
 wydatki majątkowe
21 524 935 zł, co stanowi 16,9 % wydatków
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Tabela nr 8 Wykonanie wydatków wg działów

Dział
010
600
700

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa

Kwota (zł)
4 293
209
13 448
384
8 211739
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710
750
751
754
757
758
801
851
852
854
855
900
921
926

Działalność usługowa
Administracja publiczna

460 405
8 462
737

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwo
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Ogółem:

313 042
1 882
648
595 005
598 654
33 502
344
778 168
7 036
565
1 112 664
29 027
373
8 277
843
7 447
594
1 609
929
127 058
303

Najwięcej środków w budżecie gminy wydaje się na zadania oświatowo-wychowawcze,
a od 2016 roku ogromną cześć wydatków stanowi realizacja programu rządowego „Rodzina
500+” wraz z pomocą społeczną. Kolejne duże pozycje w budżecie Gminy Wieluń
o transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka
mieszkaniowa, administracja publiczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

3.2 Zadłużenie Gminy Wieluń
Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosi 30 468 529 zł.
Tabela nr 9 Zadłużenie Gminy Wieluń w latach 2015-2018 (w zł)

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

35 147 264

34 950 051

30 669 431

30 468 529

Tabela nr 10 Zadłużenie Gminy Wieluń w stosunku do dochodów (w %)

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018

37,11%

30,25%

24,64%

22,9%
33
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Wynik budżetu za 2018 rok - nadwyżka operacyjna 5 746 911 zł.

3.3 Dotacje rozwojowe pozyskane w roku ubiegłym


dofinansowanie

dwóch

projektów

z

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

pn. „Budowa szlaku turystycznego śladem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej WieluńMokrsko-Praszka-Olesno” oraz projektu pn. „Adaptacja dawnego dworca kolejowego
Wieluń-Dąbrowa na cele kulturalne” łączna kwota to 1 630 165,94 zł;


dofinansowanie

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych projektu pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku
Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu o windę
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych” kwota dotacji 47 907,11 zł;


dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa
na rzecz ochotniczych straży pożarnych w kwocie 59 770,26 zł;



dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Miasta Wieluń” kwota 747 752,70 zł.

Na „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń”
(OZE) (na dostawę i montaż: 123 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, 78 szt. kolektorów
słonecznych, 59 szt. kotłów na biomasę) – wartość zadania 4217744,61 zł, dofinansowanie
3256381,45 zł.
Na „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wieluń – edycja II”
(PONE II) dla 135szt. mieszkańców gminy; wartość zadania 2603803,73 zł, dofinansowanie
1148798 zł.
Tabela nr 11 Wydatki majątkowe Gminy Wieluń – podstawowe inwestycje

Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy

5 338 212 zł

Budowa dróg, parkingów, projekty

9 533 588 zł

Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego

1 360 244 zł

Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele
kulturalne

2 645 473 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

702 197 zł

Gospodarka mieszkaniowa remonty budynków, rewitalizacja

540 312 zł

Projekty, zakup i montaż placów zabaw, siłowni napowietrznych

182 517 zł

Projekty, remont i budowa boisk

181 502 zł

3.4 Fundusz sołecki
Tabela nr 12 Wysokość funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa

34

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2018

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwa sołectwa
Bieniądzice
Borowiec
Dąbrowa
Gaszyn
Jodłowiec
Kadłub
Kurów
Małyszyn
Masłowice
Niedzielsko
Nowy Świat
Olewin
Ruda
Rychłowice
Sieniec
Srebrnica-Piaski
Starzenice
Turów
Urbanice
Widoradz
Łącznie

Liczba mieszkańców danego
sołectwa
214
81
1330
975
268
555
883
178
751
183
66
426
1220
178
428
192
190
633
154
342
9 247

Wysokość funduszu
sołeckiego na dane
sołectwo
14 264,06 zł
9 681,65 zł
34 454,25 zł
34 454,25 zł
16 124,59 zł
26 012,96 zł
34 454,25 zł
13 023,71 zł
32 766,00 zł
13 195,98 zł
9 164,83 zł
21 568,36 zł
34 454,25 zł
13 023,71 zł
21 637,27 zł
13 506,07 zł
13 437,16 zł
28 700,39 zł
12 196,81 zł
18 674,21 zł
414.794,76 zł
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4. Mieszkańcy i zatrudnienie na terenie gminy
4.1 Mieszkańcy
Gmina Wieluń jest gminą miejsko – wiejską. W skład gminy wchodzi 20 sołectw. Na dzień
31.12.2018 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 31 962, w tym miasto 22 772.
Tabela nr 13 Stan ludności miasta i gminy Wieluń

Wieluń
Bieniądzice
Borowiec
Dąbrowa
Gaszyn
Jodłowiec
Kadłub
Kurów
Małyszyn
Masłowice
Nowy Świat
Olewin
Piaski
Ruda
Rychłowice
Sieniec
Srebrnica
Starzenice
Turów
Urbanice
Widoradz
Razem miasto i gmina Wieluń

Stan na 31.12.2017r.
22 663
216
85
1329
978
267
541
883
177
759
65
424
83
1218
179
415
105
185
629
154
343
31 698

Stan na 31.12.2018r.
22 772
219
84
1378
1002
263
562
889
178
778
69
420
87
1237
175
411
105
186
628
160
349
31 962

W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wieluniu zarejestrowano liczbę urodzeń - 814,
liczbę zgonów – 595, liczbę zawartych małżeństw – 189.

4.2 Zatrudnienie
Według danych GUS w Gminie Wieluń na koniec 2018 r. zarejestrowanych było łącznie
2 897 podmiotów gospodarczych.
Zatrudnienie ze względu na ilość zatrudnionych osób przedstawia się następująco:
0-9 osób – 2736 podmiotów
10-49 osób – 121 podmiotów
50-249 osób – 35 podmiotów
ponad 250 osób – 5 podmiotów
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5. Polityka społeczna
5.1 Pomoc środowiskowa
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom
i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna może być
świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej.
Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje w Wieluniu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego Gminy Wieluń.
Podstawowym narzędziem, w oparciu o które przyznawane są świadczenia z pomocy
społecznej, jest rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadza się w miejscu
zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje
się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pracownicy socjalni w roku 2018 przeprowadzili :


2267 wywiadów środowiskowych,



71 wywiadów alimentacyjnych



95 wywiadów dla świadczeń rodzinnych.

W roku 2018 wydano ogółem 5793 decyzje administracyjne, w tym :


5707 dotyczących świadczeń z pomocy społecznej



86 decyzji dotyczących pomocy materialnej dla uczniów

Na przestrzeni roku 2018 pomocą społeczną objęto łącznie 798 rodzin – liczba osób
w tych rodzinach 1.695, w tym:


542 rodziny, którym przyznano decyzją świadczenia – o liczbie osób w rodzinie
1 101,



256 rodzin skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej - liczba osób w tych rodzinach – 594

Jednym z głównych zadań pracownika socjalnego jest wykonywanie szeroko rozumianej pracy
socjalnej, mającej na celu :


pomoc

osobom

i

rodzinom

we

wzmacnianiu

lub

odzyskiwaniu

zdolności

do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
W roku 2018 pracą socjalną objęto 776 rodzin - liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1 662,
przy czym:


256 rodzinom świadczono pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej,
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dla pozostałych rodzin stanowiła ona wsparcie obok świadczeń pieniężnych
i w naturze

W oparciu o kontrakt socjalny prowadzona była praca socjalna z 37 osobami.
Pracownicy socjalni współpracowali z instytucjami i organizacjami (pedagodzy szkolni,
kuratorzy, policja) w celu właściwego rozeznania potrzeb i skutecznego organizowania
pomocy. Współpraca ta przynosiła korzystne efekty pracy na rzecz osób i rodzin w celu
minimalizowania istniejących zagrożeń w środowisku, rozwiązania istniejących problemów
opiekuńczo-wychowawczych.
Osoby/rodziny korzystające w 2018 roku z różnego rodzaju świadczeń z zakresu pomocy
społecznej zmagały się z wieloma problemami życiowymi, a do najpoważniejszych trudności
życiowych można było zaliczyć :


długotrwałą, ciężką chorobę,



bezrobocie,



niepełnosprawność,



bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego

W roku 2018 na zasiłki i inne świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano ogółem:
3 327 357,53 zł.
Tabela nr 14 Analiza poniesionych wydatków w roku 2018 wg rodzaju udzielonej pomocy oraz liczbę
korzystających ze świadczeń osób/ rodzin

Rok 2018
Liczba
korzystających
osób/rodzin

Kwota świadczeń

Zasiłki stałe

147

691 084,43

Zasiłki okresowe

290

539 933,85

Zasiłki celowe, zdarzenie losowe

314

234 857,12

Świadczenia pieniężne na zakup żywności bądź
posiłku (w ramach programu dożywianie)

425

465 218,00

Posiłki (w ramach programu dożywiania)

215

165 099,55

Schronienie

2

16 202,20

Pogrzeby

1

4 031,20

126

56 491,54

Forma pomocy

Składki zdrowotne
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Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

31

593 520,60

Usługi opiekuńcze

73

397 350,80

Piecza zastępcza

31

163 568,24

Dokonując analizy wydatków w porównaniu do lat ubiegłych, należy stwierdzić wzrost
wydatków w realizacji pomocy w formie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie
zdrowotne, usług opiekuńczych,

w opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej,

w opłatach za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczowychowawczych (piecza zastępcza).
Najwyższy wzrost wydatków nastąpił w przypadku opłaty za pokrycie kosztów pobytu dzieci
w pieczy zastępczej. Związane to jest z:


zasadami ponoszenia opłat za ich pobyt (w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej
wydatki gmin wzrastają z 10 % do 30%, w trzecim roku do 50%)



wzrostem liczby dzieci, za które regulowana była opłata

Wzrosła także kwota za usługi opiekuńcze, a przyczynił się do tego:


znaczny wzrost stawki za jedną godzinę świadczonych usług

Wzrosły również wydatki Gminy za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,
spowodowane jest to:


wyższymi z roku na rok kosztami utrzymania mieszkańców w domach pomocy
społecznej,



większą ilością osób, za które regulowana była należność

Kwota wypłaconych zasiłków stałych wzrosła nieznacznie w porównaniu do lat poprzednich,
gdyż więcej osób korzysta z tej formy pomocy, a dodatkowo od października 2018 r. wzrosły
wysokości zasiłków stałych. Wyższe kwoty zasiłków spowodowały wyższe opłaty
na ubezpieczenie zdrowotne.
Natomiast wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych zmalały, a sytuacja
ta spowodowana była zmniejszeniem się liczby osób korzystających z tych form pomocy.
Zmniejszyły się również wydatki na opłatę schronienia za osoby bezdomne. Powodem
była mniejsza ilość osób, które skorzystały z tej formy pomocy.
Krótka charakterystyka świadczeń (przedstawionych w tabeli nr 12):
1) Zasiłek stały - jest to świadczenie, które przysługuje :


pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód był niższy od ustawowego
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
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pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę
w rodzinie były niższe od ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W roku 2018 z zasiłku stałego skorzystało 147 osób – wypłacono na ich rzecz 1 416
świadczeń. Za osoby, mające ustalone uprawnienie do zasiłku stałego i nieposiadające innego
tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne,
które stanowiły gwarancję uzyskania świadczeń zdrowotnych z Narodowego Funduszu
Zdrowia. W roku 2018 opłacono składki za 126 osób - liczba wypłaconych świadczeń wyniosła
1 201.
Do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych mają prawo osoby inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie
i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, które spełniają kryterium dochodowe,
określone w przepisach o pomocy społecznej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieluniu w 2018 roku wydał 56 decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
2) Zasiłek okresowy – (zadanie własne gminy dotowane ze środków budżetu państwa)
Świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek okresowy w zdecydowanej większości przypadków
był przyznawany z tytułu bezrobocia. Jak wynika z powyższej tabeli, został przyznany
290 osobom/rodzinom - wypłacono 1 688 świadczeń.
3) Zasiłek celowy - (to zadanie własne gminy) świadczenie fakultatywne przyznawane osobie
bądź rodzinie na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Zasiłek celowy przyznawano
głównie na: zakup leków, opału, odzieży i obuwia. Ja

można było zauważyć

w tabeli, skorzystało z niego 314 osób – liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 887.
Osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych
osób, korzystały z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, świadczonych
w miejscu zamieszkania. W roku 2018 usługami opiekuńczymi objęto 73 osoby, usługi
opiekuńcze świadczone były przez zewnętrzną firmę usługową wyłonioną w postępowaniu
o zamówienia publiczne.
W roku 2018 Ośrodek pokrywał koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 31 osób
na kwotę 593 520,60 zł ,wśród tych osób 7 zostało umieszczonych w 2018 roku. Zobowiązani
do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu,
małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina, z której osoba została skierowana do domu
pomocy społecznej.
Ośrodek opłaca także pobyt osób bezdomnych w schroniskach. W trakcie roku 2018
ze schronienia skorzystało 2 bezdomnych mężczyzn. Ogólny koszt opłaty za schronienie
wyniósł 16 202,20 zł (środki własne).
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5.2. Pomoc materialna dla uczniów
Świadczenia w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczących się dzieci
i młodzieży stanowią istotną formę pomocy materialnej

dla rodzin, znajdujących

się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Świadczenia te kierowane są do uczniów
pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także
wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) Stypendium szkolne – podstawą do otrzymania przez ucznia takiego stypendium jest trudna
sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość
dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium nie mogła być większa
niż :


kwota 514 zł - do 30 września 2018 roku



kwota 528 zł – od 1 października 2018 roku

W roku 2018 wypłacono stypendia dla 151 uczniów na kwotę 129 715,80 zł.
2) Zasiłek szkolny - może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji
materialnej. Zasiłek może przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest
świadczeniem jednorazowym - pomocą nadzwyczajną. Nie ma tu określonego kryterium
dochodu na osobę w rodzinie ucznia. W roku 2018 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie
takiego zasiłku.

5.3. Pomoc instytucjonalna
5.3.1 Dom Pomocy Socjalnej
W Gminie Wieluń funkcjonują takie placówki wsparcia jak:
1)
i

Świetlica
młodzież,

środowiskowa
ma

charakter

-

placówka

wsparcia

wieloaspektowych

dziennego,

oddziaływań,

integrująca

m.in.

dzieci

opiekuńczych,

wychowawczo – edukacyjnych oraz profilaktyczno – terapeutycznych. Placówki funkcjonują w
Wieluniu oraz Olewinie. W 2018 roku udzielono wsparcia 44 osobom i w świetlicy
środowiskowej
w Wieluniu i 20 osobom w świetlicy środowiskowej w Olewinie.
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Zajęcia w placówkach zakładają :


stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, mająca
na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności



organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych oraz w czasie
ferii i wakacji.



zapobieganie patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania przemocy.



współpraca ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym dziecka



zapewnienie posiłku uczestnikom świetlicy

2) Świetlica Seniora – powstała w odpowiedzi na problemy samotności i poczucia
niezrozumienia ludzi starszych.
Z oferty świetlicy w 2018 roku skorzystało 19 osób. Wysoka frekwencja na spotkaniach
i zadowolenie uczestników świadczą o tym, że taka forma wsparcia jest im bardzo potrzebna
3) Punkt Pomocy Wolontarystycznej - praca Punktu to przede wszystkim pośrednictwo
w łączeniu potrzeb z jednej strony potencjalnych wolontariuszy, a z drugiej osób i rodzin
zgłaszających potrzebę pomocy.

5.3.2 Warsztat terapii zajęciowej
Warsztat jest placówką pobytu dziennego.

Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji

społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego
uczestnika, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia oraz niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
W placówce przebywa 25 uczestników, w tym 19 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Placówka posiada bus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych sfinansowany
przez PFRON i Gminę Wieluń.

