Raport o stanie
Gminy Wieluń

2019

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Władze samorządowe Gminy Wieluń
2.1 Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wieluniu
2.2 Miejska Rada Seniorów
3. Finanse Gminy
3.1 Dochody i wydatki gminy
3.2 Zadłużenie gminy Wieluń
3.3 Dotacje rozwojowe pozyskane w roku ubiegłym
3.4 Fundusz sołecki
4. Mieszkańcy i zatrudnienie na terenie gminy
4.1. Mieszkańcy
4.2. Dane z rejestru REGON
5. Polityka społeczna
5.1 Rodzina
5.1.1 Pomoc środowiskowa
5.1.2 Pomoc materialna dla uczniów
5.1.3 Pomoc instytucjonalna
5.1.4 Realizacja programów
5.1.4.1 Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
rok 2019
5.1.4.2 Program wspierania rodziny w Gminie Wieluń na lata 2018-2020
5.1.4.3 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023
5.1.4.4 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
5.1.4.5 Programy rządowe
5.2 Ludzie starsi i niepełnosprawni
5.2.1 Świetlica Seniora
5.2.2 Usługi opiekuńcze
5.2.3 Świadczenia opiekuńcze
5.2.4 Warsztat Terapii Zajęciowej
5.2.5 Opieka całodobowa
5.3 Osoby bezdomne
5.4 Finanse
5.4.1 Informacja o wykorzystaniu środków finansowych
5.4.2 Informacja o realizacji projektu „Centrum Usług Środowiskowych
w Powiecie Wieluńskim”
5.5 Podsumowanie
5.6 Karta Dużej Rodziny, Wieluńska Karta Rodziny 3+, Wieluńska Karta Seniora
65+, Karta Postojowa dla kobiet w ciąży
6. Działalność inwestycyjna
6.1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6.2 Transport
6.3 Gospodarka mieszkaniowa
6.4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK

6.5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6.6 Kultura fizyczna
6.7 Rodzina
6.8 Zamówienia Publiczne
6.9 Tereny inwestycyjne Gminy Wieluń
Tereny inwestycyjne Gminy Wieluń
7. Gospodarka komunalna
7.1 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
7.1.1 Dodatki mieszkaniowe
7.1.2 Dodatki energetyczne
7.2 Obszary zielone
7.3 Cmentarz
7.4 Gospodarowania odpadami
7.5 Komunikacja miejska
7.6 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
8. Majątek Gminy Wieluń
8.1 Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym
8.2 Mienie komunalne – grunty
8.3 Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieluń
8.3.1 Drogi
8.3.2 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
8.4 Majątek Gminy w zarządzie innych gminnych jednostek organizacyjnych
8.4.1 Placówki oświaty i wychowania
8.4.2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom
Samopomocy
8.4.3 Instytucje kultury
8.4.4 Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
8.4.5 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
8.5 Wybrany majątek gminy powierzony do zarządzania Przedsiębiorstwu
Komunalnemu w Wieluniu
8.5.1 Budynki mieszkalne
8.5.2 Budynki użytkowe
8.6 Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych
9. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego – Straż Miejska
9.1 Organizacja i szkolenia
9.2 Zadania Straży Miejskiej
9.3 Wyniki podjętych działań w 2019 roku
9.4 Zabezpieczenie uroczystości na terenie Gminy Wieluń
9.5 Edukacja
9.6 Monitoring miejski
10. Oświata
10.1 Liczba placówek oświatowych oraz liczba wychowanków poszczególnych
placówek edukacyjnych
10.2 Wydatki na oświatę
10.3 Kadra

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK

10.4 Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Wieluń i wynikach konkursów przedmiotowych
10.4.1 Egzamin gimnazjalny
10.4.2 Egzamin ósmoklasisty
10.4.3 Konkursy przedmiotowe
10.5 Dotacje dla klubów sportowych przekazywane przez ZOPOW
11. Kultura
11.1 Muzeum Ziemi Wieluńskiej
11.1.1 Statystki dotyczące wydarzeń
11.1.2 Działalność edukacyjna muzeum
11.1.3 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
11.1.4 Działalność wystawiennicza
11.1.5 Wyróżnienia dla muzeum
11.2 Wieluński Dom Kultury
11.2.1 Działalność Wieluńskiego Domu Kultury
11.2.2 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
11.2.3 Osiągnięcia Wieluńskiego Domu Kultury
11.3 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu
11.3.1 Wspieranie środowisk twórczych
11.3.2 Pomoc sferze książki i czytelnictwa
11.3.3 Uczestnictwo w kulturze dzieci i młodzieży oraz dorosłych
11.3.4 Informacja i promocja
11.3.5 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
11. Sport i rekreacja
12. Ochrona zdrowia
12.1 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)
12.1.1 Zadania GKRPA
12.1.2 Realizacja działań podjętych przez GKRPA w Gminie Wieluń
12.1.3 Dane dotyczące wykorzystania środków
13. Współpraca ze stowarzyszeniami i miastami partnerskimi
13.1 Stowarzyszenia
13.1.1 Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
13.1.2 Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju
13.1.3 Regionalna Organizacja Turystyczna w Łodzi
13.1.4 Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko – Sieradzka
13.2 Miasta Partnerskie
13.2.1 Osterburg
13.2.2 Adelebsen
13.2.3 Waltrop
15. Spółki z udziałem Gminy Wieluń
15.1 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
15.2 Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
15.3 Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK

1. Wstęp
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Burmistrz Wielunia przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Wieluń w roku 2019.
Raport przedstawia informacje o gminie Wieluń w okresie od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 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. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego.
Miasto jest siedzibą powiatu wieluńskiego i stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,
handlowy, oświatowy i kulturalny. Gmina obejmuje miasto Wieluń i 20 sołectw: Bieniądzice,
Borowiec, Dąbrowa, Gaszyn, Jodłowiec, Kadłub, Kurów, Małyszyn, Masłowice, Niedzielsko,
Nowy Świat, Olewin, Ruda, Rychłowice, Sieniec, Srebrnica-Piaski, Starzenice, Turów,
Urbanice i Widoradz.
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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:

Tomasz Akulicz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
Maria Zarębska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wieluniu
Piotr Radowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
Maciej Bryś - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Radosław Buda - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Roman Drosiński - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Robert Duda - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Franciszek Dydyna - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Anna Dziuba-Marzec - Radna Rady Miejskiej w Wieluniu
Andrzej Gęsiak - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Tomasz Grajnert - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Sławomir Kaftan - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Robert Kaja - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Bronisław Mituła - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Mariusz Owczarek - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Jerzy Paluszek - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Krzysztof Poznerowicz - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Wojciech Psuja - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Jarosław Rozmarynowski - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Radosław Wojtuniak - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
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.

Nr uchwały

1

UR_VIII-00043

2

UR_VIII-00044

3

UR_VIII-00045

4

UR_VIII-00046

5

UR_VIII-00047

6

UR_VIII-00048

7

UR_VIII-00049

8

UR_VIII-00050

9

UR_VIII-00051

10 UR_VIII-00052
11 UR_VIII-00053
12 UR_VIII-00054
13 UR_VIII-00055
14 UR_VIII-00056
15 UR_VIII-00057
16 UR_VIII-00058
17 UR_VIII-00059
18 UR_VIII-00060
19 UR_VIII-00061
20 UR_VIII-00062
21 UR_VIII-00063

22 UR_VIII-00064

Data
Temat
uchwały
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Bieniądzice.
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Borowiec.
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Dąbrowa
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Gaszyn
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowiec
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Kadłub
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Małyszyn
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Masłowice
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Niedzielsko
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Nowy Świat
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Olewin
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Ruda
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Rychłowice
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Sieniec
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Srebrnica-Piaski
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Starzenice
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Turów
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Urbanice
2019.01.08 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Widoradz
2019.01.24 w sprawie uzupełnienia składów
osobowych komisji Rady Miejskiej w
Wieluniu
2019.01.24 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Wielunia

Wykonanie
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana

wykonana
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23 UR_VIII-00065
24 UR_VIII-00066

25 UR_VIII-00067

26 UR_VIII-00068
27 UR_VIII-00069
28 UR_VIII-00070
29 UR_VIII-00071
30 UR_VIII-00072
31 UR_VIII-00073
32 UR_VIII-00074
33 UR_VIII-00075
34 UR_VIII-00076
35 UR_VIII-00077
36 UR_VIII-00078
37 UR_VIII-00079
38 UR_VIII-00080
39 UR_VIII-00081
40 UR_VIII-00082
41 UR_VIII-00083
42 UR_VIII-00084
43 UR_VIII-00085
44 UR_VIII-00086
45 UR_VIII-00087
46 UR_VIII-00088
47 UR_VIII-00089

2019.01.24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń
na rok 2019
2019.01.24 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wieluń na lata 20192026
2019.01.24 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Wieluń
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
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48 UR_VIII-00090
49 UR_VIII-00091
50 UR_VIII-00092
51 UR_VIII-00093
52 UR_VIII-00094
53 UR_VIII-00095
54 UR_VIII-00096
55 UR_VIII-00097
56 UR_VIII-00098
57 UR_VIII-00099
58 UR_VIII-00100
59 UR_VIII-00101
60 UR_VIII-00102
61 UR_VIII-00103
62 UR_VIII-00104
63 UR_VIII-00105
64 UR_VIII-00106
65 UR_VIII-00107
66 UR_VIII-00108
67 UR_VIII-00109
68 UR_VIII-00110
69 UR_VIII-00111
70 UR_VIII-00112
71 UR_VIII-00113