5.3.3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu jest jednostką organizacyjną pomocy
społecznej prowadzoną od 1.01.2012 r. przez Gminę Wieluń, powołaną w celu wykonywania
zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o pomocy społecznej.
ŚDS jest placówką wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu ABC
przeznaczoną dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia przewlekle chorych
psychicznie, upośledzonych intelektualnie oraz osób, które wykazują inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej
są zaliczane do zaburzeń psychicznych.
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ŚDS zapewnia podopiecznym dzienny pobyt, od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 – 15.00, podstawowe świadczenia opiekuńcze, wsparcie w zakresie samoobsługi,
kształtowania

umiejętności

społecznych,

zachowań

prozdrowotnych

oraz

wsparcie

w zakresie rehabilitacji społecznej.
Zasięg terytorialny wsparcia udzielanego przez ŚDS w Wieluniu w 2018 r.: Gmina Wieluń
(33 osoby), Gmina Biała (2 osoby), Gmina Pątnów (4 osoby), Gmina Wierzchlas (2 osoby).
Głównym celem działania ŚDS jest stałe poprawianie funkcjonowania osób, które w wyniku
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia
ich zaradności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Podstawowe zadania ŚDS w Wieluniu:


pomoc w organizacji całokształtu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem
uczestnika,



rehabilitacja społeczna i zawodowa,



reprezentowanie interesów osób z zaburzeniami psychicznymi w najbliższym
środowisku oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec tych osób,



integracja społeczna poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym
i religijnym danej społeczności,



rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników,



kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych,



organizowanie

czasu

wolnego

oraz

rozwijanie

umiejętności

pożytecznego

i aktywnego spędzania czasu wolnego,


promowanie działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, popularyzacja
osiągnięć ŚDS oraz twórczości podopiecznych.

W

2018 roku

ŚDS

w Wieluniu

w

ramach

bieżącej

pracy realizował

program

wspierająco – aktywizujący, który obejmował:


trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym: trening higieniczny, trening
kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy,



trening

umiejętności

interpersonalnych

i

rozwiązywania

problemów,

w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami,
z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
w instytucjach kultury,


trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych,



poradnictwo psychologiczne,
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pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,



pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu
do jednostek ochrony zdrowia,



terapię ruchową,



inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika ustala się w indywidualnym planie wspierania,
aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, zwanym Indywidualnym Planem Postępowania
Wspierająco – Aktywizującego, przygotowanym przez Zespół Wspierająco – Aktywizujący
ŚDS, w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna. Rodzaj i zakres zajęć w ramach
IPPW- A jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.
Statutowa liczba miejsc w ŚDS w Wieluniu – 40.
W 2018 r. z usług Ośrodka skorzystały ogółem 44 osoby. W okresie od stycznia do grudnia
ubiegłego roku 4 osoby ukończyły terapię w ŚDS w Wieluniu i podjęły próbę samodzielnej
egzystencji.
W 2018 r. w ramach działalności ŚDS odbywały się zajęcia klubowe dla 6 osób.
Średnia roczna frekwencja uczestników wyniosła w 2018 r.- 37,35 osób. Obecność
na poziomie 89,09% w skali roku to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że ŚDS w Wieluniu nie
dysponuje środkiem transportu, a swoim zasięgiem obejmuje 4 gminy. Nieobecności w 2018
r. spowodowane były hospitalizacją niektórych uczestników, trudnościami w dotarciu
do Ośrodka w okresie świąt, ferii letnich i zimowych oraz udziałem podopiecznych
w turnusach rehabilitacyjnych.
Baza kadrowa ŚDS wg stanu na 31.12.2018 r. – 12 osób na umowę o pracę – 9 etatów
w tym: Kierownik – 1 etat, Terapeuci – 2,5 etatu, Psycholog – 0,5 etatu, Pielęgniarka –
1 etat, Fizjoterapeuta – 0,5 etatu, Pracownik socjalny – 0,75 etatu, Instruktor terapii zajęciowej
–

1

etat,

Pracownik

ds.

finansowo

–

księgowych

–

0,75

etatu,

Pracownik

ds. organizacyjno – kadrowych – 0,5 etatu, Sprzątaczka – 0,5 etatu.
Warunki lokalowo – techniczne ŚDS
Obiekt, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy jest budynkiem wolnostojącym,
jednokondygnacyjnym. Zlokalizowany jest na działce o powierzchni 0,2239 ha. Składa się z
trzech skrzydeł połączonych w całość o powierzchni zabudowy 712,13 m². Przeznaczony jest
wyłącznie na potrzeby ŚDS. Przy Ośrodku znajduje się plac rekreacyjno – rehabilitacyjny
wyposażony

w

odpowiedni

sprzęt.

Plac

ten

służy

uczestnikom

ŚDS
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do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu, jak również do organizowania imprez
i uroczystości okolicznościowych.
ŚDS pozbawiony jest barier architektonicznych. Budynek posiada podjazd przystosowany dla
wózków inwalidzkich. W łazienkach oraz WC zamontowane są uchwyty dla osób
niepełnosprawnych. Dzięki szerokim korytarzom i przestronnym pomieszczeniom osoby
niepełnosprawne fizycznie nie mają problemu z przemieszczaniem się po obiekcie.
Budżet ŚDS
ŚDS prowadzony jest w ramach zadań zleconych do realizacji gminie. Jedyne źródło
finansowania ŚDS to dotacja celowa, przyznawana z budżetu państwa przez Wojewodę
Łódzkiego. Miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Ośrodka
ustala Wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług oraz średniej
miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika.
W roku 2018 r. wydatki na bieżącą działalność ŚDS (bieżące utrzymanie, realizację zadań
i celów) wyniosły: 761 719,32 zł, w tym na wniosek ŚDS: 43 320,00 zł z programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”.

5.4. Realizacja programów
5.4.1 Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Do zadań własnych gminy należy dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego
pozbawionym. W latach 2014 - 2018 realizowany był wieloletni program wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk
wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych
lub osób niepełnosprawnych.
W ramach programu wypłacane były zasiłki celowe na zakup żywności bądź posiłku
oraz udzielano pomocy w formie posiłków. Pomoc ta była przyznana: dzieciom do czasu
podjęcia

nauki

w

szkole

podstawowej,

uczniom

do

czasu

ukończenia

szkoły

ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w takich trudnych sytuacjach:
samotność, podeszły wiek, choroba lub niepełnosprawność.
W roku 2018 z pomocy w ramach Programu skorzystały 443 rodziny, a rzeczywista liczba osób
objętych programem wyniosła ogółem 957 osób.
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Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności bądź
posiłku

skorzystały 425 rodziny, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 921 - liczba

wypłaconych świadczeń 2848. W ramach programu pomoc w formie posiłków otrzymało 215
osób, w tym 200 dzieci ze 129 rodzin.
W roku 2018 zakończono realizację tego programu i jednocześnie uchwałą nr 140 Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wprowadzono z dniem 1 stycznia 2019 r. nowy
program wieloletni na lata 2019 - 2023 pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

5.4.2 Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej

pieczy

zastępczej na rok 2018
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza od kilku lat „Program asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, dotyczący dofinansowania kosztów
wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
W roku 2018 Gmina Wieluń skorzystała z tego Programu i otrzymała kwotę 27 645,00 zł
na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny.
Wsparciem asystentów rodziny w 2018 roku objęto 27 rodzin. Asystenci swoim działaniem
obejmują rodziny, w których dominującym problemem są trudności opiekuńczo wychowawcze z dziećmi, zagrożone wykluczeniem społecznym, a nawet umieszczeniem
dzieci w pieczy zastępczej.

5.4.3 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(PO PŻ)
Od 2014 roku w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014 - 2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD). Główny cel programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych
form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej. Uprawnienie do korzystania z
pomocy

żywnościowej

jest

uwarunkowane

znajdowaniem

się w trudnej sytuacji życiowej oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało
określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
ze świadczeń pomocy społecznej.
W 2018 roku wydano 326 skierowań kwalifikujących do odbioru żywności dla 717 osób.
Dystrybucja żywości w 2018 roku dokonywana była przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
w Wieluniu i Fundację Św. Józefa.
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5.4.4 Program wspierania rodziny w Gminie Wieluń na lata
2018 - 2020
Program skierowany jest do rodzin, które z racji doświadczanych problemów przekraczających
ich

zasoby,

nie

są

w

stanie

samodzielnie

wypełniać

funkcji

opiekuńczo - wychowawczych wobec dzieci.
Główny cel Programu, jakim jest - Wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, realizowany był poprzez dwa cele
szczegółowe:


wzmocnienie roli i funkcji rodziny – podejmowanie działań profilaktycznych
i specjalistycznego poradnictwa rozwijających kompetencje rodzicielskie



przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej,

pomoc w integracji

i dążenie do reintegracji rodziny

5.4.5 Programy rządowe realizowane przez Samodzielny Referat
Świadczeń Rodzinnych
W roku 2018 z upoważnienia Burmistrza, jako organu właściwego do prowadzenia zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych
realizował zadania w zakresie :


ustawy o świadczeniach rodzinnych,



ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,



ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów,



ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",



ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu
"Rodzina 500+" oraz rozporządzenia o realizacji rządowego programu "Dobry start"

Tabela nr 15 Realizacja programów

liczba uprawnionych

kwota wypłaconych
świadczeń

Rodzina 500+

2902

17 187 833,07

Dobry start (300+)

3489

1 046 550,00

ok. 2600

8 944 098,39

214

930 311,30

2

8 000,00

program/ustawa

Świadczenia rodzinne
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie „Za życiem”
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Wszystkie wymienione wyżej świadczenia, wypłacone w kwocie ogółem 28 116 792,76 zł, oraz
koszty ich obsługi w wysokości 549 697,02 zł były finansowane w formie dotacji celowej z
budżetu państwa.
W

roku

2018

Gmina Wieluń

pozyskała

dochody

od

dłużników

alimentacyjnych

w kwocie 109 408,45 zł, w wyniku działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych
w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych, z których wydatkowano kwotę
51 502,32 zł na pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

5.4.6

Program

Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieluń na lata
2016 - 2020 - działania za rok 2018
Zespół Interdyscyplinarny (ZI) w Wieluniu nadzorował realizację zadań zawartych
w Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w Gminie Wieluń na lata 2016-2020. Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Wieluń,
w

szczególności

rodziny,

osoby

dotknięte

bezpośrednio

zjawiskiem

przemocy

oraz przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do działań w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie gminy Wieluń.
Poprzez prowadzone przez Zespół Interdyscyplinarny, instytucje i służby zobligowane
do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i ograniczania przemocy w rodzinie działania
:


podniesiony został poziom wrażliwości społecznej mieszkańców gminy wobec zjawiska
przemocy w rodzinie

i zwiększony dostęp do informacji o formach pomocy

i wsparcia,


szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Wieluń realizowały programy
profilaktyki przemocy i agresji, prowadziły zajęcia edukacyjno-wychowawcze,



w szkołach prowadzone były również pogadanki, rozmowy indywidualne i apele
dotyczące niewłaściwych zachowań uczniów, na temat bezpieczeństwa i kultury
zachowania z uwzględnieniem cyberprzemocy

Poprzez działania ZI oraz instytucji i służby zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie zwiększona została dostępność i skuteczność form pomocy dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie. W punkcie informacyjnym i poradnictwa dla osób dotkniętych zjawiskiem
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przemocy osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest

dotknięta przemocą

w rodzinie jest informowana o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy w szczególności
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach
świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie
W Punkcie informacyjnym i poradnictwa dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy
w rodzinie w 2018 roku, różnymi formami wsparcia - min. procedura NK, porady indywidualne,
trening umiejętności wychowawczych - objęto 89 rodzin.
W roku 2018 do Zespołu wpłynęło 69 Niebieskich Kart dotyczących podejrzenia wystąpienia
przemocy w 62 rodzinach.
Świadczeniami pomocy społecznej objęto 16 rodzin, pracą socjalną objętych zostało natomiast
89 rodzin.
Stowarzyszenie

Profilaktyki

i

Terapii

Tratwa

w

Wieluniu

podejmowało

działania

w zakresie przeciwdziałania przemocy, realizowało działania w zakresie zapobiegania
patologiom i pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych, prowadziło grupę wsparcia
dla ofiar przemocy, warsztaty oraz porady indywidualne.
Zgodnie z założeniami programu poprzez prowadzone działania zwiększone zostały
kompetencje zawodowe pracowników jednostek, służb oraz instytucji zajmujących
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przedstawiciele różnych grup zawodowych
podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. Zorganizowane zostało również
wewnętrzne szkolenie na terenie gminy Wieluń dla pedagogów szkół podstawowych.
W 2018 roku w 18 szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wzięło udział
81 osób.

5.5 Informacja o aplikowaniu o środki unijne z EFS
W 2018 roku MGOPS w Wieluniu ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi, złożył w partnerstwie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług
Środowiskowych

w

powiecie

wieluńskim”.

Projekt

został

pozytywnie

oceniony

i wybrany do dofinansowania. Będzie realizowany w okresie 1.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych,
ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie
na terenie powiatu wieluńskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 73 miejsc
świadczenia usług społecznych dla 125 osób w formie:


asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 12 mieszkańców gminy Wieluń
i 6 mieszkańców gminy Osjaków,



sąsiedzkich usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Osjaków,
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świetlicy środowiskowej dla 30 mieszkańców gminy Wieluń i 15 mieszkańców Gminy
Osjaków,



Klubu Seniora dla 20 mieszkańców gminy Osjaków,



wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 40 mieszkańców powiatu wieluńskiego,



wsparcia 16 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powiatu wieluńskiego
poprzez doradztwo psychologiczne i szkolenia.

Mieszkańcy Gminy Wieluń będą więc mogli skorzystać z usług asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a opiekunowie faktyczni osób
niesamodzielnych uzyskają wsparcie w postaci doradztwa psychologicznego i szkoleń.
Dla wychowanków świetlicy środowiskowej w Wieluniu udział w projekcie oznacza
rozszerzenie wsparcia, jakie świetlica oferuje im na co dzień. W ramach projektu, dzieci
i młodzież uczęszczająca do świetlicy, będzie mogła dodatkowo skorzystać ze wsparcia
psychologa i logopedy, pomocy nauczycieli języków angielskiego i niemieckiego oraz brać
udział w zajęciach arteterapii i zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne.

5.6 Karta Dużej Rodziny, Wieluńska Karta Rodzinom 3+,
Wieluńska Karta Seniorom 65+, Karta Postojowa dla kobiet
w ciąży
W Wieluniu funkcjonuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która przyznawana jest rodzinie,
która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych
oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Karta
Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe,
jak i firmy prywatne.
Wieluń stworzył również Program “Wieluń sprzyja rodzinom 3+”, jest to propozycja dla rodzin
wielodzietnych, które mogą korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w wybranych obiektach
na terenie gminy i poza nią. Kartę można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miejskim (Plac
Kazimierza Wielkiego 1). Rodziny objęte programem oraz posiadające pojazd mechaniczny
mogą skorzystać z „Karty Postojowej 3+”, która uprawnia do bezpłatnego parkowania
na terenie płatnej strefy parkowania w Wieluniu.
Wieluńska Karta Rodzinom 3+ zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje
na podstawie wniosku, każdemu z członków rodziny wielodzietnej: rodzicom lub opiekunom
oraz dzieciom w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy
się/studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie
o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności

bądź

całkowitej

niezdolności

do

pracy

i samodzielnej egzystencji. Ponadto Gmina Wieluń daje możliwość skorzystania z „Karty
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Postojowej dla kobiet w ciąży”, wszystkim ciężarnym mieszkankom gminy na podstawie
zaświadczenia lekarskiego. W Gminie funkcjonuje również Wieluńska Karta Seniorom 65.
Wieluńska Karta Seniorom 65+ zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje
na podstawie wniosku, każdej osobie, która ukończyła 65 rok życia i zamieszkuje na terenie
Gminy Wieluń.
System ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty, oferowany jest przez Gminę
Wieluń, gminne jednostki organizacyjne, w tym samorządowe instytucje kultury Gminy Wieluń
oraz

podmioty

(Partnerzy

Programu)

niepowiązane

strukturalnie

i

kapitałowo

z Gminą. Oferta partnerów skierowana dla seniorów z terenu Gminy Wieluń obejmuje głównie
ulgi

na

zakup

oferowanych

przez

Partnerów

towarów

i

usług

oraz

pobyt

w prowadzonych przez Partnerów placówkach.
W roku 2018 przyjęto 141 wniosków o wydanie Wieluńskiej Karty Rodzinom 3+ i wydano 681
kart. Wydano również 144 Karty Postojowe.
Kartę Postojową dla kobiet w ciąży otrzymało 28 ciężarnych.
W Muzeum Ziemi Wieluńskiej w 2018 roku, w ramach programu „Wieluń sprzyja rodzinom 3+”
skorzystały 2 osoby.
W kinoteatrze SYRENA w 2018 roku, w ramach programu „Wieluń sprzyja Rodzinom
3+” skorzystało 3938 osób kupując bilety na seanse filmowe i koncerty.
W Wieluńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 2018 roku, w ramach programu „Wieluń sprzyja
Rodzinom 3+” skorzystało odpowiednio:


Pływalnia kryta około 800 osób



Basen odkryty około 650 osób

W roku 2018 przyjęto 382 wniosków o wydanie Wieluńskiej Karty Seniorom 65+ i wydano 381
kart. Na jeden wniosek wydano odmowną decyzję związaną z miejscem zamieszkania poza
Gminą Wieluń.
W Muzeum Ziemi Wieluńskiej w 2018 roku, w ramach programu „Wieluń sprzyja seniorom
65+” skorzystało: 2 osoby (bilety do muzeum) oraz 25 osób (bilety na koncert).
W Wieluńskim Domu Kultury w 2018 roku, w ramach programu „Wieluń sprzyja seniorom 65+”
skorzystało ok. 320 osób.
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W Kinoteatrze SYRENA w 2018 roku, w ramach programu „Wieluń sprzyja seniorom 65+”
skorzystało 1041 osób.
W Wieluńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 2018 roku, w ramach programu „Wieluń sprzyja
seniorom 65+” ze zniżek z tytułu uczestnictwa w Programie 65+ skorzystało ok. 250 osób
z basenu odkrytego i ok. 200 osób z pływalni krytej.
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6. Działalność inwestycyjna
Zaawansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju oraz
Wydział Gospodarki Przestrzennej

6.1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Torowa (zad. zakończone)



Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy – Olewin (podpisano
umowę z wykonawcą robót, umowny termin zakończenia do 30 czerwca 2020 r.)



Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Kłosowa (zad. zakończone)



Dobudowa wodociągu we wsi Borowiec (zad. zakończone)



Dobudowa

wodociągu

i

kanalizacji

sanitarnej

-

Dąbrowa,

ul.

Grabowa

(zad. zakończone)


Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Harcerska (podpisano
umowę z wykonawcą robót, umowny termin zakończenia do 30 czerwca 2019 r.)



Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej
w m. Dąbrowa i m. Wieluń, ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna,
Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wod. i kan.) (zad. zakończone)



Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiełły (zakończono
I etap realizacji dokumentacji projektowej, II etap wraz z dokumentem upoważniającym
do rozpoczęcia robót budowlanych zostanie zakończony w 2019 r.)



Dobudowa

sieci

wodociągowej

i

kanalizacji

sanitarnej

we

wsi

Ruda

(zad. zakończone)


Budowa kanalizacji sanitarnej

dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice

(podpisano umowę z wykonawcą robót, umowny termin zakończenia do 30 września
2020 r.)


Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Chłopickiego (podpisano umowę
z wykonawcą robót, umowny termin zakończenia do 31 maja 2019 r.)



Dobudowa sieci wodociągowej - Dąbrowa, ul. Pszenna (zad. zakończone)



Dobudowa

wodociągu

i

kanalizacji

sanitarnej

wzdłuż

drogi

powiatowej

w Kurowie (podpisano umowę z wykonawcą robót, umowny termin zakończenia
do 31 maja 2019 r.)
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Dobudowa wodociągu - Gaszyn, ul. Modrakowa – Strumykowa (podpisano umowę
z

wykonawcą

dokumentacji

projektowej,

umowny

termin

zakończenia

do 31 maja 2019 r.)


Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Kłosowa - II etap (podpisano
umowę z wykonawcą robót, umowny termin zakończenia do 30 czerwca 2019 r.)



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Ruda, ul. Długa (pozyskano
dokumentację projektową)



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda - droga do Rychłowic
(podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, umowny termin
zakończenia do 31 maja 2019 r.)



Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (pozyskano dokumentacji projektowej
oświetlenia w 7 lokalizacjach na terenie miasta i gminy. Wyłoniono wykonawcę robót
budowlanych w dwóch lokalizacjach)



Zakup iluminacji oświetlenia ulicznego (zad. zakończone)



Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska (trwają prace projektowe,
przewidywany termin zakończenia - I półrocze 2019 r.)



Dobudowa

kanalizacji

sanitarnej

- Wieluń,

ul.

Okólna

(podpisano

umowę

z wykonawcą robót, umowny termin zakończenia do 31 maja 2019 r.)


Dobudowa wodociągu - Wieluń, ul. Cicha (zrezygnowano z realizacji inwestycji
z powodu możliwości dostawy wody do wszystkich sąsiadujących działek)



Dobudowa wodociągu - Wieluń, ul. Fabryczna (podpisano umowę z wykonawcą robót,
umowny termin zakończenia do 31 maja 2019 r.)



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej (zakończono budowę pierwszego etapu uzbrajania osiedla w wodę
i kanalizację sanitarną. Podpisano umowę z wykonawcą kolejnego etapu dokumentacji
projektowej, umowny termin zakończenia do 31 maja 2019 r.)



Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia (podpisano umowę
z wykonawcą robót wodociągowo-kanalizacyjnych, umowny termin zakończenia
do 1 sierpnia 2019 r.)



Zagospodarowanie

terenu

przy

ul.

Agrestowej

-

projekt

budowy

boiska

wielofunkcyjnego (podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, umowny termin
zakończenia do 30 czerwca 2019 r.)
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Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia (przeprowadzono przetarg
nieograniczony na wykonanie robót, wyłoniono wykonawcę i przedłużono termin
związania ofertą)



Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka (z uwagi na brak możliwości
znalezienia wykonawcy robót budowlanych w pasie drogi krajowej, zlecono wykonanie
dokumentacji zamiennej, z przebiegiem sieci poza DK)



Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Fabryczna (podpisano umowę
z wykonawcą dokumentacji projektowej, umowny termin zakończenia do 31 maja
2019r.)



Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Kaczyńskiego - między ul. Krótką
i Nadodrzańską (podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, umowny
termin zakończenia do 31 maja 2019 r.)



Dobudowa odejść bocznych od sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy
(zad. zakończone)



Dobudowa odejść bocznych od sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy
(zad. zakończone)



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Głęboka (zakończono
budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej przewidzianej w pierwotnym projekcie.
Wykonano pierwszy fragment dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej, pozostałe
prace zostaną wykonane w I półroczu 2019 r.)



Projekt przebudowy sieci kanalizacyjnych na osiedlu Armii Krajowej (zrezygnowano
z realizacji inwestycji w roku 2018.)



Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - etap II - uzbrojenie
terenów mieszkaniowych (podpisano umowę z wykonawcą robót, umowny termin
zakończenia do 31 maja 2019 r.)

Ponadto w 2018 r. Gmina Wieluń złożyła wnioski o dofinansowanie na:


„Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń” (na
dostawę i montaż: 123 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, 78 szt. kolektorów
słonecznych, 59 szt. kotłów na biomasę)



„Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wieluń – edycja II”
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dla 135 szt. mieszkańców gminy.

6.2 Transport i łączność


Budowa drogi od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu - etap I od ul. Sieradzkiej do ul. Warszawskiej (pozyskano uzupełniającą dokumentację
projektową)



Budowa drogi - Ruda, ul. Długa - etap II (podpisano umowę z wykonawcą robót,
umowny termin zakończenia do 1 lipca 2019 r.)



Budowa drogi - Wieluń, Głęboka (zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania odcinek od pl. Jagiellońskiego do ul. Popiełuszki do 31 października 2019, odcinek
od ul. Popiełuszki w stronę Amerykanki do 31 maja 2019 r.)



Budowa drogi we wsi Bieniądzice (zad. zakończone)



Budowa drogi - Wieluń, ul. Łąkowa (zad. zakończone)



Budowa drogi - Wieluń, ul. Wiejska (zad. zakończone)



Budowa dróg - Wieluń, ul. Kościuszki II (zadanie zakończone w zakresie pierwszego
etapu rozbudowy oświetlenia ulicznego)



Budowa parkingu przy ul. 3 Maja (zad. zakończone)



Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu (została podpisana umowa na wykonanie robót
budowlanych, umowny termin zakończenia I kwartał 2020 r.)



Montaż

wyniesionego

przejścia

dla

pieszych

-

Wieluń,

ul.

Moniuszki

(zad. zakończone)


Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Nowy Świat
(pozyskano dokumentację projektową)



Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wieluniu przy bl. 3 i 7 (podpisano umowę z wykonawcą robót, umowny termin
zakończenia do 29 maja 2019 r.)



Przebudowa drogi w Turowie (zad. zakończone)



Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz (zad. zakończone)



Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu
(podpisano

umowę

z

wykonawcą

robot

budowlanych.

Termin zakończenia

do 30 czerwca 2019 r.)


Przebudowa ul. Zachodniej w Wieluniu (zad. zakończone)
56

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2018


Remont chodników i jezdni Wieluń, ul. Prusa,

Reja, Reymonta, Asnyka,

Kochanowskiego, Tuwima - etap II (zad. zakończone)


Wybudowanie dróg przy posesji nr 49a i drogi w kierunku na Gaszyn
(zad. zakończone)



Wymiana chodnika przy ul. Uroczej w Wieluniu (z uwagi na brak środków na innych
zadaniach zrezygnowano z realizacji zadania)



Wymiana chodnika ul. Czarneckiego w Wieluniu (zad. zakończone)



Wymiana chodnika ul. E. Plater i J. Bema w Wieluniu (zad. zakończone)



Zagospodarowanie

terenu

wzdłuż

ścieżki

pieszo-rowerowej

Wieluń-Mokrsko

(zad. zakończone)


Budowa parkingu os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34 (zad. zakończone)



Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego w Wieluniu (podpisano umowę
z wykonawcą robot budowlanych. Termin zakończenia do 29 kwietnia 2019 r.)



Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej
w

Gaszynie

(zakończono

roboty

rozbiórkowe

budynków

przeznaczonych

do wyburzenia)


Budowa drogi - Wieluń, ul. Potockiego (zad. zakończone)

6.3 Gospodarka mieszkaniowa


Opracowanie
i

ciepłej

dokumentacji

wody

oraz

i

wykonanie

częściowy

remont

instalacji

centralnego

instalacji

wodno

-

ogrzewania
kanalizacyjnej

w budynku na ul. Paderewskiego 6 (zad. zakończone)


Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej - I etap (podpisano
umowę z wykonawcą robót, umowny termin zakończenia do 31 lipca 2019r.)



Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rynien
i

rur

spustowych

w

budynku

przy

ul.

Królewskiej

-

Plac

Legionów

(zad. zakończone)


Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - III etap (zad. zakończone)
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6.4 Działalność usługowa


Budowa

kolumbarium

na

cmentarzu

komunalnym

w

Wieluniu

-

etap

I

(zad. zakończone)

6.5 Administracja publiczna


Odwodnienie budynku przy ul. Piłsudskiego 14 (zad. zakończone)

6.6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


Rozbudowa strażnicy w OSP Dąbrowie



Montaż Systemu Alarmowania w OSP Dąbrowa



Zakup sprzętu z dotacji Funduszu Sprawiedliwości:


OSP Masłowice - torba ratownicza, nosze typu deska x2szt, cylindry
rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach, latarka
akumulatorowa, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar
wypadków, sprzęt do oznakowania terenu akcji, bosak dieelektryczny, detektor
wielo

lub

jednogazowy,

detektor

napięcia,

zabezpieczenie

poduszki

powietrznej kierowcy i pasażera, zestaw pokrowców ochronnych na ostre
krawędzie.


OSP Kadłub - torba ratownicza, nosze typu deska, pilarka do drewna,
przenośny zestaw oświetleniowy.



OSP Wieluń - torba ratownicza, nosze typu deska.



OSP Dąbrowa - torba ratownicza, agregat prądotwórczy, pilarka do drewna.



OSP Kurów - torba ratownicza, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy.

6.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich
oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem
i przekształcenie jego układu funkcjonalno - użytkowego oraz remont Kantorka
zlokalizowanego

w

przestrzeni

dworskiej

(złożono

wniosek

o dofinansowanie. Po decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania przez Urząd
Marszałkowski zrezygnowano z realizacji zadania)


Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń-Dąbrowa na cele kulturalne
(zad. zakończone)
58

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2018

6.8 Kultura fizyczna


Budowa boiska na osiedlu za szpitalem (wybudowano przyłącze wodociągowej
i piłkochwyty)



Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice (podpisano umowę z wykonawcą robót,
umowny termin zakończenia do 31 lipca 2019 r.)



Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin (pozyskano dokumentację projektową)



Budowa urządzeń ochrony przed hałasem przy boisku przy ul. Wojska Polskiego
w Wieluniu

(wykonano

opracowanie

natężenia

hałasu,

wykonano

program

funkcjonalno - użytkowy i badania geotechniczne)

6.9 Zamówienia Publiczne
Zestawienie zamówień publicznych prowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych.

Razem

1

211 382,00

1

246 668,98

24

17 257 380,03

1

246 668,98

Wartość zawartych umów
bez podatku od towarów i
usług (w złotych)

17 045 998,03

USŁUGI

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej

23

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej

Wartość zawartych umów
bez podatku od towarów i
usług (w złotych)

DOSTAWY

Wartość zawartych umów
bez podatku od towarów i
usług (w złotych)

Przeta
rg
nieogr
aniczo
ny
Zamó
wienie
z
wolnej
ręki

ROBOTY BUDOWLANE

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej

Tryb udzielenia zamówienia
albo zawarcia umowy ramowej

Tabela nr 16 Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

8

2 296
339,07

8

2 296
339,07
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Tabela nr 17 Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Numer
ogłoszenia/numery
ogłoszeń o udzieleniu
zamówienia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej
[nr][rok] *
Dz.Urz.UE: DzUrzUE
2018S 138-316006

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

Wartość
zawartych
umów
bez podatku
od
towarów i
usług
(w złotych) 1),

Usługi

Zamówienie Przetarg
nieograniczony

5 130
205,1400

Tabela nr 18 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej, równej
lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138 o ustawy

Numer ogłoszenia/numery ogłoszeń
o udzieleniu zamówienia w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej albo adres strony
internetowej, na której
zamieszczono ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia
Dz.Urz.UE/BIP/strona internetowa
zamawiającego * *[nr]-[rok]
BIP ZP2712382018

Opis usługi

Zastosowana
procedura
udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej (jeżeli
dotyczy) 12) art.
138n pkt 1/art.
138n pkt 2/art.
138n pkt 3

Wartość
zawartej
umowy bez
podatku od
towarów i
usług (w
złotych) 1), 2)

Usługi
pocztowe

art. 138n pkt 1

140 000,0000

Tabela nr 19 Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy PZP

Wyłączenie procedur określonych przepisami
ustawy z uwagi na wartość zamówienia
zamówienia, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o
której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy18)

Łączna wartość udzielonych zamówień
bez podatku od towarów i usług
(w złotych)
10 843 659,98