72 UR_VIII-00114

73 UR_VIII-00115

2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.01.24 w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
2019.01.24 w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
2019.01.24 w sprawie zawarcia umów dzierżawy

wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
straciła moc
straciła moc
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana

wykonana

wykonana
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74 UR_VIII-00116

75 UR_VIII-00117

76 UR_VIII-00118

77 UR_VIII-00119

78 UR_VIII-00120
79 UR_VIII-00121

80 UR_VIII-00122

81 UR_VIII-00123
82 UR_VIII-00124

83 UR_VIII-00125

84 UR_VIII-00126
85 UR_VIII-00127

86 UR_VIII-00128

87 UR_VIII-00129

88 UR_VIII-00130

2019.01.24 w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie w drodze darowizny na rzecz
Powiatu Wieluńskiego udziału Gminy
Wieluń we współwłasności nieruchomości
zabudowanej położonej w Wieluniu, przy
ul. Piłsudskiego 6
2019.01.24 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019.01.24 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i
wysokości diet dla radnych za udział w
posiedzeniach Rady i komisji Rady
Miejskiej w Wieluniu
2019.01.24 w sprawie diet dla sołtysów wsi i
przewodniczących zarządów osiedli w
Gminie Wieluń
2019.02.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń
na rok 2019
2019.02.08 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wieluń na lata 20192026
2019.02.08 Uchylająca uchwałę Nr V/67/19 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na
finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Wieluń
2019.02.25 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Wielunia.
2019.02.25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w obszarze miasta
Wielunia
2019.02.25 zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2019-2026
2019.02.25 w sprawie zmian w składzie osobowym
komisji stałej Rady Miejskiej w Wieluniu
2019.02.25 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu ławnika Sądu Okręgowego w
Sieradzu
2019.02.25 zmieniającej uchwałę Nr V/118/19 w
sprawie ustalenia zasad otrzymywania i
wysokości diet dla radnych za udział w
posiedzeniach Rady i komisji Rady
Miejskiej w Wieluniu
2019.02.25 zmieniająca uchwałę Nr IV/24/98 Rady
Miejskiej w Wieluniu z dnia 18 grudnia
1998 r. w sprawie podziału miasta na
osiedla i gminy na sołectwa
2019.02.25 zmieniająca uchwałę Nr XL/445/09 Rady
Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w
Wieluniu

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
89 UR_VIII-00131

90 UR_VIII-00132

91 UR_VIII-00133
92 UR_VIII-00134

93 UR_VIII-00135

94 UR_VIII-00136

95 UR_VIII-00137
96 UR_VIII-00138
97 UR_VIII-00139
98 UR_VIII-00140
99 UR_VIII-00141
100 UR_VIII-00142

101 UR_VIII-00143
102 UR_VIII-00144
103 UR_VIII-00145
104 UR_VIII-00146
105 UR_VIII-00147
106 UR_VIII-00148
107 UR_VIII-00149

2019.02.25 w sprawie określenia wysokości i
warunków udzielania bonifikat od opłaty
jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntu
stanowiącego własność Gminy Wieluń
zabudowanego na cele mieszkaniowe w
prawo własności tego gruntu
2019.02.25 w sprawie zarządzenia poboru podatków
od nieruchomości, rolnego, leśnego w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso od
osób fizycznych
2019.03.28 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń
na rok 2019
2019.03.28 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wieluń na lata 20192026
2019.03.28 zmieniająca uchwałę Nr II/11/18 w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i
stałych komisji Rady Miejskiej w Wieluniu,
ustalenia zakresów ich działania i
powołania składów osobowych
2019.03.28 zmieniająca uchwałę Nr X/110/15 w
sprawie utworzenia Miejskiej Rady
Seniorów w Wieluniu oraz nadania jej
statutu
2019.03.28 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi
Dąbrowa
2019.03.28 w sprawie zmiany wysokości udziałów
w nieruchomości wspólnej
2019.03.28 w sprawie zniesienia współwłasności
części nieruchomości wspólnej
2019.03.28 w sprawie zniesienia współwłasności
części nieruchomości wspólnej
2019.03.28 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości prawem służebności
gruntowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
w trakcie realizacji

wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
108 UR_VIII-00150
109 UR_VIII-00151
110 UR_VIII-00152
111 UR_VIII-00153
112 UR_VIII-00154
113 UR_VIII-00155
114 UR_VIII-00156
115 UR_VIII-00157
116 UR_VIII-00158
117 UR_VIII-00159
118 UR_VIII-00160
119 UR_VIII-00161
120 UR_VIII-00162
121 UR_VIII-00163
122 UR_VIII-00164
123 UR_VIII-00165
124 UR_VIII-00166

125 UR_VIII-00167

126 UR_VIII-00168

127 UR_VIII-00169

128 UR_VIII-00170

129 UR_VIII-00171

2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.03.28 w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania pojazdów samochodowych
oraz wysokości opłat za parkowanie w tej
strefie i sposobu ich pobierania
2019.03.28 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wieluń na rok 2019
2019.03.28 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju
Bazy Sportowej w Gminie Wieluń na lata
2019-2027
2019.05.09 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/333/13 w
sprawie nadania Statutu Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona
Kruczkowskiego w Wieluniu;
2019.05.09 w sprawie wyboru spośród radnych
członków Rady Doradczej Wieluńskiego
Domu Kultury
2019.05.09 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Wielunia

wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
130 UR_VIII-00172

131 UR_VIII-00173

132 UR_VIII-00174
133 UR_VIII-00175

134 UR_VIII-00176

135 UR_VIII-00177

136 UR_VIII-00178

137 UR_VIII-00179

138 UR_VIII-00180

139 UR_VIII-00181

2019.05.09 w sprawie odmowy rozpatrzenia wniosku
o podjęcie uchwały w sprawie
przywrócenia prawa własności
prawowitym właścicielom w stosunku do
nieruchomości gruntowych oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków nr 810 i
811, położonych w Gaszynie
stanowiących własność Gminy Wieluń
2019.05.09 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Wieluniu zadania własnego
Gminy w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi oraz wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę Wieluń umowy
wykonawczej niezbędnej dla realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa
instalacji biologicznego przetwarzania
odpadów w Rudzie z infrastrukturą
towarzyszącą”; dofinansowanego w
ramach programu priorytetowego
Gospodarka o obiegu zamkniętym w
gminie - program pilotażowy ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
2019.05.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń
na rok 2019
2019.05.09 zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2019-2026
2019.05.09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Wieluń
2019.05.29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu w obszarze miasta
Wieluń
2019.05.29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w obszarze miasta
Wielunia
2019.05.29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w
obrębie Masłowice
2019.05.29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w
obrębach Urbanice i Małyszyn
2019.05.29 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń
na rok 2019

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
140 UR_VIII-00182

141 UR_VIII-00183

142 UR_VIII-00184

143 UR_VIII-00185

144 UR_VIII-00186
145 UR_VIII-00187
146 UR_VIII-00188
147 UR_VIII-00189
148 UR_VIII-00190

149 UR_VIII-00191
150 UR_VIII-00192
151 UR_VIII-00193
152 UR_VIII-00194
153 UR_VIII-00195
154 UR_VIII-00196
155 UR_VIII-00197
156 UR_VIII-00198

2019.05.29 uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/19/18
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wieluń na lata 20192026
2019.05.29 w sprawie decyzji o gromadzeniu na
wydzielonym rachunku, o którym mowa w
art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych dochodu, o
którym mowa w ust. 1 i 5 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych
2019.05.29 uchwała zmieniająca uchwałę Nr
XLIX/539/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z
dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia
jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w
tym planie oraz ich zatwierdzania
2019.05.29 w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wieluń oraz
określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od dnia 1 września
2019 roku
2019.05.29 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.05.29 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w
Warszawie
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji

wykonana
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
157 UR_VIII-00199
158 UR_VIII-00200
159 UR_VIII-00201
160 UR_VIII-00202
161 UR_VIII-00203
162 UR_VIII-00204
163 UR_VIII-00205
164 UR_VIII-00206
165 UR_VIII-00207
166 UR_VIII-00208
167 UR_VIII-00209
168 UR_VIII-00210
169 UR_VIII-00211
170 UR_VIII-00212
171 UR_VIII-00213

172 UR_VIII-00214
173 UR_VIII-00215
174 UR_VIII-00216

175 UR_VIII-00217

176 UR_VIII-00218

177 UR_VIII-00219
178 UR_VIII-00220

2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.05.29 w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg, dla których
zarządcą jest Burmistrz Wielunia
2019.05.29 w sprawie powołania zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników
2019.06.17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2018 rok
2019.06.17 w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXI/232/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z
dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w
obszarze sołectwa Dąbrowa
2019.06.17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru Gminy
Wieluń, obejmującego obręb Turów
2019.06.17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru Gminy
Wieluń, obejmującego obręb Gaszyn
2019.06.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
2019.06.17 w sprawie zniesienia współwłasności
części nieruchomości wspólnej

w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana

wykonana
wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

w trakcie realizacji
w trakcie realizacji

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
179 UR_VIII-00221
180 UR_VIII-00222