6.10 Tereny inwestycyjne Gminy Wieluń
Na 31 grudnia 2018 r. Gmina Wieluń posiadała pod inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej teren o powierzchni 15,5493 ha.
Działki objęte granicami strefy w obrębie 2 miasta Wielunia tj. teren byłej „Cukrowni”
oraz ul. Żołnierzy Niezłomnych:
- 62/1 – 1,8439 ha
- 62/2 – 0,4024 ha
- 60/4 – 0,0252 ha
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- 62/3 – 1,4311 ha
- 62/8 – 7,9521 ha
- 62/9 – 0,6935 ha
- 62/10 – 2,5474 ha
- 60/7 – 0,2999 ha
- 11/2 – 0,1632 ha
- 11/3 – 0,1906 ha
Ww. nieruchomości zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
posiadają podstawowe przeznaczenie produkcyjno-usługowe.
Obecnie dla całego terenu gminy Wieluń obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu
Nr XXX/302/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obok ustalenia przeznaczenia terenu
oraz zasad zagospodarowania terenu ustalają również: rozmieszczenie inwestycji celu
publicznego oraz określają warunki zabudowy terenu. Miejscowe plany stanowią podstawę do
wydawania pozwoleń na budowę z pominięciem etapu ustalenia warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu. Obecnie teren gminy Wieluń pokryty jest ~22,5% miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.
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7. Polityka mieszkaniowa
7.1. Zasoby mieszkalne
Budynki mieszkalne
Gmina jest właścicielem: 974 lokali o powierzchni użytkowej 41,764,33 m², z czego 185
to lokale socjalne o powierzchni użytkowej 5.926,00 m²
Budynki użytkowe
Gmina jest właścicielem :
 4 budynków, w których znajdują się 42 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej
2.330,92 m²
 26 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2.278,13 m² znajdujących
się budynkach, w których są także lokale mieszkalne
 34 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 684,22 m²
Polityka czynszowa
W zasobach mieszkaniowych Gminy Wieluń ustalone są czynsze za lokale mieszkalne,
socjalne i pomieszczenia tymczasowe. Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego uzależniona jest od wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i instalacje
oraz ogólnego stanu technicznego.
Sposób zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi gminy:
Mieszkaniowy zasób Gminy Wieluń jest zarządzany przez Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Wieluniu na podstawie umowy o powierzeniu zadania w zakresie zarządzania
zasobem komunalnym Gminy Wieluń. Do obowiązków zarządcy wynikających z zawartej
umowy należy w szczególności podejmowanie decyzji i dokonywaniu czynności mających
na

celu

zapewnienie

właściwej

gospodarki

ekonomiczno-finansowej

nieruchomości

oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym
bieżącego zarządzania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania
nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem.


liczba rodzin oczekujących na lokale mieszkalne - 36



liczba rodzin oczekujących na lokale socjalne - 64



liczba niezamieszkałych lokali gminnych - 9

7.2. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
7.2.1 Dodatki mieszkaniowe :
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liczba gospodarstw domowych objętych dodatkiem mieszkaniowym – 446



kwota wypłaconych świadczeń w 2018 r. – 662 729 zł



średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wypłaconego w 2018 r. – 168,25 zł
miesięcznie

7.2.2 Dodatki energetyczne :


liczba gospodarstw domowych objętych dodatkiem energetycznym – 164



kwota wypłaconych świadczeń w 2018 r. - 20 352 zł

7.3 Obszary zielone
Ponieważ tereny zielone miasta są miejscem wypoczynku mieszkańców, a coraz więcej osób
wybiera różne formy aktywności fizycznej, zarówno jeśli chodzi o wypoczynek bierny,
jak i czynny, miejskie skwery zostają coraz częściej wyposażane w siłownie zewnętrzne
lokalizowane przy placach zabaw tworząc centra aktywności zarówno dla dzieci
jak i dorosłych.
Tabela nr 20 Miejsca objęte stałą konserwacją zieleni na terenie miasta Wieluń

Park im. Żwirki i Wigury

4,14 ha

Park im. majora pilota Mieczysława Kałuży

3,67 ha

Park im. rotmistrza Witolda Pileckiego

1,23 ha

Planty Miejskie im. Jana Pawła II

2,57 ha

Lasek miejski

19,79 ha

Ogród botaniczny wraz z alpinarium
z terenami przyległymi

9,90 ha

Tereny zielone przy ul. Sadowej

1,01 ha

Inne skwery i zieleńce miejskie

11,70 ha

Corocznie na terenach zielonych wykonywane są nasadzenia drzew i krzewów, jak i również
nasadzenia roślin rabatowych. W 2018 roku nasadzono 15 szt. drzew oraz 299 szt. krzewów
oraz wysadzono około 12 343 szt. roślin rabatowych.
Usunięto natomiast 80 szt. drzew, które obumarły lub zostały usunięte ze względu na kolizję z
planowaną inwestycją.
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7.4 Cmentarz
Cmentarz został utworzony w 2009 roku, natomiast w roku 2010 odbyły się pierwsze pochówki.
Powierzchnia cmentarza komunalnego w Wieluniu to obszar 13 988 m ².
Tabela nr 21 Powierzchnie jakie obejmuje cmentarz w Wieluniu i ich wielkość

Powierzchnia pól grzebalnych

8 514,97 m²

Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych

2 671,04 m²

Powierzchnia parkingów

1805,21 m²

Powierzchnia terenów zielonych

693,78 m²

Na cmentarzu komunalnym pochowanych jest około 540 osób, wykopano 464 groby,
dokonano 29 rezerwacji.
W 2018 r. wybudowano pierwszą część kolumbarium 18 niszowych. Do 31.12.2018 r.
udostępniono 3 nisze i dokonano jednej rezerwacji.

7.5 Gospodarowanie odpadami
Zgodnie z zapisami ustawy u utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętymi
na jej podstawie przez Radę Miejską w Wieluniu uchwałami, właściciele nieruchomości
zamieszkałych,

mają obowiązek składania deklaracji za gospodarowanie odpadami

komunalnymi uwzględniającej ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość. Liczba
mieszkańców zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na dzień
31.12.2018 roku wynosiła 26891.
Od dnia 1 marca 2019 roku na terenie Gminy Wieluń obowiązują nowe stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszące :


10 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny



20 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny

Przychód Gminy Wieluń (przy 100% ściągalności) wynikający z opłat wnoszonych przez
mieszkańców Gminy Wieluń, obroty narastające za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018
roku wyniósł 2.387.359,00 zł.
W 2018 roku na terenie Gminy Wieluń zostało wytworzonych – 10118,966 Mg odpadów
komunalnych. Z masy wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych poddane recyklingowi
zostało 927,332 Mg.
Gmina Wieluń w 2018 roku uzyskała:
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poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w wysokości 34,48 % (wymagany poziom za 2018 r. to minimum 30
%),



poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100 %
(wymagany poziom za 2018 r. to minimum 50 %)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Gmina Wieluń w 2018
roku osiągnęła poziom ograniczenia wynoszący 19,04 % (wymagany poziom za 2018 r.
powinien być niższy lub równy 40 %).
W 2018 roku na terenie Gminy Wieluń zlikwidowano 3 dzikie wysypiska w Rudzie, Dąbrowie
oraz jedno w Wieluniu.

7.6 Komunikacja miejska
Sprawy lokalnego transportu zbiorowego należą do zadań własnych gminy. Na rzecz Gminy
Wieluń Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o. świadczy usługi
przewozowe, na określonych przez Gminę trasach, według ściśle określonych rozkładów
jazdy, z podziałem na dni robocze, soboty, niedziele i święta, taborem autobusowym
należącym do PKS w liczbie 11 autobusów i do Gminy Wieluń w liczbie 3 autobusów. Średni
wiek pojazdów to 12,5 roku.
W wyniku prowadzonych przewozów komunikacja miejska dociera na terenie Gminy Wieluń
do miejscowości: Wieluń, Dąbrowa, Rychłowice, Nowy Świat, Gaszyn, Kadłub, Turów, Kurów,
Srebrnica, Piaski, Dąbrowa, Bieniądzice, Małuszyn, Urbanice, Starzenice Masłowice,
Borowiec, Sieniec i Jodłowiec. Od 1 sierpnia 2018 r. usługę prowadzenia usług przewozowych
na terenie Gminy Wieluń świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
Przewozy organizowane są na 8 liniach autobusowych w dni robocze oraz na 6 liniach
autobusowych w dni wolne od pracy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przejazdy bezpłatne
dla wszystkich osób korzystających z komunikacji miejskiej. Szacuje się, że z przejazdów
komunikacją miejską w 2018 r. skorzystało około 200 000 pasażerów. Koszt miesięcznego
utrzymania komunikacji miejskiej wynosi średnio 120 000 zł.
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8. Gospodarka komunalna.
8.1 Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym
Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi
339 403 803,36 zł.
Tabela nr 22 Ogólna wartość środków trwałych gminy wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wartość majątku
31.12.2017 r.

Wartość majątku
31.12.2018 r.

Grunty

54 573 466,81

54 733 235,24

2.

Budynki

88 086 933,50

93 923 278,17

3.

Drogi i ulice

68 763 659,99

74 486 126,13

4.

Inne budowle, maszyny i
urządzenia

87 825 871,50

97 855 383,25

5.

Środki transportu

3 016 054,54

3 034 202,28

6.

Pozostałe środki trwałe

13 362 626,86

15 371 578,29

Razem

315 628 613,20

339 403 803,36

Lp.

Opis majątku trwałego

1.

8.2 Mienie komunalne – grunty
Wartość gruntów gminnych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 54733
235,24zł. Łączna powierzchnia gruntów gminnych według stanu na dzień 31.12.2018 r.
wynosiła 756,61 ha.
Tabela nr 23 Powierzchnia gruntów gminny wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.

Miejscowość

Powierzchnia w ha

Powierzchnia w ha

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

367,41

365,10

1.

Wieluń - w granicach
administracyjnych miasta

2.

Bieniądzice

4,51

4,51

3.

Borowiec

4,24

4,24
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4.

Dąbrowa

32,95

32,95

5.

Gaszyn

18,64

20,15

6.

Jodłowiec

22,16

21,87

7.

Kadłub

7,77

8,31

8.

Kurów

108,46

108,46

9.

Małyszyn

3,76

3,76

10.

Masłowice

27,28

27,28

11.

Nowy Świat

0,94

0,94

12.

Olewin

15,50

16,56

13.

Piaski

1,00

1,00

14.

Ruda

39,56

39,56

15.

Rychłowice

9,59

7,41

16.

Sieniec

32,90

35,64

17.

Srebrnica

4,68

4,68

18.

Starzenice

15,11

15,11

19.

Turów

27,02

27,28

20.

Urbanice

3,04

3,87

21.

Widoradz

3,35

3,35

22.

Ożarów, gm. Mokrsko

4,48

4,58

Wieś razem:

388,56

391,51

Ogółem

755,97

756,61

8.3 Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieluń
8.3.1 Drogi
Łączna długość dróg w mieście Wieluń (km) – ok. 60,00 km
Łączna długość dróg na terenach wiejskich (km) – ok. 165,00 km
W okresie sprawozdawczym na budowę dróg na terenie miasta i gminy Wieluń wydatkowano
kwotę 7 281 163,85 zł.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. :
1) Zakończone inwestycje drogowe


Budowa drogi we wsi Bieniądzice



Budowa drogi – Wieluń, ul. Łąkowa
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Budowa drogi – Wieluń, ul. Wiejska



Budowa dróg – Wieluń, ul. Kościuszki – I etap oświetlenia



Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych – Wieluń, ul. Moniuszki



Przebudowa drogi w Turowie



Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz



Przebudowa ul. Zachodniej w Wieluniu



Remont chodników i jezdni Wieluń, ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka,
Kochanowskiego, Tuwima - etap II



Wybudowanie dróg przy posesji nr 49a i drogi w kierunku na Gaszyn



Wymiana chodnika ul. Czarneckiego w Wieluniu



Wymiana chodnika ul. E. Plater i J. Bema w Wieluniu



Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej Wieluń-Mokrsko



Budowa parkingu os. Wyszyńskiego przy blokach 32 - 34



Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej
w Gaszynie

 roboty rozbiórkowe budynków
 Budowa drogi - Wieluń, ul. Potockiego
2) Inwestycje w toku
 Budowa drogi – Ruda, ul. Długa


Budowa drogi – Wieluń, ul. Głęboka



Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu



Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wieluniu przy bloku 3 i 7



Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu



Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego w Wieluniu

3) Pozyskane projekty
 Budowa drogi od ul. Sieradzkiej do ul. 18 stycznia w Wieluniu – etap I
(od ul. Sieradzkiej do ul. Warszawskiej)


Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Nowy Świat

4) Pozostałe realizowane inwestycje
 Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody

oraz

częściowy

remont

instalacji

wodno-kanalizacyjnej

w

budynku

na ul. Paderewskiego 6


Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej - I etap



Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rynien
68

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2018
i rur spustowych w budynku przy ul. Królewskiej - Plac Legionów


Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - III etap



Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu - etap I



Odwodnienie budynku przy ul. Piłsudskiego 14



Rozbudowa remizy w Dąbrowie



Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy



Zakup iluminacji oświetlenia ulicznego



Zagospodarowanie

terenu

przy

ul.

Agrestowej

-

projekt

budowy

boiska

wielofunkcyjnego


Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia



Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń-Dąbrowa na cele kulturalne



Budowa boiska na osiedlu za szpitalem



Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice



Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin



Budowa urządzeń ochrony przed hałasem przy boisku przy ul. Wojska Polskiego
w Wieluniu

8.3.2 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Łączna długość sieci wodociągowej w mieście Wieluń (km) – 91,1
Łączna długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich (km) – 113,30
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w mieście Wieluń (km) – 66,70
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich (km) – 77,90
Na inwestycje wodociągowe w Gminie Wieluń wydatkowano kwotę 343,3 tys. zł, w tym:


w mieście na kwotę 115,3 tys. zł



na obszarze wiejskim na kwotę 228,0 tys. zł

Na inwestycje kanalizacyjne w Gminie Wieluń wydatkowano kwotę 3 301,9 tys. zł, w tym:


w mieście na kwotę 442,6 tys. zł



na obszarze wiejskim na kwotę 2 859,3 tys. zł

1) Inwestycje zakończone


Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Torowa



Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy
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– Rychłowice


Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Kłosowa



Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej
w m. Dąbrowa i m. Wieluń, ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna,
Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wod. i kan.)



Dobudowa odejść bocznych od sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy



Dobudowa sieci wodociągowej we wsi Borowiec



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Grabowa



Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Ruda



Infrastruktura osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Pawlikowskiej
- Jasnorzewskiej



Dobudowa sieci wodociągowej – Dąbrowa, ul. Pszenna



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wielu, ul. Głęboka

2) Inwestycje w toku


Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin



Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Harcerska



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w Kurowie



Dobudowa wodociągu - Wieluń, ul. Fabryczna



Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Chłopickiego



Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Kłosowa - II etap



Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Okólna



Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia



Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - etap II - uzbrojenie
terenów mieszkaniowych

3) Inwestycje w fazie projektowania


Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Rychłowice (droga do Rudy)



Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska



Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiełły



Dobudowa wodociągu Gaszyn, ul. Strumykowa – Modrakowa



Dobudowa

wodociągu

i

kanalizacji

sanitarnej

-

Wieluń,

ul.

Pawlikowskiej

- Jasnorzewskiej


Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka



Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Fabryczna
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Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Kaczyńskiego (między ul. Krótką
i Nadodrzańską)

4) Pozyskane projekty:


Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Ruda, ul. Długa

8.4. Majątek Gminy w zarządzie innych gminnych jednostek
organizacyjnych
Na terenie Gminy działa 7 gminnych jednostek organizacyjnych:


Zakład Obsługi Placówek Oświatowo -Wychowawczych



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -

wartość środków trwałych

- 1.629.262,12 zł.


Środowiskowy Dom Samopomocy – wart. śr. trwałych - 2 233 700,35 zł



Wieluński Dom Kultury – wart. śr. trwałych - 12 557 244,02 zł



Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna – wart. śr. trwałych - 1 751 780,45 zł



Muzeum Ziemi Wieluńskiej – wart. śr. trwałych - 3 675 831,06 zł



Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji – wart. śr. trwałych - 24 021 779,92 zł
 nieruchomość położona w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej, zabudowana halą
sportową,
 nieruchomość położona w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego, zabudowana
budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne dla drużyn sportowych korzystających
z boiska trawiastego i urządzeń lekkiej atletyki,
 nieruchomości położone w Wieluniu przy ul. Broniewskiego i ul. Zielonej,
na których urządzone jest targowisko miejskie,
 nieruchomość położona w Wieluniu przy ul. Broniewskiego, zabudowana odkryta
pływalnia,
 nieruchomość położona w Wieluniu przy ul. POW 14, na której znajdują się kryta
pływalnia i sala gimnastyczna,
 nieruchomość położona w Wieluniu przy ul. Wendta, na której urządzone
jest boisko



oraz 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują

w oparciu o przepisy ustawy

„Prawo

o Stowarzyszeniach”, zgodnie z którymi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia
i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi Gmina. Na terenie
gminy działa 14 jednostek OSP w miejscowościach: Wieluń, Bieniądzice, Dąbrowa, Gaszyn,
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Widoradz, Olewin, Masłowice, Kadłub, Kurów, Ruda, Rychłowice, Sieniec, Turów, Urbanice.
Wartość domów strażackich i strażnic szacuje się na kwotę 4 678 091,51 zł, wartość środków
transportu szacuje się na kwotę 813 447,34 zł.

8.5 Wybrany majątek Gminy powierzony do zarządzania
Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Wieluniu
Budynki mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy oraz wspólnot mieszkaniowych
zarządzane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. w Wieluniu oraz Zarządcę
Nieruchomości Marcina Czarnucha w Wieluniu. W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 90
budynków mieszkalnych i 4 budynki z lokalami użytkowymi.

8.5.1 Budynki mieszkalne
Gmina jest właścicielem :


346 lokali mieszkalnych w 42 budynkach stanowiących własność Gminy



632 lokali mieszkalnych

w 48 budynkach zarządzanych przez wspólnoty

mieszkaniowe
Łącznie w skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 978 lokali mieszkalnych o powierzchni
użytkowej 41 764,33 m2, z czego 184 to lokale socjalne o powierzchni użytkowej 5 926,00 m2.
Wartość budynków mieszkalnych wynosi 27 316 725,93 zł.

8.5.2 Budynki użytkowe
Gmina jest właścicielem 4 budynków, w których znajduje się 42 lokali użytkowych
o powierzchni użytkowej 2 330,92 m2.
Ponadto Gmina Wieluń jest właścicielem 26 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej
2 278,13 m2 znajdujących się w budynkach, w których są także lokale mieszkalne oraz
właścicielem 34 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 684,22 m2.
Wartość budynków użytkowych wynosi 8 483 924,75 zł.
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9. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego – Straż Miejska
9.1 Organizacja i szkolenia
Strażnicy Straży Miejskiej odbyli szkolenia w zakresie:


zatrzymywania i legitymowania osób;



sposobu i warunków użycia środków przymusu bezpośredniego



kontroli ruchu drogowego;



nowych uregulowań prawnych dotyczących strażników gminnych/miejskich;



prowadzenia postępowania w dochodzeniu w związku z zaistniałym przestępstwem lub
wykroczeniem.

Strażnicy ukończyli kurs Studium Prawa Europejskiego „Ochrona obywateli i instytucji
publicznych przed atakami terroryzmu i przemocy", szkolenie z zakresu taktyk i technik
interwencji, szkolenie doskonalące z zakresu wykonywania kontroli ruchu drogowego
oraz poboru próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych.

9.2 Zadania straży miejskiej:


ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,



czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,



współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,



zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych
lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb,
a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,



ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,



współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,



doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają
życiu i zdrowiu innych osób,



informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
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i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,


konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb gminy.

Strażnicy cyklicznie spotykają się z przewodniczącymi zarządów osiedli i sołtysami.
Na spotkaniach tych pozyskują wiedzę o problemach, z jakimi boryka się lokalna społeczność
i mogą z większą skutecznością zapobiegać tym problemom. Ponadto co najmniej raz w roku
uczestniczą w zebraniach organizowanych przez przewodniczących osiedli, gdzie odpowiadają
na pytania mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa na poszczególnych osiedlach.

9.3 Wyniki podjętych działań w 2018 roku
W minionym roku Straż Miejska w Wieluniu na terenie Gminy nałożyła 11 mandatów karnych
w tym:
 gotówkowe - 0;
 kredytowane – 11.

Ogólna kwota nałożonych mandatów karnych wyniosła 1100,00 zł, w tym mandatów karnych:
 gotówkowych - 0 zł;
 kredytowanych – 1100,00 zł.

Tabela nr 24 Działania Straży Miejskiej w Wieluniu wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Lp.
1.
2.

3.

DZIAŁALNOŚĆ

ILOŚĆ

Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie
urządzenia do blokowania kół

0

Pojazdy usunięte z drogi w tym:

1

a) pojazdy usunięte na podstawie art. 50a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o
ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.
515, z późn. zm.)

1

b) pojazdy usunięte na podstawie art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o
ruchu drogowym

0

Pojazdy odnalezione

0

Tabela nr 25 Działania Straży Miejskiej w Wieluniu wynikające z ustawy o Strażach Gminnych

Lp.

DZIAŁALNOŚĆ

ILOŚĆ

1.

Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień,
miejsca zamieszkania, ośrodka zdrowia

11

2.

Ujawnione przestępstwa

1
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Osoby ujęte i przekazane Policji

0

w tym ujęci sprawcy przestępstw

0

3.

Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy
lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca
zagrożone takim zdarzeniem

15

4.

Chronione obiekty komunalne i urządzenia
użyteczności publicznej (ilość obiektów)

0

5.

Konwojowanie dokumentów, przedmiotów
wartościowych lub wartości pieniężnych na
potrzeby gminy (ilość wykonywanych konwojów)

14

W 2018 r. Straż Miejska w Wieluniu podjęła 222 interwencji własnych na terenie Gminy Wieluń.
Ponadto zostały przyjęte 296 zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców Gminy Wieluń, co daje
518 interwencji przeprowadzonych przez Straż Miejską.
Tabela nr 26 Przyjęte zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców

Powód interwencji

Lp.

ilość

1.

zakłócenie porządku publicznego i spokoju

21

2.

zagrożenia w ruchu drogowym

96

3.

ochrona środowiska i gospodarki odpadami

44

4.

zagrożenie życia i zdrowia

10

5.

zagrożenie pożarowe ( katastrofy )

6

6.

awarii techniczna

22

7.

zwierzęta (bezpańskie, potrącone w kolizjach drogowych)

60

8.

Pozostałe zgłoszenia

37

W pierwszy dzień wiosny, początek i koniec roku szkolnego patrole Straży Miejskiej
ze szczególną uwagą kontrolują ogródki piwne, parki i Lasek Miejski, pod kątem spożycia
alkoholu w miejscach objętych zakazem.

9.4 Zabezpieczenie uroczystości na terenie gminy Wieluń
Straż Miejska wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Wieluniu zabezpieczała na terenie
miasta imprezy kulturalno – rozrywkowe, sportowe i uroczystości patriotyczno-religijne.
Działania te sprowadzały się do zabezpieczeń m.in następujących uroczystości:


„Bożego Ciała”;



„Drogi Krzyżowej”;



obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej;



obchodów Dnia Pamięci Ofiar Katynia;
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obchodów „Konstytucji 3 Maja”;



„Dni Wielunia”;



Wieluńskiego Biegu Pokoju i Pojednania;



Kryterium kolarskiego;



imprezy „Cała Polska biega”;



obchodów Święta Wojska Polskiego;



obchodów Narodowego Święta Niepodległości;



uroczystości Orszaku Trzech Króli;



Wieluński Dance;

W roku 2018 odbyło się 9 wspólnych patroli Straży Miejskiej i Policji zgodnie,
z porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem Wielunia a Komendantem Powiatowym
Policji w Wieluniu. Służby te odbywały się w godzinach 1800 - 200 z soboty na niedzielę.

9.5 Edukacja
W dniu 03.03.2018 odbył się

turniej z Wychowania Komunikacyjnego "Zielone światło

dla Przedszkolaka" organizowany przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu.
Wspólnie z sekcją Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w dniu
25.04. 2018 r. zabezpieczono Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu
Drogowym.
Na początku czerwca przed ostatnim dzwonkiem szkolnym odbyły się coroczne
spotkania z uczniami pierwszych klas szkół podstawowych Gminy Wieluń, dotyczące
bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku letniego. W spotkaniach edukacyjnych uczestniczył
przedstawiciel Straży Miejskiej.
Ponadto w miesiącu grudniu dzięki projektowi Urzędu Miejskiego w Wieluniu „Świadomi
i bezpieczni w Gminie Wieluń” który został dofinansowany przez Urząd Wojewódzki w Łodzi
w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej
uczestniczyli w spotkaniach z klasami I-IV szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Wieluń.
Tematem tych spotkań było bezpieczeństwo najmłodszych podczas bezpiecznego poruszania
się po drodze. Do nauki w formie zabawy wykorzystano zakupione w ramach programu
miasteczko drogowe „Autochodzik”.

9.6 Monitoring miejski
W grudniu 2004 roku został uruchomiony Monitoring wizyjny miasta Wielunia. Centrum
monitoringu znajduje się w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
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Zadaniem monitoringu jest m.in.:


prowadzenie ciągłej obserwacji miasta przy pomocy zainstalowanych kamer:



procesowych;



operacyjnych;



prowadzenia działań prewencyjnych, w zakresie niezbędnym do planowania służb.

Monitoring wizyjny wyposażony jest w 16 kamer zintegrowanych szybkoobrotowych
oraz 2 kamery stałe. Jedna zainstalowana osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego a druga na
ul. Struga. Na chwilę obecną jest wymienionych 7 kamer z analogowych na cyfrowe.
Tabela nr 27 Wykaz zdarzeń zarejestrowanych przez kamery Centrum wizyjnego Miasta Wielunia
i zgłoszonych do podjęcia interwencji przez Policję i Straż Miejską

ILOŚĆ

ZDARZENIA
Bójki

5

Narkotyki - handel, zażywanie

0

Pijany kierowca
Jazda pod wpływem alkoholu
Spożywanie alkoholu - picie alkoholu
miejscach niedozwolonych

3
21

Uszkodzenie mienia

9

Drogowe, porządkowe

8

Porządkowe

6

Handel w m. niedozwolonym

4

Inne

50
RAZEM

106

9.7 Podsumowanie
Analizując aktualny stan zagrożeń występujących na terenie Gminy należy:


zobligować właścicieli domów oraz zarządców posesji do przestrzegania zasad
zawartych w regulaminie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy i ustawy
o ochronie środowiska;



zintensyfikować działania mające na celu eliminowanie:
 spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem;
 palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem;
 sprzedaży alkoholu i tytoniu osobom nieletnim;.
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10. Oświata
10.1 Liczba placówek oświatowych oraz liczba wychowanków
poszczególnych placówek edukacyjnych
W 2018 roku w Gminie Wieluń działało 11 szkół podstawowych. Dziewięć szkół
podstawowych, w tym trzy miejskie z klasami gimnazjalnymi, prowadzonych jest przez Gminę
Wieluń (tabela 1). Pozostałe dwie szkoły: Szkoła Podstawowa SPSK im. Jana Pawła II w
Kadłubie oraz Szkoła Podstawowa SPSK im. Bł. Ks. Maksymiliana Binkiewicza
w Wieluniu przy ulicy Śląskiej, przy której funkcjonują oddziały gimnazjalne, prowadzone
są przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (tabela 2). Szkoły
podstawowe prowadzone przez Gminę Wieluń są szkołami obwodowymi, tzn. mają obowiązek
zapewnić miejsce nauki wszystkim uczniom zamieszkałym w ich obwodach.
Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie nie mają wyznaczonych
obwodów.
Na terenie miasta działały 4 samodzielne przedszkola publiczne, w tym jedno z oddziałami
integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych (Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu),
a ponadto przy każdej wiejskiej szkole podstawowej funkcjonowały oddziały przedszkolne.
Od 2006 roku z budżetu Gminy Wieluń dotowane jest Niepubliczne Przedszkole Sióstr
Antoninek przy ul. Śląskiej. Od 2011 roku dotowane są dwa niepubliczne punkty przedszkolne
–

„Odkrywcy

Wiedzy”

w

Wieluniu

i

„Zielony

Listek”

w

Dąbrowie,

będące

w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe innymi formami wychowania przedszkolnego,
tworzonymi w uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi przypadkach,
uzupełniającymi sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
Burmistrz Wielunia, będący organem prowadzącym szkoły podstawowe i przedszkola
sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
Nadzorowi Burmistrza Wielunia podlega w szczególności:
 prawidłowość

dysponowania

przyznanymi

szkole

lub

placówce

środkami

budżetowymi oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł, a
także gospodarowania mieniem;
 przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy pracowników i uczniów;
 przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Tabela nr 27 Organizacja pracy przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
i 2018/2019 (dane na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2017 r. i 30.09.2018 r.)
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Szkoła/
Przedszkole

Nauczyciele

Uczniowie

Oddziały

Pracownicy
Oddziały
Liczba
administracji
Przedszkolne wychowanków
i obsługi

2017/ 2018/ 2017/ 2018/ 2017/ 2018/ 2017/ 2018/ 2017/ 2018/ 2017/ 2018/
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Szkoła
Podstawowa nr 2 w 62,56 63,35
Wieluniu

790

807

34

34

0

0

0

0

13,82 13,00

61,69 55,72

620

588

29

27

0

0

0

0

9,50

9,50

58,33 60,39

680

660

30

30

0

0

0

0

9,50

8,50

9,22

10,83

62

79

6

7

1

1

21

22

2,25

2,25

13,61 15,71

102

116

7

8

2

2

39

45

3,50

3,50

9,94

10,65

75

87

6

7

1

1

25

25

3,60

3,60

15,54 17,31

133

146

8

9

2

2

47

40

3,63

3,73

51

58

7

8

1

1

13

13

2,34

2,34

66

81

7

8

2

2

50

50

4,00

4,02

0

0

0

0

5

5

119

119

11,75 11,75

Publiczne
Przedszkole nr 2 w 25,39 26,18
Wieluniu

0

0

0

0

13

13

322

325

30,00 28,00

Publiczne
Przedszkole nr 3 w
Wieluniu

11,78

0

0

0

0

6

6

143

139

10,57

Publiczne
Przedszkole nr 4 w 29,85 31,99
Wieluniu

0

0

0

0

11

10

253

230

20,00 23,00

2622

134

138

44

43

1032

1008 124,46 121,94

Szkoła
Podstawowa nr 4 w
Wieluniu
Szkoła
Podstawowa nr 5 w
Wieluniu
Szkoła
Podstawowa w
Gaszynie
Szkoła
Podstawowa w
Kurowie
Szkoła
Podstawowa w
Masłowicach
Szkoła
Podstawowa w
Bieniądzicach

Szkoła
10,38 11,55
Podstawowa w
Sieńcu
Szkoła
16,03 15,95
Podstawowa w
Rudzie
Publiczne
Przedszkole nr 1 w 10,26 11,40
Wieluniu

Razem

11,4

334,2 342,81 2579

8,75

Tabela nr 28 Liczba uczniów (wychowanków) i oddziałów w szkołach i placówkach dotowanych przez
Gminę Wieluń oraz wysokość udzielonej dotacji
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
Wysokość
Szkoła/Placówka
dotacji
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
w 2018 r.
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SP SPSK w Kadłubie

50

51

7

8

642 832,66 zł

Oddział Przedszkolny w Kadłubie

31

36

2

2

186 792,40 zł

SP SPSK w Wieluniu

39

65

4

6

389 569,50 zł

Oddz. Gimn. SP SPSK w Wieluniu

84

62

5

3

749 393,85 zł

Niepubliczne Przedszkole Sióstr
Antoninek

26

18

1

1

157 926,15 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Odkrywcy Wiedzy”

13

18

1

2

320 989,00 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Zielony Listek”

17

22

2

2

73 970,80 zł

Razem

260

272

22

24

2 521 474,36 zł

W ramach prowadzonego nadzoru nad wykorzystaniem przekazywanych organom
prowadzącym dotacji w 2018 roku przeprowadzono we wszystkich dotowanych placówkach
kontrolę zgodności danych, stanowiących podstawę ustalenia wysokości dotacji ze stanem
faktycznym. Kontrola wykorzystania dotacji przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Odkrywcy
Wiedzy”

wykazała

nieprawidłowości

w

przekazywanych

danych

oraz w organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, skutkujące w konsekwencji
koniecznością zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Łączna kwota
zwrotu wyniosła 35 221,15 zł. w tym 1 033 zł odsetek.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu oraz Publiczne Przedszkole nr 4 są placówkami
oświatowymi prowadzącymi oddziały integracyjne, przygotowanymi kadrowo i lokalowo
do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci niepełnosprawnych. Gmina Wieluń, realizując zadanie własne (finansowane
z dochodów własnych), zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę podczas dowozu uczniom
i wychowankom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół i przedszkoli. Liczba
dowożonych dzieci niepełnosprawnych wzrasta:


w roku szkolnym 2014/2015 dowożono 23 dzieci, w tym busem SOSz-W
w Gromadzicach – 10 uczniów, busem Stowarzyszenia „Tacy Sami” - 13 osób,



w roku szkolnym 2015/2016 dowożono 26 dzieci, w tym busem SOSz-W
w Gromadzicach – 15 uczniów, busem Stowarzyszenia „Tacy Sami” - 11 osób,



w roku szkolnym 2016/2017 dowożono 30 dzieci, w tym busem SOSz-W
w Gromadzicach – 14 uczniów, busem Stowarzyszenia „Tacy Sami” - 16 osób,



w roku szkolnym 2017/2018 dowożono 34 dzieci, w tym busem SOSz-W
w Gromadzicach – 16 uczniów, busem Stowarzyszenia „Tacy Sami” - 18 osób.
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Wzrost liczby dowożonych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych oprócz konieczności
przeznaczania na te cel coraz wyższych kwot z budżetu Gminy Wieluń stwarza znaczne
trudności organizacyjne.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów nieposiadających orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego, udzielana z inicjatywy: samego ucznia, rodziców ucznia,
dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia
z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, poradni,
asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny,
kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży jest dodatkowym obciążeniem budżetu Gminy, niemożliwym
do określenia na etapie tworzenia budżetu i niemającym pokrycia w tzw. subwencji oświatowej.