181 UR_VIII-00223
182 UR_VIII-00224

183 UR_VIII-00225
184 UR_VIII-00226

185 UR_VIII-00227

186 UR_VIII-00228

187 UR_VIII-00229

188 UR_VIII-00230
189 UR_VIII-00231
190 UR_VIII-00232

2019.06.17 w sprawie zniesienia współwłasności
części nieruchomości wspólnej
2019.06.17 w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
2019.06.17 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.06.17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wieluń
zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18
Rady Miejskiej w Wieluniu
z
dnia 25 kwietnia 2018 roku
2019.06.17 w sprawie zmian w budżecie i podziale
wolnych środków za 2018 rok
2019.06.17 uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/19/18
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wieluń na lata 20192026
2019.06.17 w sprawie zasad przyznawania
stypendiów Burmistrza Wielunia uczniom
szkół podstawowych w ramach Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w Gminie Wieluń
2019.06.17 uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/36/18
z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Wieluń na rok 2019
2019.06.17 w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń
na lata 2019-2023
2019.06.17 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza
Wielunia
2019.06.24 w sprawie powołania Komisji
Geotermalnej
2019.06.24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości

w trakcie realizacji
wykonana

wykonana
wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

w trakcje realizacji

wykonana
wykonana
wykonana
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191 UR_VIII-00233

192 UR_VIII-00234
193 UR_VIII-00235

194 UR_VIII-00236
195 UR_VIII-00237

196 UR_VIII-00238
197 UR_VIII-00239
198 UR_VIII-00240
199 UR_VIII-00241

200 UR_VIII-00242
201 UR_VIII-00243
202 UR_VIII-00244

203 UR_VIII-00245
204 UR_VIII-00246

205 UR_VIII-00247

2019.06.24 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Wieluniu zadania własnego
Gminy w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi oraz wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę Wieluń umowy
wykonawczej niezbędnej dla realizacji
przedsięwzięcia pn.: Budowa systemu
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wraz z Punktem
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą
towarzyszącą; dofinansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
2019.06.24 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wieluń w 2019 roku
2019.06.24 uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/19/18
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wielun na lata 20192026
2019.07.17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń
na rok 2019
2019.07.17 zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2019-2026
2019.07.17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości
2019.07.17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości
2019.07.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
2019.07.17 w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
2019.07.17 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.07.17 w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty
Praw Rodziny

wykonana

2019.07.17 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunkami, dla których
miejscem sprawowania opieki jest Gmina
Wieluń
2019.07.17 w sprawie wyboru członków Miejskiej
Rady Seniorów w Wieluniu
2019.07.17 w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu
2019.07.17 w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana
wykonana

wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
wykonana

wykonana
w trakcie realizacji

wykonana
wykonana

wykonana

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
206 UR_VIII-00248

207 UR_VIII-00249

208 UR_VIII-00250

209 UR_VIII-00251

210 UR_VIII-00252

211 UR_VIII-00253
212 UR_VIII-00254

213 UR_VIII-00255

214 UR_VIII-00256
215 UR_VIII-00257

216 UR_VIII-00258

217 UR_VIII-00259

218 UR_VIII-00260

219 UR_VIII-00261

2019.07.17 w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu
2019.07.17 w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu
2019.07.17 w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu
2019.07.17 w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu
2019.07.17 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników
2019.08.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wieluń w 2019 r.
2019.08.07 zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2019-2026
2019.09.05 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia
10.07.2019 r. w sprawie likwidacji ciągu
pieszo-jezdnego przy ul. Stodolnianej w
Wieluniu
2019.09.05 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wieluń w 2019 roku
2019.09.05 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
2019.09.05 zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2019-2026
2019.09.05 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
szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw
2019.09.05 w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXI/231/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z
dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w
obszarze miasta Wielunia
2019.09.05 w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych na kadencję w
latach 2020-2023

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
220 UR_VIII-00262
221 UR_VIII-00263
222 UR_VIII-00264

223 UR_VIII-00265
224 UR_VIII-00266

225 UR_VIII-00267
226 UR_VIII-00268

227 UR_VIII-00269

228 UR_VIII-00270

229 UR_VIII-00271
230 UR_VIII-00272

231 UR_VIII-00273

232 UR_VIII-00274

233 UR_VIII-00275

234 UR_VIII-00276

235 UR_VIII-00277

2019.09.05 w sprawie wyboru ławników na kadencję
w latach 2020-2023
2019.09.05 w sprawie rozpatrzenia wniosku
................ z dnia 22.08.2019 r.
2019.09.05 w sprawie zasad przyznawania
stypendiów sportowych dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Wieluń
2019.09.25 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wieluń w 2019 roku
2019.09.25 zmieniająca uchwałę Nr III/18/19 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2019-2026
2019.09.25 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych drogi na terenie Gminy Wieluń
2019.10.17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w obszarze miasta
Wielunia
2019.10.17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu w obszarze obrębu
Ruda i Rychłowice
2019.10.17 w sprawie podjęcia działań zmierzających
do pierwszego w historii Wielunia,
symbolicznego aktu częściowego
zadośćuczynienia przez rząd niemiecki
szkód wyrządzonych przez nazistowskie
Niemcy podczas ataku na bezbronny
Wieluń 1 IX 1939 roku
2019.10.17 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wieluń na 2019 rok
2019.10.17 zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2019-2026
2019.10.17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy
Wieluń
2019.10.17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w
obrębie Olewin
2019.10.17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego rejon węzła „Jodłowiec” w
Gminie Wieluń
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie
współwłasności zabudowanej
nieruchomości gruntowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej

wykonana
wykonana
wykonana

wykonana
wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji
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2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.10.17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości
2019.10.17 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.10.17 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.10.17 zmieniająca uchwałę nr XXIII/277/08
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24
października 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego za
udział członka ochotniczej straży pożarnej
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym
2019.10.17 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki
zdrowotnej na lata 2019-2023 w Gminie
Wieluń
2019.10.17 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/467/17
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schroniskach dla osób bezdomnych
2019.10.17 w sprawie przyjęcia Programu działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i
porządku publicznego Gminy Wieluń na
lata 2019-2023

wykonana
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana
wykonana
wykonana

stwierdzono
nieważność
uchwały
w trakcie realizacji

wykonana
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2019.10.28 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/232/19
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24
czerwca 2019 r.
w sprawie
powierzenia Spółce pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Wieluniu zadania własnego
Gminy w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi oraz wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę Wieluń umowy
wykonawczej niezbędnej dla realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemu
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wraz z Punktem
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych Rudzie z infrastrukturą
towarzyszącą”; dofinansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
2019.10.28 uchylająca uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Wieluń
2019.10.28 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Wieluń
2019.11.14 w sprawie przyjęcia rezygnacji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Wieluniu
2019.11.14 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Wieluniu
2019.11.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wieluń w 2019 roku
2019.11.14 zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2019-2030
2019.11.14 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości prawem służebności
gruntowej
2019.11.14 w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
2019.11.14 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.11.14 w sprawie zniesienia współwłasności
części nieruchomości wspólnej
2019.11.14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
w trakcie realizacji
wykonana
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2019.11.14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
2019.11.14 zmieniająca uchwałę Nr XV/254/19 w
sprawie rozpatrzenia wniosku JS z dnia
10.07.2019 r. w sprawie likwidacji ciągu
pieszo-jezdnego przy ul. Stodolnianej w
Wieluniu
2019.11.14 zmieniająca uchwałę Nr XV/263/19 Rady
Miejskiej w Wieluniu z dnia 5 września
2019 r. w sprawie zasad przyznawania
stypendiów sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wieluń
2019.12.05 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wieluń w 2019 roku
2019.12.05 zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2019-2030
2019.12.05 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 2020
2019.12.05 w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Wieluń na rok
szkolny 2019/2020
2019.12.05 zmieniająca uchwałę Nr LVI/531/18 w
sprawie określenia warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek
procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Wieluń na rzecz najemców
2019.12.05 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.12.05 w sprawie zawarcia umów dzierżawy
2019.12.05 w sprawie przyjęcia przez Gminę Wieluń
dofinansowania na realizację projektu pn.:
„Budowa systemu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wraz z Punktem
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą
towarzyszącą”
2019.12.30 w sprawie powierzenia przez Gminę
Pątnów Gminie Wieluń zadania własnego
w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków, w części obejmującej odbiór
ścieków z oznaczonego obszaru Gminy
Pątnów
2019.12.30 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wieluń w 2019 roku

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana
w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

wykonana
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2019.12.30 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę
Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na
lata 2019-2030
2019.12.30 w sprawie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019
2019.12.30 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Wieluń na rok 2020
2019.12.30 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wieluń na lata 20202030
2019.12.30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Wieluń
2019.12.30 w sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego
pod nazwą Wieluński Ośrodek Sportu i
Rekreacji na rok 2020
2019.12.30 w sprawie współdziałania z Powiatem
Wieluńskim w zakresie dowozu uczniów
niepełnosprawnych
2019.12.30 w sprawie wysokości części oświatowej
subwencji ogólnej przekazywanej Gminie
Wieluń
2019.12.30 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę
Nr LI/485/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z
dnia 2 marca 2018 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji
udzielanych publicznym i niepublicznym
przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego, szkołom
podstawowym, w których zorganizowano
oddział przedszkolny, prowadzonym na
terenie Gminy Wieluń, trybu kontroli
prawidłowości pobierania i wykorzystania
tych dotacji oraz terminu i sposobu
rozliczania ich wykorzystania
2019.12.30 w sprawie przyjęcia Programu działań
oświatowych w latach 2020-2024;
2019.12.30 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi
Ruda
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej

wykonana

wykonana
wykonana
stwierdzono
nieważność
uchwały
wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonana
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
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2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
2019.12.30 w sprawie przekazania petycji
2019.12.30 w sprawie przyjęcia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń na rok
2020
2019.12.30 w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie
Wieluń na rok 2020

w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
wykonana
wykonana

wykonana

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 2015r., którą nadany został jej statut. Członkowie MRS
obecnej kadencji zostali wybrani uchwałą Nr XIII/244/19 z dnia 17 lipca 2019r.
Miejska Rada Seniorów w 2019 r. skoncentrowała swoją uwagę na opracowaniu planu pracy
na 2020 rok.
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Praca Rady została ukierunkowana na integrację seniorów, reprezentowanie ich interesów,
podejmowanie inicjatyw, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia aktywności fizycznej i
intelektualnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu samotnych, niepełnosprawnych seniorów.
MRS skupiła się na głównym problemie, jakim jest brak w naszym mieście Klubu Seniora i
Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.
Klub Seniora stałby się centrum aktywności wszystkich grup seniorów, porozrzucanych po
całej gminie, a także miejscem, w którym seniorzy mogliby poczytać prasę, porozmawiać,
czy spędzić miło czas. Dzięki głosom mieszkańców zwróciliśmy także uwagę na osoby
starsze mniej aktywne, niesamodzielne, wymagające nie tylko integracji, ale również opieki.
W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia MRS.
Podejmowane działania przez Miejską Radę Seniorów w 2019 r.:
- wizyta w Domu Dziennego Pobytu w Pabianicach w dniu 10.09.2019 r. Udział wzięli: Emilia
Kałuża i Czesław Chudy;
- udział członków