10.2 Wydatki na oświatę
Wydatki na oświatę stanowią znaczny udział w budżecie gminy Wieluń.
Udział kosztów utrzymania szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ogólnej kwocie
wydatków w latach 2012 – 2018 zmniejszał się z 37% budżetu gminy, w 2012 roku do 27%, w
2018 roku.
Spadek spowodowany jest uwzględnianą w budżecie wypłatą z dotacji celowych z budżetu
państwa świadczeń rodzinnych, w szczególności w ramach realizacji programów rządowych,
m.in. Programu 500+.
Tabela nr 29 Budżet Gminy Wieluń a wydatki na oświatę
Rok

Budżet gminy

Wydatki na oświatę

Udział wydatków oświatowych w
budżecie Gminy

2012

78 955 736 zł

28 936 488 zł

36,65%

2013

88 057 640 zł

30 536 167 zł

34,68%

2014

95 595 152 zł

31 980 085 zł

33,45%

2015

114 512 248 zł

33 735 186 zł

29,46%

2016

119 752 686 zł

34 415 541 zł

28,74%

2017

124 857 476 zł

34 609 246 zł

27,72%

2018

136 004 792 zł

36 118 736 zł

26,56%

Wysokość subwencji oświatowej nie pokrywała w pełni kosztów funkcjonowania szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych. Powoduje to konieczność finansowania tych placówek w
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części z dochodów własnych gminy. Wysokość środków spoza części oświatowej subwencji
ogólnej

przeznaczanych

na

pokrycie

kosztów

utrzymania

szkół

wzrasta

z

roku

na rok.
Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów funkcjonowania placówek oświatowych
są zmiany w prawie oświatowym. Nakładanie nowych obowiązków na organy prowadzące
szkoły i przedszkola przez Ministra Edukacji Narodowej (zapewnienie pomocy pedagogicznopsychologicznej, zmiany organizacji nauczania informatyki, organizacja zajęć rewalidacyjnych,
organizacja świetlic, organizacja specjalnych metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi)
w znaczący sposób konsekwencjami finansowymi obciąża budżety jednostek samorządu
terytorialnego, ponieważ nie ma pokrycia w otrzymywanej

przez Gminę Wieluń

tzw. subwencji oświatowej. Przyznanie prawa do opieki przedszkolnej dzieciom w wieku
od 3 do 5 lat oraz podwyższenie wieku obowiązku szkolnego oznacza znaczący wzrost
zakresu zadań realizowanych przez przedszkola i kosztów.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
jest naliczana na podstawie liczby uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez
tę jednostkę samorządu terytorialnego, z wykorzystaniem tzw. standardu podziału subwencji
oraz określanych przez ministra wag zwiększających, uwzględniających np. wyższe koszty
kształcenia w szkołach wiejskich, kształcenia uczniów niepełnosprawnych o różnym stopniu
niepełnosprawności, poziom wykształcenia nauczycieli i wiele innych. W efekcie jednostka
samorządu terytorialnego otrzymuje na każdego ucznia wyliczone przez ministra właściwego
do spraw oświaty koszty jego kształcenia w szkołach i placówkach określonego typu.
Tabela nr 30 Wysokość subwencji oświatowej a koszty funkcjonowania szkół prowadzonych
i dotowanych przez Gminę Wieluń
Udział subwencji
Subwencja
Koszty funkcjonowania
Środki własne
Rok
w kosztach
oświatowa
szkół
Gminy
całkowitych
2012

18 639 190 zł

20 835 199 zł

2 196 009 zł

89,46%

2013

18 690 721 zł

21 917 502 zł

3 226 781 zł

85,28%

2014

18 535 948 zł

22 264 764 zł

3 728 816 zł

83,25%

2015

19 650 495 zł

24 484 652 zł

4 834 157 zł

80,26%

2016

20 703 901 zł

25 239 899 zł

4 535 998 zł

82,03%

2017

20 633 063 zł

25 682 003 zł

5 048 940 zł

80,34%

2018

21 715 698 zł

25 977 781 zł

4 262 083 zł

83,59%
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Rzeczywisty koszt kształcenia w Gminie Wieluń był w roku 2018 podobnie jak w latach
poprzednich w istotny sposób wyższy od standardu wyliczanego przez Ministerstwo. Średni
koszt

kształcenia

ucznia

w

szkołach

podstawowych

i

gimnazjach

prowadzonych

przez Gminę Wieluń wyniósł w 2018 roku 8 555 zł. Zróżnicowane są również koszty
kształcenia uczniów w poszczególnych rodzajach szkół na ternie gminy.
Najmniej kosztuje gminę kształcenie uczniów w podstawowych szkołach miejskich
oraz oddziałach przedszkolnych.
Subwencja oświatowa nie pokrywa ponoszonych przez Gminę Wieluń kosztów prowadzenia
szkół podstawowych i gimnazjów.
Od 2015 roku istnieje obowiązek wydzielenia z subwencji oświatowej środków na realizację
zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
W 2018 roku była to kwota 2 956 683,73 zł. Środków tych nie można przeznaczyć
na realizacje innych zadań związanych z prowadzeniem szkół przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Tabela nr 31 Koszt kształcenia ucznia/wychowanka w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Wieluń – bez uczniów niepełnosprawnych w 2018 rok

Wydatki* w 2018
roku

Uśredniona liczba
uczniów na podstawie
sprawozdawczości

Średni koszt ucznia
w szkołach /
placówkach JST

Standard
subwencyjny dla
Gminy Wieluń

10 680 987 zł

1601,33

6 670,07 zł

5 556,21 zł

5 963 606 zł

512,00

11 647,67 zł

7 778,69 zł

836 773 zł

193,67

4 320,61 zł

0

Gimnazja

3 930 076 zł

426,00

9 225,53 zł

5 778,45 zł

Przedszkola

7 517 792 zł

811,00

9 269,78 zł

0

Rodzaj szkoły /
placówki

Szkoły
podstawowe
miejskie
Szkoły
podstawowe
wiejskie
Oddziały
przedszkolne

*bez wydatków inwestycyjnych, kosztów dowozu, ZOPOW, kosztów doskonalenia

Tabela nr 32 Koszt kształcenia ucznia / wychowanka w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Wieluń – z uczniami niepełnosprawnymi w 2018 roku
Uśredniona liczba
Rodzaj szkoły /
Wydatki* w 2018 roku uczniów na podstawie
placówki
sprawozdawczości
Szkoły
podstawowe
miejskie

11 948 381,00 zł

1641,33

Koszt ucznia w
Standard
szkołach /
subwencyjny dla
placówkach JST Gminy Wieluń
7 279,68 zł

6 400,75 zł
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Szkoły
podstawowe
wiejskie
Oddziały
przedszkolne

6 048 063,00 zł

515,00

11 743,81 zł

7 988,71 zł

863 561,00 zł

195,00

4 428,52 zł

0

Gimnazja

4 067 621,00 zł

433,67

9 379,53 zł

8 484,86 zł

Przedszkola

8 286 346,00 zł

829,00

9 995,59 zł

0

*bez wydatków inwestycyjnych, kosztów dowozu, ZOPOW, kosztów doskonalenia

10.3 Kadra
Poziom wykształcenia oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli wpływają na wysokość
kosztów kształcenia. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń 304
nauczycieli na ogólną liczbę 388 to nauczyciele mianowani lub dyplomowani – 78,3%
zatrudnionych pedagogów.
W roku szkolnym 2017/2018 komisja powołana przez Burmistrza Wielunia przeprowadziła
3 postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych. Wszyscy przystępujący
do egzaminu kandydaci uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.
Ponadto po postępowaniach przeprowadzonych przez dyrektorów szkół 3 osoby uzyskały
stopień nauczyciela kontraktowego, a 4 osoby stopień nauczyciela dyplomowanego
po zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Kuratora Oświaty w Łodzi.
Gmina Wieluń corocznie przeznacza na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
w budżecie środki w kwocie stanowiącej 1% przewidywanych w danym roku wynagrodzeń
nauczycieli. W 2016 roku była to kwota 140 000 zł – wykorzystano 21 792 zł, w 2017 roku –
164 900 zł – wykorzystano 26 711 zł a w 2018 roku – 174 600 zł, z której wykorzystano 34 459
zł. Dzięki środkom na doskonalenie wzrasta liczba nauczycieli posiadających kwalifikacje do
nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Jednak reforma systemu szkolnego i programów
nauczania spotęgowała potrzeby w tym zakresie w szkołach wiejskich.
Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela zobowiązała organy prowadzące do takiego
ukształtowania regulaminów wynagradzania nauczycieli, które zapewni osiąganie przez
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnich wynagrodzeń
na poziomie określonym w tej ustawie. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:
 nauczyciela stażysty - 100%,
 nauczyciela kontraktowego - 111%,
 nauczyciela mianowanego - 144%,
 nauczyciela dyplomowanego - 184%

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W 2018 roku
kwota ta wynosiła: w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2 752,92 zł i w okresie od 1 kwietnia
do 31 grudnia 2 900,20 zł.
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Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
 wynagrodzenia zasadniczego;
 dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku wiejskiego.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość
dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania
dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz
trudnych lub uciążliwych warunków pracy.
Tabela nr 33 Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Wieluń w 2018 roku
Średnie
wynagrodzenie
ustalone ustawą
Karta Nauczyciela
Stopnie
awansu
zawodowego
1.01 31.03

1.04 31.12

Średnioroczna Suma iloczynów
liczba etatów
średniorocznej
ustalana dla
liczby etatów i
Wydatki
okresów
średnich
poniesione w
obowiązywania wynagrodzeń, o
roku na
poszczególnych których mowa w
wynagrodzenia
kwot bazowych
art. 30 ust. 3
w składnikach
Karty
wskazanych w
Nauczyciela,
art. 30 ust.1
ustalonych dla
Karty
okresów
1.01- 1.04 Nauczyciela
31.03 31.12 obowiązywania
w zł
poszczególnych
kwot bazowych
w zł

Kwota
różnicy
w zł

Średnie
wynagrodzenie
nauczycieli w
Gminie Wieluń
w 2018 roku
w zł

nauczyciel
stażysta

2 752,92 2 900,20

12,28

12,59

430 039,23

nauczyciel
kontraktowy

3 055,74 3 219,22

40,76

39,14

1 507 658,32

1 596 827,66

89 169,34

3 365,00

nauczyciel
mianowany

3 964,20 4 176,29

53,22

53,93

2 659 970,05

2 697 269,08

37 299,03

4 181,62

nauczyciel
dyplomowan 5 065,37 5 336,37 220,14 215,30 13 685 555,80 14 149 000,21 463 444,41
y

5 445,86

417 897,91 -12 141,32

2 783,20

10.4 Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach
prowadzonych

przez

Gminę

Wieluń

i

wynikach

konkursów

przedmiotowych
10.4.1 Egzamin gimnazjalny
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Egzamin

gimnazjalny

jest

przeprowadzany

na

podstawie

wymagań

określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający
spełnia te wymagania. Jest przeprowadzany w formie pisemnej i składa się z trzech części
obejmujących:


w części humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,



w części matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu
matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki
i geografii,



w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
Wyniki egzaminu mają

wpływ na

szansę

przyjęcia

ucznia

do wybranej

szkoły

ponadgimnazjalnej.
Tabela nr 34 Wyniki egzaminów w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Wieluń
Gmini Powie
W szkole
Woj. Kraju
e
cie
Szkoła
Egzamin
Liczba
Wyniki egzaminów w % punktów
zdających
Szkoła Podstawowa nr 2 w
62
79
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 4 w
Język angielski PP
111
64
70
64
67
68
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 5 w
69
75
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 2 w
62
65
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 4 w
Język angielski PR
111
44
52
45
50
52
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 5 w
69
55
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 2 w
7
39
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 4 w
Język niemiecki PP
2
44
40
48
50
52
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 5 w
1
35
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 2 w
69
64
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 4 w
Historia i WOS
113
58
60
57
58
59
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 5 w
70
58
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 2 w
69
70
Wieluniu
Język polski
66
65
67
68
Szkoła Podstawowa nr 4 w
113
62
Wieluniu

86

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2018
Szkoła Podstawowa nr 5 w
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 4 w
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 5 w
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 4 w
Wieluniu
Szkoła Podstawowa nr 5 w
Wieluniu

Matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

70

67

69

60

113

50

70

57

69

62

113

58

70

59

55

52

52

52

59

56

56

56

10.4.2 Konkursy przedmiotowe
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane są przez Kuratora Oświaty w Łodzi.
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Ponadto laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego dla uczniów gimnazjów z zakresu
jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części
trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części
najwyższego wyniku.
Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej
kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
Tabela nr 35 Wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych na podstawie rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

Szkoła

Przedmioty
konkursowe

Szkoła Podstawowa im. Wojewódzki konkurs
Władysława Bełzy w przedmiotowy z
Bieniądzicach
matematyki
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z języka
Szkoła Podstawowa nr polskiego
2
Wojewódzki konkurs
im. Henryka
przedmiotowy z języka
Sienkiewicza
angielskiego
w Wieluniu
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z
matematyki

Rok szkolny
2016/2017
2017/2018
Procent
Procent
Laureaci Finaliści ogółu
Laureaci Finaliści ogółu
uczniów
uczniów

0

1

0

0

0

1

1

2

2,8

0,13

1

0,13
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Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z
biologii
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z chemii
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z historii
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z historii
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy
z geografii
Szkoła Podstawowa nr Wojewódzki konkurs
4
przedmiotowy
im. Królowej Jadwigi z biologii
w Wieluniu
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z języka
angielskiego
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z języka
polskiego
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy
Szkoła Podstawowa nr z biologii
Wojewódzki konkurs
5
przedmiotowy z
z Oddziałami
informatyki
Integracyjnymi
im. Powstańców
Wojewódzki konkurs
Śląskich
przedmiotowy
w Wieluniu
z geografii
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z chemii

1

0,13

1

0,13

1

0,13

1

0

0,28

1

0

0,43

1

0

0,28

0

0

0

0

0

0

1

0

0,43

0

1

0,31

1

2

0,75

0

0

0

1

0,25

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,02

1

10.5 Dotacje dla klubów sportowych przekazywane przez ZOPOW
Realizując uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu Nr XLVIII/469/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Burmistrz Wielunia
ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji w Gminie Wieluń zadań
publicznych w zakresie:
 Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 rozwój sportu i kultury fizycznej na terenach wiejskich Gminy Wieluń;
 organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń

w dyscyplinie kolarstwo;
 organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń

w dyscyplinie szachy.
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W efekcie przeprowadzonych postępowań konkursowych podpisano umowy na realizację
zadań z trzema oferentami w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 16
ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wkład
Gminy Wieluń stanowił nie więcej niż 80% kosztów zadania.