MRS w spotkaniu

z okazji Dnia Seniora zorganizowanym

w dniu

16.10.2019 r przez ZUS II Oddział w Łodzi, ZERiI w Wieluniu w Zespole Szkól nr 1 w
Wieluniu;
- udział przedstawicieli MRS w obchodach „Dnia Seniora” na zaproszenie Zarządu
Województwa Łódzkiego;
- udział w zorganizowanym przez WDK koncercie z okazji Dnia Seniora w 2019r;
- udział w dniu 29.11.2019 r. członków MRS w debacie społecznej p.n. „Porozmawiajmy o
bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Bezpieczeństwo seniorów” zorganizowanej
przez Komendę Powiatową Policji w Wieluniu;
- inicjatywa rozpoczęcia przez Urząd Miejski prac związanych z opracowaniem diagnozy,
która pozwoli zdefiniować potrzeby zarówno seniorów jak i ich rodzin oraz stanowić będzie
ramy dokumentu dot. polityki senioralnej w gminie.
Skład Miejskiej Rady Seniorów:
Emilia Kałuża – Przewodnicząca MRS
Czesław Chudy – Zastępca Przewodniczącej MRS
Jerzy Hudzik – Członek MRS
Grażyna Jaskuła – Członek MRS
Zenon Nowak – Członek MRS
Janina Oleszkiewicz – Członek MRS
Tadeusz Pobudejski – Członek MRS
Bożena Rabikowska – Członek MRS
Ryszard Szczygieł – Członek MRS
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Zdzisław Bednarek – Członek MRS
Mirosław Zgondek – Członek MRS
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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 2016-2019

Wyszczególnienie

Podstawowe dane budżetowe w latach 2016-2019
2016
2017
2018

2019

1. Dochody
budżetowe,
w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

115 549 985

124 511 308

132 805 215

145 419 156

110 281 175
5 268 810

118 709 561
5 801 747

125 265 594
7 539 620

135 698 944
9 720 212

2. Wydatki ogółem
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

111 413 305

124 857 476

127 058 303 149 800 019

95 452 181
15 961 124

102 660 908
22 196 568

105 533 368 115 745 075
21 524 935
34 054 944

Tabela nr 3 Wykonanie dochodów w 2019 r.

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
Dochody własne
Subwencja z budżetu państwa
Dotacje celowe
Razem:

Plan
73 454 800

Wykonanie
75 098 131

23 666 915
48 773 309
145 895 024

23 666 915
46 654 109
145 419 155

% wyk.
102,2
100,0
95,7
99,7

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2019 r. wyniosły
75.098.131 zł, co stanowi 51,6 % 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 2019 r. (zł)
34 293 513
32 674 042
1 619 471

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 2016-2019

Nazwa

2016

2017

2018

2019

Udział w PIT

24.801.012

27.701.673

29.735.982

32.674.042

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 2019 r. (zł)
22.413.226
15.477.577
5.533.794
718.858
65.824

- opłata targowa

617.173

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział
w dochodach budżetowych wyniósł 15,4 %. 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 9 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 od 2016 roku uległy obniżeniu.
Tabela nr 7 Wykonanie podatku od środków transportowych w latach 2015-2019

2015
2.783.754 zł




2016
3.251.924 zł

2017
4.136.152 zł

Dochody z majątku gminy
Pozostałe podatki i opłaty
Pozostałe dochody budżetu

2018
5.028.927 zł

2019
5.533.794 zł

9.285.854 zł,
7.987.009 zł,
1.118.529 zł.

Wykonanie wydatków za 2019 rok - 149.800.019 zł w tym:
 wydatki bieżące
115.745.075 zł, co stanowi 77,3 % wydatków
 wydatki majątkowe
34.054.944 zł, co stanowi 22,7 % wydatków
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Tabela nr 8 Wykonanie wydatków wg działów

Dział
010
600
700
710
750
751

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Kwota (zł)
5.429.225
21.602.112
9.441.312
397.226
9.196.803
248.485
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754
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

i ochrony prawa oraz sądownictwo
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Ogółem:

2.028.436
638.768
10.577
35.037.097
810.994
7.486.405
180.194
1.165.867
36.025.152
12.634.918
5.135.952
2.330.496
149.800.019

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 to
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 2019 roku wynosi 33.256.634 zł.
Tabela nr 9 Zadłużenie Gminy Wieluń w latach 2015-2019 (w zł)

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

35 147 264

34 950 051

30 669 431

30 468 529

33.256.634

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

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

37,11%

30,25%

24,64%

22,9%

22,86%

3.3 Dotacje rozwojowe pozyskane w roku ubiegłym
1) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego
na realizacje projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” kwota
279.285,57 zł;
2) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystki na remont boiska piłkarskiego we wsi
Starzenice i na rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności 140.000 zł;
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3) dofinansowanie zadania „Adaptacji dworca kolejowego Wieluń-Dąbrowa” z programu
operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 717.061,41 zł;
4) otrzymano pomoc finansową z tytułu budowy lokali socjalnych w kwocie 844.020,99 zł;
5) dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.000.000 zł
na przebudowę drogi gminnej ul. Popiełuszki;
6) środki z budżetu województwa na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w m. Kurów gmina Wieluń kwota 160.650 zł;
7) dofinansowanie

projektu

w

ramach

programu

operacyjnego

pn.:

„Zwiększenie

wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń” – 30.600 zł;
8) pomoc finansowa z budżetu województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań
w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową – 20.000 zł
9) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Miasta Wieluń” kwota 948.872,15 zł;
10) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - kwota 90.086,40 zł;
11) Środki z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 28.411,00 zł dla Sołectwa Masłowice,
Kurów i Kadłub;
12) dofinansowanie dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Budowa
szlaku turystycznego śladem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej Wieluń-MokrskoPraszka-Olesno” oraz projektu pn. „Adaptacja dawnego dworca kolejowego WieluńDąbrowa na cele kulturalne” w kwocie 717.061,41 zł.

3.4 Fundusz sołecki
Tabela nr 11 Wysokość funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego
sołectwa

Wysokość funduszu
sołeckiego na dane
sołectwo

1.

Bieniądzice

215

15 607,21 zł

2.

Borowiec

93

10 546,87 zł

3.

Dąbrowa

1370

35 252,57 zł

4.

Gaszyn

1028

36 271,97 zł

5.

Jodłowiec

267

16 950,00 zł

6.

Kadłub

549

25 155,02 zł

7.

Kurów

901

37 265,98 zł

8.

Małyszyn

183

12 113,31 zł

9.

Masłowice

780

36 213,73 zł
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10.

Niedzielsko

68

13 997,40 zł

11.

Nowy Świat

431

9 747,15 zł

12.

Olewin

84

22 620,94 zł

13.

Ruda

1225

34 984,91 zł

14.

Rychłowice

176

9 099,28 zł

15.

Sieniec

405

22 761,46 zł

16.

Srebrnica-Piaski

110

14 600,00 zł

17.

Starzenice

185

10 642,46 zł

18.

Turów

631

30 126,01 zł

19.

Urbanice

168

13 377,83 zł

20.

Widoradz

345

20 117,01 zł

Łącznie

9214

427 226,11 zł

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe wyodrębnione
w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć
służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego
sołectwa, podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego
też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy
i efektywny.
W 2019 roku kwota zwrotu z budżetu państwa z tytułu wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego wyniosła 111.950,32 zł.
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4. Mieszkańcy i zatrudnienie na terenie gminy
4.1 Mieszkańcy
Gmina Wieluń jest gminą miejsko – wiejską. Na koniec roku 2019 w Wieluniu
zameldowanych było 22.543 osób, natomiast w sołectwach 9.214. Łączna liczba
mieszkańców gminy Wieluń w roku 2019 wyniosła 31.757 osób.
Tabela nr 12 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 31.12.2017 r.
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 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r.
22 772
22 543
219
215
84
93
1378
1370
1002
1028
263
267
562
549
889
901
178
183
778
780
69
68
420
431
87
84
1237
1225
175
176
411
405
105
110
186
185
628
631
160
168
349
345
31 962

31 757

Mieszkańcy gminy Wieluń zawarli w 2019 roku 129 małżeństw, co odpowiada 4,1
małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego
oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2
rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 27,2% mieszkańców gminy Wieluń jest
stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to
wdowy/wdowcy.
Gmina Wieluń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -87. Odpowiada to przyrostowi
naturalnemu -2,76 na 1000 mieszkańców gminy Wieluń. W 2019 roku urodziło się 266 dzieci,
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w tym 54,9% dziewczynek i 45,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 418 gramów.
Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby
zgonów wynosi 0,74 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie
mniejszy

od

współczynnika

dynamiki

demograficznej

dla

całego

kraju.

59,5% mieszkańców gminy Wieluń jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku
przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wieluniu zarejestrowano 703 urodzenia, 590
zgonów oraz 159 zawartych małżeństw.

4.2 Dane z rejestru REGON
W gminie Wieluń w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 723 podmioty
gospodarki narodowej, z czego 2 787 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 242 nowe podmioty, a 165 podmiotów zostało
wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (420) podmiotów zarejestrowano
w roku 2010, a najmniej (227) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (644)
podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (165) podmiotów
wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.
Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w
gminie Wieluń najwięcej (342) jest stanowiących spółki cywilne.
Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że
najwięcej (3 546) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 0,9% (33)
podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,8% (773) podmiotów, a
78,4% (2 917) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wieluń najczęściej
deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz Budownictwo.
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5. Polityka społeczna
5.1 Rodzina
5.1.1 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. Ustawa zawiera katalog świadczeń
o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.
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 2019 przeprowadzili 2111
wywiadów środowiskowych, 158 wywiadów alimentacyjnych i 73 wywiadów dla świadczeń
rodzinnych.
Na przestrzeni roku 2019 pomocą społeczną objęto łącznie 696 rodzin – liczba osób w tych
rodzinach 1.492 .
Najczęstszymi

powodami

trudnej

z pomocy MGOPS Wieluń

sytuacji

życiowej,

osób

i

rodzin

korzystających

obok ubóstwa jest bezrobocie, niepełnosprawność czy

długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W roku
2019 głównym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była długotrwała,
ciężka choroba, kolejnym – bezrobocie, niepełnosprawność.
W roku 2019 na zasiłki i inne świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano ogółem:
3.601.678,02 zł.
Tabela nr 13 Analiza poniesionych wydatków w roku 2019 wg rodzaju udzielonej pomocy oraz liczba
korzystających ze świadczeń osób/rodzin

Rok 2019
Liczba
korzystających
osób/rodzin

Kwota świadczeń

Zasiłki stałe

127

697.486,29

Zasiłki okresowe

232

484.795,60

Zasiłki celowe, zdarzenie losowe

289

249.519,05

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

398

505.429,00

Posiłki (w ramach programu dożywiania)

131

100.700,25

Forma pomocy
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Schronienie

5

9.675,20

Pogrzeb

2

7.995,00

Składki zdrowotne

111

57.850,02

Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

32

791.520,61

Usługi opiekuńcze

86

493.984,80

Piecza zastępcza

38

195.522,20

Dokonując analizy wydatków w porównaniu do roku ubiegłego, należy stwierdzić, że nastąpił
wzrost wydatków w realizacji pomocy w formie zasiłków stałych, 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) oraz w wypłacie zasiłków celowych i świadczeń
pieniężnych z programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Najwyższy wzrost wydatków nastąpił w przypadku opłaty za pobyt w domach pomocy
społecznej i kosztach usług opiekuńczych. Wydatki Gminy za osoby przebywające w
domach pomocy społecznej wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego. Spowodowane to
jest wyższymi kosztami utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Do wzrostu
kwoty za usługi opiekuńcze przyczynił się wzrost stawki za jedną godzinę świadczonych
usług (w 2018 - 19,60 zł za godzinę, w 2019 wzrost do 20,70 zł za godzinę), jak również
wzrost liczby osób, na rzecz których świadczone były usługi. Znacznie wzrosła liczba godzin.
Duży wzrost nastąpił w przypadku wydatków na 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%, a w trzecim roku do
50%) oraz wzrostem liczby dzieci, za które regulowana była opłata. Do wzrostu wydatków
przyczyniła się także większa ilość dzieci za które pokrywana jest należność.
Kwota wypłaconych zasiłków stałych wzrosła nieznacznie w porównaniu do roku
poprzedniego. Korzysta z tej formy pomocy mniej osób, jednak w wyniku waloryzacji kwot
świadczeń od października 2018 r. wzrosły wysokości zasiłków stałych. Wyższe kwoty
zasiłków spowodowały wyższe opłaty na ubezpieczenie zdrowotne.
Wzrosły wydatki na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń pieniężnych na zakup żywności
w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało mniej
osób, osoby te otrzymały wyższe świadczenia niż w roku 2018.
Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych zmalały - sytuacja ta spowodowana była
zmniejszeniem się liczby osób korzystających z tej formy pomocy. Zmniejszyły się wydatki na
opłatę schronienia za osoby bezdomne, z uwagi na fakt, że dwie osoby korzystające
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wcześniej ze schronienia otrzymały lokale socjalne. Z kolei zmniejszenie wydatków na posiłki
spowodowane było mniejszą liczą dzieci, które korzystały z tej formy pomocy.

5.1.2 Pomoc materialna dla uczniów
Pomoc materialna dla uczniów została uregulowana w ustawie z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.), w rozdziale 8a. Świadczeniami
pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego 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 uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne

nie może być większa niż 528 zł. Zasiłek szkolny jest drugim po

stypendium świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które 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 ubiegającego się o zasiłek. W roku 2019 nie udzielono pomocy w formie zasiłku
szkolnego.
W roku 2019 wypłacono stypendia dla 107 uczniów na kwotę 72.672,20 zł.

5.1.3. Pomoc instytucjonalna
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu zapewnia również rodzinom
pomoc instytucjonalną w formie świetlicy środowiskowej

dla

dzieci

i młodzieży,

funkcjonującej w dziale Dom Pracy Socjalnej. Jest to placówka wsparcia dziennego
o charakterze wieloaspektowych oddziaływań, m.in. opiekuńczych, wychowawczo –
edukacyjnych oraz profilaktyczno – terapeutycznych.
W 2019 roku udzielono wsparcia 40 osobom w świetlicy środowiskowej w Wieluniu,
i 14 osobom w świetlicy środowiskowej w Olewinie.
Ogółem (w czasie nauki szkolnej oraz ferii zimowych i wakacji) w roku 2019 zapewniono
opiekę 54 wychowankom w wieku od 7 do 17 lat.
Każdego dnia wychowankom zapewnia się posiłek. W ciągu roku szkolnego jest to
podwieczorek w formie kanapek, herbaty oraz dodatku (owoce lub słodycze). W czasie
wakacji i ferii zimowych oprócz śniadań dzieci otrzymują również dwudaniowy obiad. Na
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żywność potrzebną do przygotowania posiłków z budżetu gminy w 2019 roku wydatkowana
została kwota: 12.828,41 zł.

5.1.4 Realizacja programów
Dla wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, problemami, których
pokonywanie

wymaga

specjalistycznego

poradnictwa,

rodzin

ze

zdiagnozowanymi

uzależnieniami, zagrożonych wykluczeniem społecznym, MGOPS w Wieluniu realizuje nw.
programy.

5.1.4.1 Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej

pieczy

zastępczej na rok 2019
Gmina Wieluń otrzymała na realizację tego Programu kwotę 25.716,00 zł na dofinansowanie
kosztów wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny. Wsparciem asystentów rodziny w 2019
roku objęto 23 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. Praca asystenta polega w
szczególności na udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
wskazywaniu właściwych metod wychowawczych, właściwego sposobu pełnienia ról
rodzicielskich, prawidłowej komunikacji w rodzinie, kształtowaniu prawidłowych wzorców
rodzicielskich

i

umiejętności

wychowawczych,

motywowaniu

i

udzielaniu

pomocy

w poszukiwaniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz motywowaniu do udziału
w terapii uzależnień. Wydatki związane z zatrudnieniem dwóch asystentów wyniosły
83.862,49 zł.

5.1.4.2 Program wspierania rodziny w Gminie Wieluń na lata 2018-2020
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.
Instytucje i organizacje prowadzące działania pomocowe, wspierające, terapeutyczne,
skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, na podnoszenie umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych rodziców znajdują się wśród realizatorów programu. Są to:
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu,



Zespół Interdyscyplinarny w Wieluniu,



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu,



Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu,



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



Powiatowy Urząd Pracy,



Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu,



organizacje pozarządowe,



placówki oświatowe,



zakłady opieki zdrowotnej.

Współpraca

wszystkich

osób,

instytucji

i

organizacji

pracujących

z

dziećmi

i rodzinami polega na objęciu pomocą rodziny już na początkowym etapie występujących
problemów, tak by nie dopuścić do ich eskalacji (której konsekwencją może być
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej).

5.1.4.3 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
W roku 2019 realizowany był wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie
pomocą dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym
możliwości

zjedzenia

gorącego

posiłku

przygotowanego

w

stołówce

szkolnej.

W ramach programu wypłacane były zasiłki celowe na zakup żywności bądź posiłku oraz
udzielano pomocy w formie posiłków.
Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności bądź
posiłku skorzystało 398 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 893. Ogólna kwota
wypłaconych świadczeń wyniosła 505.429,00 zł.
W ramach programu pomoc w formie posiłków otrzymało 131 osób, w tym 130 dzieci ze 78
rodzin. Koszt udzielonej pomocy w formie posiłków wyniósł 100.700,25 zł.
Ogólny koszt programu wyniósł 606.129,25 zł, z tego 411.130,00 zł to wsparcie Wojewody.