Tabela nr 36 Wyniki otwartych konkursów ofert wraz z kwotami przekazanych dotacji ze środków
na rozwój sportu
Liczba
Nazwa zadania
Oferenci
Kwota dotacji uczest
ników
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wieluń w
dyscyplinie kolarstwo

Międzygminny Ludowy Klub
Sportowy

75 000 zł

30

Rozwój sportu i kultury fizycznej na
terenach wiejskich Gminy Wieluń

Gminne Zrzeszenie Ludowych
Zespołów Sportowych

97 000 zł

140

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wieluń w
dyscyplinie szachy

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka
Wieluń”

18 000 zł

50

Burmistrz Wielunia ogłosił także otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku w Gminie
Wieluń zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujące działania w obszarze aktywności
fizycznej:


organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń
w dyscyplinie piłka nożna;



organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń
w dyscyplinie piłka siatkowa;



organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń
w dyscyplinie piłka ręczna;



organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w ramach kalendarza Szkolnego
Związku Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Wieluń;



organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń
w dyscyplinie karate.

W efekcie przeprowadzonych postępowań konkursowych podpisano umowy na realizację
zadań z pięcioma oferentami w formie wsparcia realizacji zadań. Wkład Gminy Wieluń stanowił
nie więcej niż 80% kosztów zadania.

Tabela nr 37 Wyniki otwartych konkursów ofert wraz z kwotami przekazanych dotacji ze środków
na ochronę zdrowia

Nazwa zadania

Oferenci

Kwota dotacji

Liczba
uczestnikó
89

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2018
w
Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Wieluń w dyscyplinie piłka
siatkowa

Wieluński Klub Sportowy
SIATKARZ

96 000 zł

160

Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Wieluń w dyscyplinie piłka nożna

Wieluński Klub Sportowy
SIATKARZ

160 000 zł

300

Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Wieluń w dyscyplinie karate

Klub Sportowy
„Pszczółka„ Karate
Tradycyjne Wieluń

16 000 zł

20

Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Wieluń w dyscyplinie piłka ręczna

Międzyszkolny Klub
Sportowy w Wieluniu

82 000 zł

110

Organizacja zawodów i rozgrywek
sportowych w ramach kalendarza
Szkolnego Związku Sportowego
dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Gminy Wieluń

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy

9 000 zł

Uczniowie
szkół
podstawow
ych

10.6 Wnioski i rekomendacje
 Kontynuować działania zmierzające do poprawy stanu technicznego bazy oświatowej

– budynków dydaktycznych i przyszkolnych obiektów sportowych.
 Systematycznie

modernizować

wyposażenie

pracowni

komputerowych

i specjalistycznych.
 Priorytetowo wspierać nauczycieli uzyskujących kwalifikacje do kolejnego przedmiotu

nauczania.
 Wypracować kryteria przyznawania szkoło środków na organizację dodatkowych zajęć

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
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11.

Kultura
11.1 Liczba wydarzeń kulturalnych w samorządowych instytucjach
kultury oraz szacunkowa frekwencja
11.1.1 Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Tabela nr 38 Wykaz imprez

Rodzaj imprezy

Ilość

Uczestnicy

Imprezy plenerowe

5

2726

Gra uliczna

1

50

Wykłady i inne wystąpienia związane m.in. z
prowadzeniem miejskich uroczystości
patriotycznych w tym poza muzeum

16

ok. 2000

Koncerty

15

1666

Koncerty dla dzieci

23

2124

Konkursy

4

153

Konferencje

1

120

Wernisaże wystaw

13

1100

Seanse filmowe

1

80

Lekcje muzealne

91

2484

Warsztaty

189

5179

Noc Muzeów

2

1255

Europejskie Dni Dziedzictwa

2

206

Akcja 60+

2

74

365

19217

Razem

Wystawy:
Plenerowe:


Wieluń

miasto

królewskie

–

dwujęzyczna

wystawa

plenerowa.

Wystawę

wyeksponowano 15 czerwca na pl. Legionów i trwała do końca września.
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Ojcowie Niepodległości – wystawa przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi.
Wystawę można było oglądać na pl. Legionów.

Szacunkowa frekwencja na wystawach – 7000 osób.

Zagraniczne:


Przygotowano w formie elektronicznej do wydruku wystawę nt. Architektury Wielunia
i życia jego mieszkańców dla muzeum w Osterburgu w Niemczech. Wybrano
31 fotografii i wykonano podpisy w języku niemieckim.

Szacunkowa frekwencja na wystawie – 1300 osób.
7 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której uhonorowani
zostali organizatorzy najciekawszych wydarzeń w ramach tegorocznych Europejskich Dni
Dziedzictwa.
Wśród 17 wyróżnionych muzeów z całej Polski znalazło się Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się we wrześniu. Muzeum Ziemi Wieluńskiej
wraz z oddziałem Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie co roku zaprasza do bezpłatnego
udziału w ciekawych wydarzeniach. Są to Muzealne Rajdy Rowerowe po ziemi wieluńskiej,
spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty i wystawy. Aktywność ta została w tym roku
zauważona i szczególnie doceniona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Podczas 26. edycji EDD odbyło się ponad 1900 imprez w całej Polsce. Hasłem przewodnim
ubiegłorocznej edycji była „Niepodległa dla wszystkich!”.

11.1.2 Wieluński Dom Kultury
Wydarzenia
Tabela nr 39 Wykaz wydarzeń

Lp.

Nazwa wydarzenia

Liczba wydarzeń
kulturalnych

Ilość
uczestników

1.

Spektakle teatralne w Kino –Teatrze
Syrena

5

1 493

2.

Koncerty w Kino –Teatrze Syrena

7

1 611

3.

Seanse filmowe

1335

93 983

4.

Koncerty i widowiska plenerowe

19

ok. 30 000

5.

Koncerty w sali widowiskowej WDK

9

700

6.

Pokazy teatralne

8

1 900

7.

Wycieczki rekreacyjno-edukacyjne

21

630
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8.

Wystawy

4

1 400

9.

Konkursy

18

200

10.

Konferencje

1

200

11.

Zdarzenia plenerowe

8

4 000

Zajęcia edukacyjno-kulturalne
Tabela nr 40 Wykaz zajęć edukacyjno-kulturalnych

Ilość uczestników

Lp.
1.

Grupy artystyczne:
muzyczno-instrumentalne

51

wokalne i chóry

30

folklorystyczne

40

2.

Koła /kluby/ sekcje
plastyczne

144

taneczne

196

informatyczne

9

fotograficzne

9

turystyczne i sportowo-rekreacyjne

20

Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku

186

Związek Nauczycielstwa Polskiego

78

Klub żeglarski

25

Klub numizmatyków

10

Klub brydżowy

16

Klub krótkofalowców

25

Klub Kwadransowych Grubasów

150

3.

Razem

989

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
Tabela nr 41 Wykaz programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowanych w Gminie
Wieluń

Lp.

Nazwa zadania

1. Program „Populacyjno-przesiewowego wykrywanie rodzin z
wysoką genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów w
Gminie Wieluń

Liczba osób
objęta badaniem
225
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Oznaczenie poziomu mikroelementów u osób ze stwierdzoną
genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów jako marker
wysokiego ryzyka rozwoju raków.

200

2. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
HPV w Gminie Wieluń
3.

83

Programu profilaktyki i korekcji wzroku wśród dzieci

57

Wieluński Dom Kultury pozyskał środki finansowe na realizację projektów:
Tabela nr 42 Wykaz środków finansowych pozyskanych na realizację projektów przez Wieluński Dom
Kultury

Lp.
1.

2.

3.

Instytucja
dofinansowująca
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w
Łodzi.
Razem

Kwota [zł]
15 000,00

18 326,00

Nazwa programu
Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe
warsztaty artystyczne
Program Edukacji Ekologicznej dla
mieszkańców Ziemi Wieluńskiej
„Chrońmy nasze środowisko”

33 326,00

Poza tym był współorganizatorem projektów realizowanych przez Łódzki Dom Kultury:


dla dzieci - Kolorowa Lokomotywa



dla seniorów -Przystanek 60+

Osiągnięcia Wieluńskiego Domu Kultury:


Projekt City Plaża – duża frekwencja, wysoki poziom animacji i koncertów



Święto Flagi – duża frekwencja, olbrzymie zainteresowanie happeningiem
„parasolkowym z flagą w tle”,



Dni Wielunia – bardzo duża akceptacja opinii publicznej repertuaru i sposobu
realizacji



Noc Świętojańska – olbrzymia frekwencja na spektaklu „Carmen Funebre”
w wykonaniu Teatru Biuro Podróży,



realizacja

projektu

pn.

„Poszukiwanie

korzeni.

Wielokulturowe

warsztaty

artystyczne” połączonego z koncertem muzyki cerkiewnej dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,


otwarcie Stacji Kulturalnej – Wieluń-Dąbrowa – ogromny sukces koncertów
kameralnych, bardzo duże zainteresowanie warsztatami



Kino -Teatr Syrena – blisko 100 tys. widzów.

11.1.3 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu
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Placówka w 2018 roku bardzo aktywnie realizowała zadania zawarte w „Programie
rozwoju kultury w Wieluniu na lata 2016 – 2020”. Podczas 12 miesięcy udało się
przeprowadzić bardzo wiele działań mających znaczący wpływ na rozwój instytucji.
Najbardziej spektakularne przedsięwzięcia i sukcesy Biblioteki dotyczą 4 obszarów
działań :
1.

Obszar. Wspieranie środowisk twórczych

Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez :
a)

Zorganizowanie wspólne z Kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w

Wieluniu III Edycji Konkursu Jednego Wiersza
b)

Zorganizowanie promocji książek, w tym m.in :

•

tomiku wierszy Magdaleny Kapuścińskiej „Dokarmianie motyli”

•

tomiku wierszy ks. Bogdana Blajera „Uwielbiaj Duszo moja Pana”

c)

Zaprezentowanie prac fotograficznych wielunianina Romualda Kokocińskiego

d)

Zorganizowanie koncertów Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego

Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu
e)

Zorganizowanie w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie wieczoru poezji ks.

Zbigniewa Bigaja.
2. Obszar. Pomoc sferze książki i czytelnictwa
Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez :
a)

Systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie księgozbioru :

•

w 2018 r. zbiory Biblioteki uzupełniano o 2881 egzemplarzy książki tradycyjnej

•

w ramach wirtualnej czytelni książek elektronicznych IBUK LIBRA czytelnicy

skorzystali z 1745 nowych tytułów e – booków
b)

zorganizowanie spotkań ze znanymi autorami książek, w tym m.in. z :

•

Andrzejem Ziemiańskim

•

Krzysztofem Piskorskim

•

Andrzejem Pilipiukiem

•

Grażyną Szapołowską

•

Marcinem Pałaszem

•

Wojciechem Cesarzem

•

Maciejem Bieszczadem

c)

Przygotowanie wystaw związanych z ważnymi wydarzeniami literackimi

i historycznymi, w tym m.in.:
•

„We mnie jest płomień, który myśli” – życie i twórczość Zbigniewa Herberta

•

„ Jan Marcin Szancer – czarodziej ilustracji wśród polskich rysowników”

•

„Książka niezmienna ważna ! Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

w MiGBP w Wieluniu”
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•

„Sumienie polskiej literatury – Stefan Żeromski”

•

„Józef Piłsudski – symbol nieugiętej walki o niepodległość”

d)

Zaprezentowanie przez pracowników Biblioteki w lokalnej stacji telewizyjnej

TVK WSM cyklu audycji prezentujących nowości wydawnicze w MiGBP w Wieluniu
e)

Zorganizowanie VII wieluńskiej edycji Narodowego Czytania

f)

Zorganizowanie IV edycji „Nocy Bibliotek”, wieczorno – nocnej imprezy

poświęconej promocji książki i czytelnictwa
g)

Zorganizowanie dla najmłodszych czytelników Biblioteki dwóch konkursów

czytelniczych „Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2018” i „Bibliomaniak 2018”
h)

Pozyskanie kwoty 27.400 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości

wydawniczych
i)

pozyskanie kwoty 9180,00 zł z Fundacji PZU na realizację projektu „Książka

niezmiennie ważna! Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w MiGBP
w Wieluniu”
j)

pozyskanie kwoty 6088,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

na realizację projektu literacko – edukacyjnego „Fantastyczny Wieluń”
k)

wzrost liczby czytelników w Bibliotece Głównej i filiach o 176 osób oraz

zwiększenie wypożyczeń o 964 egzemplarze
l)

zorganizowanie 9. spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w

Miejskiej
i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu.
3. Obszar. Uczestnictwo w kulturze dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez :
a)

Zaprezentowanie szerokiej

publiczności w Wieluńskim Domu Kultury oraz

Wieruszowskim Domu Kultury spektaklu „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha
Dolna”

na

podstawie

sztuki

Ivo

Brešana,

przygotowanego

przez

teatr

międzypokoleniowy „wpół do czwartej” działający przy MiGBP w Wieluniu. Podczas
trzech prezentacji, w Wieluniu i Wieruszowie przedstawienie obejrzało 330 osób.
b)

Kontynuowano działalność Zespołu Śpiewaczego Czeremcha – działającego

przy Filii Bibliotecznej w Rudzie (do Zespołu dołączyło 2 nowych członków).
c)

pracownicy Biblioteki i zaproszeni goście przeprowadzili w Bibliotece Głównej

i filiach 110 form warsztatowych. W książnicy zorganizowano zajęcia : literackie,
plastyczne, teatralne, rękodzielnicze, śpiewacze oraz z zakresu poradnictwa
zawodowego. Łącznie w warsztatach wzięło udział 1539 osób.
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Zorganizowanie wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Wielunia konkursu

d)

historycznego dla młodzieży „Józef Piłsudski – życie i działalność w latach 1867 –
1935”
e)

Przygotowanie

przez

pracowników

Biblioteki

i

zorganizowanie

dla

najmłodszych czytelników teatrzyku „Wilk i Przyjaciele” oraz „Bajkowego balu
kostiumowego”
f)

Zaprezentowanie przez Koło Przyjaciół Poezji działające przy Wieluńskim

Uniwersytecie Trzeciego Wieku montażu literacko – muzycznego „Niepodległość
w poezji i muzyce”.

4.