5.1.4.4 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Dodatkową pomoc stanowi Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w
Polsce realizowany od 2014 roku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
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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 (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz
spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu kwalifikuje osoby do pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego, dystrybucja żywości w 2019 roku dokonywana była
przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wieluniu i Fundację Św. Józefa. W roku 2019
wydano 191 skierowań kwalifikujących do odbioru żywności dla 374 osób.

5.1.4.5 Programy rządowe
Szczególnym wsparciem dla rodziny są programy rządowe – realizowane w strukturze
MGOPS w Wieluniu przez Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych. Referat 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".
Programy 500+ i 300+, które obejmują znacznie większą liczbę dzieci niż ustawa
o świadczeniach rodzinnych czy ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
zostały prawidłowo i bardzo sprawnie wdrożone oraz terminowo realizowane.
Tabela nr 14 Programy rządowe w roku 2019

Program / ustawa

liczba uprawnionych kwota wypłaconych świadczeń

Rodzina 500+

4921

22.881.916,66

Dobry start (300+)

3497

1.048.350,00

ok.2500

9.029.103,23

Świadczenia rodzinne
Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Świadczenie „Za życiem”

182

775.349,78

5

20.000,00

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.
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5.2 Ludzie starsi i niepełnosprawni
5.2.1 Świetlica Seniora
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, w odpowiedzi na problemy
samotności i poczucia niezrozumienia ludzi starszych, w Domu Pracy Socjalnej prowadzi
Świetlicę Seniora. W świetlicy można się spotkać z osobami w podobnym wieku i wspólnie
z nimi spędzić czas w miłej atmosferze. Świetlica skupia w swym gronie osoby
w wieku 70-92 lata, które od poniedziałku do piątku uczęszczają do placówki. Życie Świetlicy
seniora uatrakcyjniają imprezy organizowane z okazji świąt, imienin lub urodzin. Uczestnicy
Świetlicy środowiskowej nie zapominają o babciach i dziadku,

przygotowują upominki

z okazji Ich święta, a seniorzy odwdzięczają się w Dzień Dziecka. W 2019 r. z oferty świetlicy
skorzystało 16 osób. Frekwencja na spotkaniach i zadowolenie uczestników świadczą o tym,
że taka forma wsparcia jest im bardzo potrzebna. Na poczęstunek wydano 1.906,04 zł.

5.2.2 Usługi opiekuńcze
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 2019 usługami opiekuńczymi objęto 86 osób, usługi
opiekuńcze świadczone były przez zewnętrzną firmę usługową wyłonioną w postępowaniu
o zamówienia publiczne.
W roku 2019 Gmina Wieluń skorzystała z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, który był
realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program ten zakładał wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o
charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
Skierowany był do osób w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Z
programu

skorzystać

mogły

także

dzieci

do

16

roku

życia

z

orzeczeniem

o

niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Ze wsparcia w ramach Programu mogły
korzystać osoby , których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października
2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej. Gmina Wieluń na realizację zadania w 2019 roku otrzymała środki w
kwocie 90.086,40 zł, a liczba osób, którym świadczono usługi opiekuńcze dofinansowane z
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Programu wyniosła 14. Ogólny koszt usług opiekuńczych wyniósł 493.984,80 zł. (środki
własne 403.898,40 zł + środki z Funduszu Solidarnościowego 90.086,40 zł). Odpłatność
wnoszona przez osoby, na rzecz których świadczona była pomoc usługowa wyniosła
71.865,00 zł i została odprowadzona do Urzędu Miejskiego w Wieluniu.
Istnieje potrzeba kontynuacji działań skierowanych na rozbudowę zakresu świadczonych
usług, dostosowanie ich do różnych potrzeb poszczególnych grup osób starszych np.
zagospodarowanie czasu wolnego oraz utrzymania kondycji psychofizycznej osób starszych
na jak najwyższym poziomie poprzez pomoc usługową w środowisku zamieszkania, jak i
instytucjonalną (szczególnie półstacjonarną).

5.2.3 Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia opiekuńcze realizowane przez Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych
stanowią wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób, które sprawują opiekę nad
osobami, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tabela nr 15 Świadczenia opiekuńcze w roku 2019 wg rodzaju

rodzaj świadczenia

liczba uprawnionych kwota wypłaconych świadczeń

Zasiłek pielęgnacyjny

686

1.599.600,86

Świadczenie pielęgnacyjne

139

2.632.749,10

Specjalny zasiłek opiekuńczy

30

219.626,80

Zasiłek dla opiekuna

17

103.759,00

5.2.4 Warsztat Terapii Zajęciowej
W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej, gdzie
osoby z niepełnosprawnością mogły brać udział w rehabilitacji społecznej i zawodowej
Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35
godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie z przewidzianą przerwą wakacyjną dla uczestników,
ustalaną corocznie przez kierownika WTZ, trwającą nie dłużej niż 4 tygodnie w roku.
Warsztat realizuje zadania 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

busa

przeznaczonego

sfinansowanego przez PFRON i Gminę Wieluń.

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych
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W ramach realizacji celów z zakresu zarówno rehabilitacji społecznej jak i zawodowej
głównym nurtem prowadzonej działalności jest rehabilitacja prowadzona w 5 pracowniach
terapeutycznych w oparciu o różnorodne techniki terapii zajęciowej zgodnie z profilem
pracowni. W Warsztacie na dzień 31.12.2019 r. działają następujące pracownie:


pracownia gospodarstwa domowego,



pracownia rękodzieła,



pracownia techniczna- aktywizacji zawodowej,



pracownia plastyczna- ogrodnicza,



pracownia komputerowo-multimedialna.

Zajęcia w placówce mają za zadanie nie tylko podnoszenie ogólne sprawności fizycznej
uczestników ale także pobudzanie ich rozwoju umysłowego, zwiększanie ich samodzielności,
wytrwałe kształtowanie cech charakteru (pracowniczych) takich jak: zdyscyplinowanie,
aktywność, wytrwałość, współżycie w grupie, poczucie odpowiedzialności i wiara we własne
siły.
WTZ współfinansowany jest ze środków PFRON i samorządu powiatowego. W 2019 roku
wykorzystał środki finansowe w kwocie 502.605,10 zł., w tym z funduszy PFRON –
452.338,10 zł., a z funduszy samorządu powiatowego 50.267,00 zł.

5.2.5 Opieka całodobowa
Osoby, które wymagały już całodobowej opieki, a której są pozbawione w miejscu
zamieszkania – kierowane są do domów pomocy społecznej.
W roku 2019 MGOPS pokrywał koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 32 osoby
na kwotę 791.520,61 zł, wśród tych osób 8 zostało umieszczonych w 2019 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.
Wpłaty od rodzin osób przebywających w DPS wyniosły 43.794,81 zł i odprowadzone zostały
do Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

5.3 Osoby bezdomne
Zadaniem

własnym

gmin

o

charakterze

obowiązkowym

jest

pomoc

bezdomnym

i ograniczenie negatywnych skutków bezdomności poprzez udzielanie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. (art. 17 ust. 1
pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej).
Osoby bezdomne objęte są pomocą finansową i niefinansową tutejszego Ośrodka,
a także pomocą prawną i pracą socjalną.

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
Liczba wszystkich zdiagnozowanych osób bezdomnych, których ostatnim miejscem
zameldowania była gmina Wieluń (przebywających na terenie gminy i poza jej granicami)
w 2019 roku wyniosła 7.
Gmina Wieluń rozwiązuje problem bezdomności zapewniając docelowo mieszkania osobom
bezdomnym z terenu naszej gminy (w 2019 roku lokale z zasobów Gminy otrzymały 3
osoby) i tymczasowo udziela schronienia kierując do wybranego schroniska (w 2019 roku za
pobyt 3 osób w schronisku Gmina Wieluń poniosła koszt w wysokości 9.675,20 zł.).

5.4 Finanse
5.4.1 Informacja o wykorzystaniu środków finansowych
Suma wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za 2019 rok
wyniosła 35 070 861,62 złotych, w tym wydatki z dotacji celowych z ŁUW w Łodzi stanowiły
31 212 909,93 zł a wydatki ze środków otrzymanych z Gminy Wieluń – 3 857 951,69 zł.
Wydatki

ogółem

–

razem

z

Warsztatem

Terapii

Zajęciowej

(środki

PFRON

i Starostwa Powiatowego) wyniosły: 460.959,23 zł + 35.070.861,62 zł = 35.531.820,85 zł.

5.4.2 Informacja o realizacji projektu „Centrum Usług Środowiskowych
w Powiecie Wieluńskim”
Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” jest projektem partnerskim
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Realizatorami projektu są:
1) Gmina Osjaków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie,
2) Gmina Wieluń/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu,
3) Powiat Wieluński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,
4) Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu.

Okres realizacji projektu to 1.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
Całkowita

wartość

projektu

wynosi

1.737.468,96

zł

i

obejmuje

1.506.154,96

zł

dofinansowania ze środków unijnych oraz wkład własny. Udział finansowy Gminy Wieluń w
projekcie to 785.530,18 zł z czego 653.530,18 zł stanowią środki pozyskane z EFS.
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. - łącznie przez
wszystkich partnerów - 73 miejsc świadczenia usług społecznych dla 125 osób.
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Dzięki udziałowi w projekcie, mieszkańcy Gminy Wieluń mogą skorzystać z usług asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a opiekunowie
faktyczni

osób

niesamodzielnych

mogą

uzyskać

wsparcie

w

postaci

doradztwa

psychologicznego i szkoleń.
MGOPS w Wieluniu w roku 2019 w ramach projektu zatrudnił 3 asystentów osobistych osoby
niepełnosprawnej, którzy świadczyli usługi asystenckie 14 mieszkańcom gminy Wieluń.
Ponadto w ramach projektu rozszerzono zakres wsparcia świetlicy środowiskowej. Dla 30
wychowanków świetlicy środowiskowej w Wieluniu udział w projekcie oznaczał rozszerzenie
wsparcia, jakie świetlica oferuje im na co dzień. W ramach projektu, dzieci i młodzież
uczęszczająca do świetlicy, mogła dodatkowo skorzystać z pomocy psychologa i logopedy,
nauczycieli języków angielskiego i niemieckiego oraz brać udział w zajęciach arteterapii
i zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne.
W celu doposażenia placówki zakupiono ze środków unijnych 8 stanowisk do pracy z
komputerem (stoliki + krzesła), 8 notebooków z oprogramowaniem oraz szafę do
przechowywania sprzętu komputerowego.
Świetlicę doposażono również w szereg gier planszowych, pomocy edukacyjnych oraz
stymulujących rozwój fizyczny. Na czas wakacji i ferii zimowych wychowankom zapewniono
catering w formie II śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorku, a także zorganizowano
kilka wyjść na seanse filmowe do kina Syrena.
Na realizację projektu w roku 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu
wydał 344.333,19 zł, z czego 279 285,57 zł pochodziło z dofinansowania ze środków
unijnych, a 65.047,62 zł stanowiło wkład własny do projektu.

5.5 Podsumowanie
Realizacja zadań pomocowych ukierunkowana była na wzmocnienie osób i rodzin
w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywanie problemów – poprzez
środowiskowe i instytucjonalne formy pomocy, kierowane do najsłabszych, w szczególności
do dzieci, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, do osób uwikłanych w kryzys
i zagrożonych marginalizacją społeczną. Podobne działania wspomagające w odzyskaniu
lub utrzymaniu i wzmocnieniu pełnych możliwości oraz formy wsparcia będą oferowane w
2019 roku osobom i rodzinom potrzebującym pomocy tym, którzy własnym staraniem nie są
w stanie poprawić jakości życia.

5.6 Karta Dużej Rodziny, Wieluńska Karta Rodzinom 3+, Wieluńska
Karta Seniorom 65+, Karta Postojowa dla kobiet w ciąży
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W Wieluniu funkcjonuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która przyznawana jest rodzinie,
utrzymującą

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
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 2019 przyjęto 70 wniosków o wydanie Wieluńskiej Karty Rodzinom 3+ i wydano 341
kart. Wydano również 112 Kart Postojowych.
Karta Dużej Rodziny – wpłynęło 288 wniosków, wydano 405 kart.
Kartę Postojową dla kobiet w ciąży otrzymało 29 ciężarnych.
W Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie w 2019 roku, w
ramach programu „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” skorzystało 27 osób.
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W Wieluńskim Domu Kultury i kino-teatrze Syrena w 2019 roku, w ramach programu „Wieluń
sprzyja Rodzinom 3+” skorzystało 1709 osób.
W Wieluńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 2019 roku, w ramach programu „Wieluń sprzyja
Rodzinom 3+” skorzystało 600 osób z basenu odkrytego i 830 osób z pływalni krytej.

Karta Seniora 65 + - wydano 217 kart
W Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie w 2019 roku, w
ramach programu „Wieluń sprzyja seniorom 65+” skorzystało: 38 osób.
W Wieluńskim Domu Kultury i kino-teatrze Syrena w 2019 roku, w ramach programu „Wieluń
sprzyja seniorom 65+” skorzystało 790 osób.
W Wieluńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 2019 roku, w ramach programu „Wieluń sprzyja
seniorom 65+” ze zniżek z tytułu uczestnictwa w Programie 65+ skorzystało 200 osób
z basenu odkrytego i 2200 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 we wschodniej części gminy – Olewin (roboty trwają,
umowny termin zakończenia do 30 września 2020 r.)



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



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Harcerska (zadanie
zakończone.)



Budowa kanalizacji sanitarnej

dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice

(roboty trwają , umowny termin zakończenia do 30 września 2020 r.)


Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy – Rychłowice
(zakończone w 2019 roku)



Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Chłopickiego (zadanie zrealizowane)



Dobudowa

wodociągu

i

kanalizacji

sanitarnej

wzdłuż

drogi

powiatowej

w Kurowie (zadanie zakończone)


Dobudowa wodociągu - Gaszyn, ul. Modrakowa – Strumykowa (zadanie zakończone)



Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Kłosowa - II etap (zadanie
zakończone.)



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Ruda, ul. Długa (zadanie zakończone)



Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska odcinek Poprzeczna
Kochelskiego (pozyskano dokumentację projektową.)



Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Okólna (zadanie zakończone)



Dobudowa wodociągu - Wieluń, ul. Fabryczna (zadanie zakończone)



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej (zadanie zakończone)



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sybiraków (pozyskano
dokumentację budowlaną)



Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia (zakończono w
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zakresie przedmiotu umowy czyli dla robót wodociągowo-kanalizacyjnych.)


Zagospodarowanie

terenu

przy

ul.

Agrestowej

-

projekt

budowy

boiska

wielofunkcyjnego (pozyskano dokumentację w zakresie wielowariantowej koncepcji
boiska oraz pełnej dokumentacji budowlanej dla drogi stanowiącej dojazd do boiska)


Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia (roboty budowlane zakończono w
2020, nie przystąpiono do użytkowania z powodu braku Pozwolenia Zintegrowanego)



Dobudowy oświetlenia na terenie miasta i gminy (zadanie zrealizowane)



Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka (pozyskano zmienioną
dokumentacje projektową, zadanie zakończono w roku 2020)



Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Fabryczna (pozyskano dokumentację
projektową)



Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Kaczyńskiego - między ul. Krótką
i Nadodrzańską (podpisano umowę z wykonawcą , wykonawca odstąpił od umowy w
2020)



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Głęboka (zakończono)



Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - etap II - uzbrojenie
terenów mieszkaniowych (zadanie zakończone)



Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – zadanie zrealizowane, środki WFOŚiGW
oraz beneficjentów końcowych

6.2 Transport


Przebudowa

drogi

gminnej

ul.

Popiełuszki

w Wieluniu

wraz

z

zjazdami,

odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do ul.
DW 486 - ul. 18 Stycznia (zadanie zakończone w 2020 roku)


Budowa drogi - Ruda, ul. Długa - etap II (zadanie zakończono)



Budowa drogi - Wieluń, Głęboka (zadanie zakończone)



Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu (trwają roboty, planowane zakończenie w 2020 r.)



Przebudowa drogi gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wieluniu przy bl. 3 i 7 (zadanie zakończone.)
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Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu (
zadanie zakończone)



Remont chodników i jezdni Wieluń, ul. Prusa,

Reja, Reymonta, Asnyka,

Kochanowskiego, Tuwima - etap III (zad. zakończone)


Wymiana chodnika przy ul. Uroczej w Wieluniu (zadanie zrealizowano)



Budowa drogi bocznej od ul. Lecha Kaczyńskiego w Wieluniu (zadanie zakończono.)



Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Przebudowa drogi wewnętrznej
w m. Kurów, gmina Wieluń



Remont przepustu drogowego w miejscowości Bieniądzice (zadanie zrealizowane)



Projekt chodnika (opaski) przy ulicy Żołnierzy Niezłomnych w Wieluniu - sołectwo
Niedzielsko



Przebudowa drogi Gminnej ul Strażackiej w Wieluniu (zakończono dokumentację
projektową)



Budowa ulicy Rymkiewicz (dokumentacja projektowa w zakresie skrzyżowania z DW
481 – zadanie zakończone)

6.3 Gospodarka mieszkaniowa


Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej - I etap (zadanie
zakończono)



Docieplenie szczytów budynku przy ulicy Skłodowskiej 12 (zrealizowane)



Docieplenie szczytów budynku, wykonanie instalacji c.o i c.c przy Roosevelta 1/3
(zrealizowane)



Docieplenie budynków z wymianą obróbek blacharskich przy ul Krakowskie
Przedmieścia 2a, 2b, 2c (nie zrealizowano w 2019 z powodu braku ofert na
wykonanie zadania)

6.4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim, Sołectwo
Sieniec



Projekt i montaż przyłącz gazowego i instalacji c.o. w remizie OSP w Gaszynie,
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Sołectwo Gaszyn


Remont remizy OSP we wsi Bieniądzice (Projekt)

6.5 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

(podpisano

umowę

na

dofinansowanie)

6.6 Kultura fizyczna


Budowa boiska na osiedlu za szpitalem (zadanie zakończono)



Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice (zadanie zakończono w 2020)



Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin (zadanie w realizacji)



Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu –
dokumentacja w opracowaniu



Budowa urządzeń ochrony przed hałasem przy boisku przy ul. Wojska Polskiego w
Wieluniu (zadanie zakończono w 2020 roku).