Obszar. Informacje i promocja

Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez :
a)

Kontynuowanie ścisłej współpracy z lokalnymi mediami w zakresie promowania

działalności Biblioteki,
b)

Systematyczna aktualizacja strony internetowej Biblioteki

c)

Zamieszczanie informacji o Bibliotece w mediach społecznościowych

d)

Włączanie się Biblioteki w akcje organizowane przez Gminę Wieluń

e)

Przygotowanie „Kalendarza wydarzeń kulturalnych w MiGBP w Wieluniu”.
We wszystkich przedsięwzięciach przygotowanych rzez Miejską i Gminną

Bibliotekę Publiczną w Wieluniu bardzo aktywnie uczestniczyła lokalna społeczność.
W okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r. wieluńską książnicę i jej file odwiedziło
64041 osób, w tym z oferty książkowej i internetowej skorzystało 59155 osób, a w
różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturalno – edukacyjnym wzięło
udział 4886 osób.
Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba czytelników i wypożyczeń
w MiGBP w Wieluniu. Znaczący wzrost czytelnictwa notujemy od 2017 r.
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12. Sport i rekreacja

W ramach infrastruktury sportowej i okołosportowej miasto oferuje:
 Stadion Miejski (boisko główne, trybuny na 650 miejsc siedzących, wokół boiska
bieżnia lekkoatletyczna 400m (stan obiektu dostateczny); 2 boiska treningowe;
pawilon mieszczący siedziby WOSiR, Wieluńskiego Klubu Sportowego, Rady
Gminnej LZS, zaplecze - szatnie + prysznice, magazyny). Głównym użytkownikiem
obiektu jest Wieluński Klub Sportowy.
 Hala Sportowa (płyta główna o wymiarach 45 x 24,6m mieszcząca pełnowymiarowe
boiska do siatkówki i piłki ręcznej, hala przystosowana jest do przeprowadzania zajęć
treningowych na trzech boiskach do piłki siatkowej; widownia: 324 miejsca siedzące
stałe + trybuny rozkładane - 312 miejsc, szatnie + prysznice, magazyny). Głównymi
użytkownikami obiektu są: I LO im. T. Kościuszki, MUKS Siatkarz, MKS, Gimnazjum
nr 1, Gimnazjum nr 2, Powiatowe Zrzeszenie LZS, Wieluńska Liga Siatkówki i osoby
fizyczne.
 Hotel Maraton (27 miejsc noclegowych +4 dostawki), mieszczący się w budynku Hali
Sportowej. W każdym pokoju znajduje się: pełny węzeł sanitarny, telewizor, lodówka,
bezprzewodowy dostęp do Internetu. Użytkownikami obiektu są głównie osoby
fizyczne oraz drużyny sportowe.
 Pływalnia kryta (sauna, jacuzzi). Głównymi użytkownikami obiektu są wieluńskie
szkoły i osoby fizyczne – budynek w złym stanie technicznym
 Pływalnia odkryta (basen sportowy 50x21m + widownia ok. 150 miejsc, basen
rekreacyjny 56x38m, brodzik 38x10m; 2 boiska do siatkówki plażowej, zaplecze
użytkowe – przebieralnie, toalety, pomieszczenia ratowników, magazyn chemii
i sprzętu). Użytkownikami obiektu są głównie osoby fizyczne. Budynek w złym stanie
technicznym.
 Sala gimnastyczna, obok pływalni krytej. Znajdują się tu ponadto: siłownia, zaplecze
- szatnia + prysznic. Głównymi użytkownikami obiektu są: SP nr 4, Gimnazjum nr 2,
Klub Sportowy „Pszczółka" Karate Tradycyjne, policja, MMA Paweł Szaniec oraz
osoby fizyczne – budynek w złym stanie technicznym.
 Boiska Orlik lokalizacja przy ul. POW 14 i ul. ks. Wendta (boisko do piłki nożnej ze
sztuczną nawierzchnią o wymiarach 60x30m i bramkami 5x2 m, boisko do piłki
ręcznej z nawierzchnią tartanową o wymiarach 40x30m i bramkami 3x2 m, na tej
samej powierzchni, co boisko do piłki ręcznej, znajdują się 2 pełnowymiarowe boiska
do koszykówki, oświetlenie sztuczne, zaplecze
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2 szatnie z natryskami, pomieszczenia: dla pracownika WOSiR – animatora
oraz magazynek sprzętu. Głównymi użytkownikami obiektu są: wieluńskie szkoły oraz
osoby fizyczne. Na terenie przyległym: 2 boiska do siatkówki plażowej.

 Lodowisko sztuczne o wymiarach 40x20m, sezonowe, (oświetlenie sztuczne,
nagłośnienie, elektryczny system kontroli dostępu, wypożyczalnia łyżew. Głównymi
użytkownikami obiektu są: wieluńskie szkoły oraz osoby fizyczne.
W/w obiekty zarządzane są przez Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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13. Ochrona zdrowia
13.1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(GKRPA)
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminny program
przeciwdziałania

narkomanii

określa

lokalną

strategię

w

zakresie

profilaktyki

oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu
i innych środków psychoaktywnych.
Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonuje
się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
 tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,


działalność wychowawczą i informacyjną,

 ograniczenie dostępności alkoholu,
 leczenie,
 rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,
 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i innych środków
psychoaktywnych, ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Programy adresowane są do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych
z

problemem

alkoholowym,

problemem

narkomanii,

bądź

zagrożonych

prawdopodobieństwem ich wystąpienia.

13.1.1 Zadania GKRPA :
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należą m.in.:
 udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej;
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych;
 dofinansowywanie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych

13.1.2 Realizacja działań podjętych przez GKRPA w Gminie
Wieluń:
 GKRPA – 12 posiedzeń w 2018 roku
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 Zespół ds. Kontroli przeprowadził 5 kontroli obejmujących 15 punktów dystrybucji
alkoholu - kontrola ukierunkowana była na zagadnienia przestrzegania wymogów
dystrybucji alkoholu zarówno ustawowych

jak i tych, które wynikają z postanowień

uchwały Rady Miejskiej. W trakcie kontroli nie stwierdzono łamania obowiązujących
zasad dystrybucji alkoholu
 Zespół ds. Narkomanii odbył 4 posiedzenia, na których m. in. omówiono programy
rekomendowane przez Krajowe Biuro Narkomanii i dokonano analizy realizacji
programu FreD na terenie Gminy Wieluń;
 Zespół ds. Leczenia odbył 12 posiedzeń, na które zaproszono 30 osób;
 Wydano 4 postanowienia dotyczące wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.

13.1.3 Dane dotyczące wykorzystania środków
 realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2018 roku (za pośrednictwem MGOPS) wydano na funkcjonowanie
świetlic środowiskowych w Wieluniu i Olewinie – 217.529,83 zł.
 Pozostałe kwoty rozliczane przez Ośrodek a wydatkowane na zadania realizowane
przez inne podmioty to: z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych – 152.947,54 zł oraz z gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii – 43.720,66 zł.
Tabela nr 43 Ewaluacja programów

Ewaluacja programu
Liczba osób zaproszonych na
posiedzenie zespołu ds. Leczenia
Liczba uczniów objętych
programami profilaktycznymi dla
dzieci i młodzieży w ramach
gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych
Liczba uczniów objętych
programami profilaktycznymi dla
dzieci i młodzieży w ramach
gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii
Liczba osób objętych programami
profilaktycznymi dla osób
uzależnionych i ich rodzin
Liczba dzieci objętych opieką
świetlic
środowiskowych

Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

54

44

20

23

20

30

999 U
115 N
104 R

1002 U
89 N
85 R

934 U
90 N
85 R

1099
U
105 N
109 R

992 U
104 N
72 R

819 U
170 N
79 R

1273 U
117 R

1237U
340 R

1217 U
142 R

1189
U
165 R

1262
U
74 R

1342
U
52 N
56 R

127

154

164

141

122

121

72

64

70

72

68

64
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Liczba dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach
organizowanych w ramach akcji
,,ferie i wakacje w Gminie Wieluń”

180

147

218

128

143

180

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
U- uczniów, N – nauczycieli, R – rodziców

13.2 Informacje ogólne
Do

dyspozycji

mieszkańców

pozostaje

kilkanaście

aptek,

indywidualne

gabinety

np. okulistyczny, stomatologiczne czy Indywidualna Praktyka Położnej. Dostępnych
jest

kilkanaście

przychodni

oraz

poradnie,

m.in.

ogólna,

zdrowia

psychicznego,

psychologiczna, dla dzieci.
Leczenie i opieka szpitalna prowadzona jest w SPZOZ Szpital im. Dr. Z. Patryna
w Wieluniu.
Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowane są przez Wieluński Dom Kultury
z dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Wieluń (tabela nr 36).
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14.Współpraca ze stowarzyszeniami i miastami partnerskimi
14.1 Stowarzyszenia
14.1.1 Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
Od

6

lutego

2004

roku

Gmina

Wieluń

jest

jednym

z

43

miast

należących

do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, będącego jedną z 24 narodowych sieci
w Europie posiadających certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia (Uchwała nr IX/66/03 Rady
Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 maja 2003 r.).
„Zdrowe

Miasto"

to

miasto,

które

traktuje

sprawy

zdrowia

jako

priorytet,

dąży

do rozwiązywania problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji.
Cele Stowarzyszenia:


Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach;



Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin;



Wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach;



Aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów
ochrony środowiska i zdrowia;



Rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi
Zdrowych Miast w kraju i na świecie.

W

związku

ze

smogiem

utrzymującym

się

na

terenie

Polski,

Straż

Miejska

w Wieluniu prowadziła w gminie kontrole instalacji grzewczych pod kątem spalania odpadów
komunalnych. Kontrole dotyczyły 27 nieruchomości, zgłoszonych zostało przez mieszkańców
naszego miasta. Skontrolowano zgłoszone instalacje grzewcze w budynkach położonych przy
następujących ulicach: Szkolna, Kijak, Kaczyńskiego, Krakowskie Przedmieście, Krakowski
Zaułek, Joanny Żubr, Szpitalna, Zielona, Stodolniana, Św. Barbary, Paderewskiego, Reja,
Powstańców 1863 roku, Dębowa, Wojska Polskiego, Zielona, Częstochowska, miejscowości
Urbanice i Rychłowice.
W wyniku kontroli strażnicy nie stwierdzili spalania odpadów. Zgłaszane zadymienie w ww.
pozostałych przypadkach powstało w wyniku rozpalania w piecach (uruchomiona dmuchawa)
oraz

spalania

miału

i

węgla

z

dodatkiem

środka

do usuwania sadzy z przewodu kominowego. W czasie kontroli strażnicy obligatoryjnie
informują mieszkańców o następstwach spalania odpadów w instalacjach grzewczych.

14.1.2

Międzynarodowe

Stowarzyszenie

Miast

Orędowników Pokoju
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Wieluń od roku 2008 jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników
Pokoju. Głównymi celami organizacji są:


Działanie na rzecz współpracy w duchu tolerancji i wzajemnego zrozumienia



Działanie na rzecz walki z ubóstwem i rozwiązywanie problemów społecznych



Działanie
i

na

miast,

rzecz

poszanowania

szczególnie

w

tożsamości

zakresie

poszczególnych

tolerancji

religijnej,

narodów
kulturowej

i światopoglądowej
Stowarzyszenie istnieje jako rezultat prac Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Stanowczo wierzy
się, że lokalne władze mają głęboki obowiązek przyjąć aktywną, twórczą rolę w tworzeniu
kultury pokoju wraz z jej granicami.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju zostało założone w 1996 roku
i aktualnie zarządza programem w imieniu Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

14.1.3 Regionalna Organizacja Turystyczna w Łodzi
Od 2012 roku gmina Wieluń należy do ROT. Organizacja prowadzi działania mające na celu
promocję i rozwój turystyki w regionie łódzkim.

14.1.4 Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka
Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Członkami stowarzyszenia są gminy: Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Czarnożyły, Mokrsko,
Ostrówek, Skomlin, Wieluń, Wróblew, Złoczew.
W 2018 roku stowarzyszenie przekazało:


dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Sieńcu kwotę 14 938,00 zł na zakup strojów
regionalnych



dla OSP Kurów kwotę 14 940,00 zł na zakup strojów ludowych dla KGW w Kurowie



dla przedsiębiorców z gminy Wieluń kwotę 166 760,00 zł: na tworzenie i rozwój
działalności gospodarczej,



dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Sieńcu – na przebudowę placu zabaw
w miejscowości Sieniec – kwotę 49 981,00 (nabór z 2018 r., umowa podpisana
w 2019 r.)



dla OSP Kurów – na budowę placu zabaw i altany w Kurowie – kwotę 39 938,00 zł
(nabór z 2018 r., umowa podpisana w 2019 r.)

14.2 Miasta Partnerskie
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14.2.1 Osterburg
Osterburg jest miastem partnerskim gminy Wieluń od 2000 roku. Współpraca odbywa
się głównie na polu sportowym – piłka ręczna, oraz na wymianie młodzieży m.in. w
2018 roku młodzież z Osterburga brała udział w Biegu Pamięci.
Delegacje samorządowców z Osterburga brały udział w Dniach Wielunia
oraz obchodach 79. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z kolei przedstawiciele
władz samorządowych gminy Wieluń uczestniczyli w Święcie Miasta Osterburg.

14.2.2 Adelebsen
Adelebsen jest miastem partnerskim gminy Wieluń od 1999 roku. Współpraca między
miastami

opiera

się

głównie

na

gruncie

ochotniczych

straży

pożarnych

z gminy Wieluń a także gmin ościennych – Ostrówek i Biała.

14.2.3 Waltrop
W październiku 2018 gmina Wieluń oraz Waltrop podpisały deklarację o współpracy,
w której wyrażają gotowość i chęć podjęcia współpracy partnerskiej.
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15. Spółki z udziałem Gminy Wieluń
15.1 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu ul. Zamenhofa 17 jest spółką,
w której wszystkie udziały są w posiadaniu Gminy Wieluń. Spółka powstała
w 1992 r. na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wpisana jest do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi pod nr KRS 0000133507.
Nadzór właścicielski sprawuje Burmistrz Wielunia, który występuje na zgromadzeniu
wspólników. Przedmiotem podstawowej działalności jest zarządzanie komunalnymi
budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi oraz nieruchomościami wspólnot
mieszkaniowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych a także eksploatacja instalacji
do przetwarzania odpadów i składowiska odpadów w Rudzie, eksploatacja
oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków a także konserwacja terenów zielonych. Spółka nie
posiada oddziałów.
Ogólna sytuacja spółki na rynku w roku sprawozdawczym była podobna do roku
poprzedniego. W zakresie wywozu odpadów przedsiębiorstwo działa w obliczu
konkurencji innych firm tej branży. W obszarze zarządzania nieruchomościami spółka
wykonuje zadania powierzone przez gminę w zakresie najmu lokali komunalnych
i socjalnych, natomiast w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnymi, działa
na zlecenie wspólnot mieszkaniowych.
Przedsiębiorstwo zapewnia także w pełni zaopatrzenie gminy w wodę o wymaganych
normami parametrach, a także odbiór wszystkich ścieków i oczyszczenie do
parametrów zgodnych z wymaganiami w tym zakresie. W roku 2018 Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 11.06.2018 r. - 10.06.2021 r.
Ceny na te usługi należą do jednych z najniższych w okolicznych miastach.
Przedsiębiorstwo Komunalne zapewnia pod względem technicznym odbiór i utylizację
odpadów stałych dla gminy przy spełnieniu wymogów ekologicznych. Przedsiębiorstwo
uzyskuje także wymagane poziomy odzysku odpadów i redukcji odpadów
biodegradowalnych. Eksploatacja instalacji związanych z ekologią odbywa się
właściwie, co potwierdzają kontrole.
Z dniem 1 lipca 2018 roku składowisko odpadów w Rudzie utraciło status Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Odpady są wywożone na
składowisko odpadów - RIPOK w Dylowie (Eko-Region). Na tę chwilę na terenie
106

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2018
składowiska w Rudzie

jest prowadzona inwestycja Gminy Wieluń dotycząca

wybudowania kompostowni.
Inwestycje w urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i budowle dokonane i
planowane powodują, że majątek pozostaje na dobrym poziomie technicznym.
W roku 2018 wykonano w spółce inwestycje na kwotę 948 690,10 zł. W tym zakupiono:
samochód ciężarowy z zabudową śmieciarki – 495 000,00 zł, ciągnik siodłowy z
naczepą 205 000,00 zł; przeprowadzono modernizację systemu monitoringu wraz z
wymianą urządzeń energetycznych na ujęciach wody – 82 910,00 zł. Lata 2019/2020
stawiają Spółkę przed wyzwaniami związanymi ze zmieniającymi się warunkami
zewnętrznymi dotyczącymi wzrostu opłat środowiskowych oraz innych.

15.2 Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o.
Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest spółką prawa
handlowego posiadającą osobowość prawną. Spółka została zawiązana w dniu
13.10.1998 r.
Kapitał podstawowy wynosi 600 000 zł. Udziałowcami Wieluńskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego są: Gmina Wieluń oraz Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Wieluniu .
Podstawowy przedmiot działalności:
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków,
- produkcja wyrobów betonowych budowlanych,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
W 2018 r. WTBS Sp. z o.o. kontynuowało działalność polegającą na wynajmie 32 lokali
mieszkalnych

oraz

10

garaży

zlokalizowanych

w

dwóch

budynkach

przy

ul. Sadowej w Wieluniu.

15.3 Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
Energetyka Cieplna w Wieluniu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
powołaną w roku 1992. Udziałowcami Spółki są Gmina Wieluń, Wieluńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

oraz

"TRANSBED"

Spółka

z

o.o.

z

siedzibą

w Pyrzowicach.
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Przedsiębiorstwo Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu prowadzi
działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.
Potrzeby cieplne odbiorców obejmują zużycie ciepła na ogrzewanie obiektów,
podgrzanie wody użytkowej oraz technologicznej. Odbiorcami ciepła są głównie
odbiorcy komunalni – mieszkalnictwo wielo i jednorodzinne oraz obiekty użyteczności
publicznej i obiekty przemysłowe.
.
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