6.7 Rodzina


Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku przy ulicy Sadowej w
Wieluniu (inwestycja z terminem zakończenia w 2020 roku)

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

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

ROBOTY BUDOWLANE

DOSTAWY

USŁUGI

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej

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

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej

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

Razem

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

Przetarg
nieograni
czony
Zamówie
nie z
wolnej
ręki

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej
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14

18 419 765,06

-

-

10

2 968 5
32,52

1

210 146,27

-

-

-

-

15

18 629 911,33

-

-

10

2 968 5
32,52

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

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

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

Dz.Urz.U.E.
2019 S 026-058390

Usługi

Przetarg
nieograniczony

2 991 934,00

Dz.Urz.U.E.
2019 S 070-164704

Dostawy

Przetarg
nieograniczony

894 988,51

Dz.Urz.U.E.
2020 S 008-014265

Usługi

Przetarg
nieograniczony

1 135 640,36

Numer
ogłoszenia/numery
ogłoszeń o udzieleniu
zamówienia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej

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 PZP oraz w art. 138 o ustawy PZP
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Adres strony internetowej, na której
zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia

Opis usługi

www.bip.um.wielun.pl

Usługi pocztowe

Zastosowana
procedura udzielenia
zamówienia art. 138n
pkt 1/art. 138n pkt 2/
art. 138n pkt 3
art. 138n pkt 1

Wartość
zawartej umowy
bez podatku od
towarów i usług
(w złotych)
149 019,20

Tabela nr 19 Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy PZP
Łączna wartość udzielonych zamówień bez
Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy
podatku od towarów i usług
z uwagi na wartość zamówienia
(w złotych)
Zamówienia, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której
3 710 014,42
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy18)

6.9 Tereny inwestycyjne Gminy Wieluń
Na 31 grudnia 2019 r. Gmina Wieluń posiadała pod inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej teren o powierzchni 13,1124 ha.
Działki objęte granicami strefy w obrębie 2 miasta Wielunia tj. teren byłej „Cukrowni”
oraz ul. Żołnierzy Niezłomnych:
- 60/4 – 0,0252 ha
- 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
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 ~22,73% miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.
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7. Gospodarka komunalna
7.1 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
7.1.1 Dodatki mieszkaniowe:


liczba gospodarstw domowych objętych dodatkiem mieszkaniowym – 411



kwota wypłaconych świadczeń w 2019 r. – 620 396,91 zł



średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wypłaconego w 2019 r. – 162,97 zł
miesięcznie

7.1.2 Dodatki energetyczne :


liczba gospodarstw domowych objętych dodatkiem energetycznym – 163



kwota wypłaconych świadczeń w 2019 r. - 19 313,62 zł

7.2 Obszary zielone
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 2019 roku nasadzono 29 szt. drzew oraz 124 szt. krzewów
oraz wysadzono 18 965 szt. roślin rabatowych.

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
Usunięto natomiast 121 szt. drzew, głównie te które obumarły na skutek suszy oraz
porażenia przez choroby i szkodniki oraz nieliczne usunięte ze względu na kolizję
z planowanymi inwestycjami.

7.3 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 640 osób, wykopano 543 groby,
dokonano 33 rezerwacji.

7.4 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
31.12.2019 roku wynosiła 26744.
Przychód Gminy Wieluń wynikający z opłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy Wieluń,
obroty narastające za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wyniósł 3.227.469,00 zł.
Zgodnie z zapisami planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do planu gospodarki
odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
przyjętym uchwałą XL/502/2017 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017
roku na terenie Gminy Wieluń zostały uwzględnione do realizacji następujące inwestycje:


budowa PSZOK w Rudzie;



budowa kompostowni w Rudzie w celu uzyskania statusu instalacji komunalnej
w

zakresie

MBP

(mechaniczno

niesegregowanych - zmieszanych).

–

biologicznego

przetwarzania

odpadów
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Z uwagi na powyższe w dniu 21.02.2019 roku podpisano umowę z firmą AK NOVA Sp. z
o.o. ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań wyłonioną w drodze przetargu i rozpoczęto realizację
zadania pn. „Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia”. Na przedmiotowe zadanie zostało uzyskane
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie dofinansowanie w wysokości 3
406 838,00 zł w formie dotacji oraz w wysokości 3 406 838,00 zł w formie pożyczki.

7.5 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.
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, Małyszyn, 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 13 liniach autobusowych w dni
robocze oraz na 8 liniach autobusowych w dni wolne od pracy. Od 1 stycznia 2018 r.
obowiązują przejazdy bezpłatne dla wszystkich osób korzystających z komunikacji miejskiej.
Koszt miesięcznego utrzymania komunikacji miejskiej za rok 2019 wynosi średnio 127 000
zł.

7.6 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
W 2019 roku opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wieluń była prowadzona
na podstawie umowy nr 00294/2019 z dnia 31 maja 2019 roku zawartej ze schroniskiem
FUNNY PETS – Przytulisko i Hotel dla zwierząt domowych Marta Szturma, z siedzibą 98200 Sieradz, Czartki 49b na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Wieluń.
W przedmiotowym okresie z terenu Gminy Wieluń wyłapano 34 psy i 9 kotów. Ponadto 15
psów zostało oddanych wcześniejszym właścicielom. Do adopcji oddano 23 psy i 6 kotów.
Ze względu na stan zdrowia poddano eutanazji 7 psów i 1 kota, (z powodu wieku i innych
czynników padło 9 psów).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w schronisku przebywały 123 psy i 7 kotów.
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8. Majątek Gminy Wieluń
8.1 Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym
Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi
351 264 234,03 zł.
Tabela nr 22 Ogólna wartość środków trwałych gminy wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.

Opis majątku
trwałego

Wartość majątku
31.12.2018 r.

Wartość majątku
31.12.2019 r.

Grunty
Budynki
Drogi i ulice
Inne budowle,
maszyny i
urządzenia
Środki transportu
Pozostałe środki
trwałe
Razem

54 733 235,24
93 923 278,17
74 486 126,13

55 774 989,78
92 150 315,11
80 975 797,07

97 855 383,25

103 332 219,83

3 034 202,28

3 021 498,38

15 371 578,29

16 009 413,86

339 403 803,36

351 264 234,03

Lp.
1
2
3
4
5
6

8.2 Mienie komunalne – grunty
Wartość gruntów gminnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła
55 774 989,78 zł.
Łączna powierzchnia gruntów gminnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła
756,53 ha.
Tabela nr 23 Powierzchnia gruntów gminny wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.
Powierzchnia
Powierzchnia
w
ha
w ha
Lp.
Miejscowość
31.12.2018 r.

31.12.2019 r.

1

Wieluń w granicach
administracyjnych
miasta

365,10

358,68

2

Bieniądzice

4,51

4,68

3

Borowiec

4,24

4,24

4

Dąbrowa

32,95

35,43

5

Gaszyn

20,15

23,35

6

Jodłowiec

21,87

21,87

7

Kadłub

8,31

8,31
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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

16,56

17,12

13

Piaski

1,00

1,00

14

Ruda

39,56

39,56

15

Rychłowice

7,41

7,41

16

Sieniec

35,64

34,86

17

Srebrnica

4,68

4,68

18

Starzenice

15,11

15,11

19

Turów

27,28

27,28

20

Urbanice

3,87

3,92

21

Widoradz

3,35

3,35

22

Ożarów, gm.
Mokrsko

4,58

4,58

23

Wierzchlas

-

0,66

Wieś razem:

391,51

397,85

Ogółem

756,61

756,53

8.3 Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieluń
8.3.1 Drogi
Łączna długość dróg w mieście Wieluń (km) – ok. 80 km.
Łączna długość dróg na terenach wiejskich (km) – ok. 110 km.
W 2019 roku na budowę dróg na terenie miasta i gminy Wieluń wydatkowano kwotę
7 254 800,00 zł.

8.3.2 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
Łączna długość sieci wodociągowej w mieście Wieluń (km) – 92,8
Łączna długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich (km) – 117,6
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w mieście Wieluń (km) – 67,7
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich (km) – 79,0
Na inwestycje wodociągowe w Gminie Wieluń wydatkowano kwotę 647.000 tys. zł.
W tym:


w mieście na kwotę 94.800 zł;
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na obszarze wiejskim na kwotę 552.200 tys. zł.

Na inwestycje kanalizacyjne w Gminie Wieluń wydatkowano kwotę 4.856.800 tys. zł,
W tym:


w mieście na kwotę 650.700 tys. zł.



na obszarze wiejskim na kwotę 4.206.100 zł.

Majątek

8.4

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,



Środowiskowy Dom Samopomocy,



Wieluński Dom Kultury,



Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,



Muzeum Ziemi Wieluńskiej,



Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji,

oraz 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

8.4.1 Placówki oświaty i wychowania
Prowadzeniem obsługi administracyjnej i ekonomiczno-finansowej przedszkoli, szkół
podstawowych

i

gimnazjów

zajmuje

się

Zakład

Obsługi

Placówek

Oświatowo-

Wychowawczych. Gmina jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych oraz
4 przedszkoli.
Na podstawie decyzji Burmistrza Wielunia w trwały zarząd przekazano:
1. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wieluniu na osiedlu Armii Krajowej
– użytkowaną przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu,
2. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wieluniu przy ul. Wodnej –
użytkowaną przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Wieluniu,
3. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wieluniu na osiedlu Wyszyńskiego
– użytkowaną przez Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,
4. udział wynoszący 797/1000 zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w
Wieluniu przy ul. POW – użytkowany przez Publiczne Przedszkole Nr 2 w Wieluniu,
5. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wieluniu przy ul. Traugutta
– użytkowaną przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Wieluniu,

RAPORT O STANIE GMINY WIELUŃ 2019 ROK
6. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia
– użytkowaną przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Wieluniu,
7. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wieluniu w Osiedlu im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego – użytkowaną przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wieluniu,
8. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Bieniądzicach – użytkowaną
przez Szkołę Podstawową w Bieniądzicach,
9. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Gaszynie – użytkowaną przez
Szkołę Podstawową w Gaszynie,
10. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Kurowie – użytkowaną przez
Szkołę Podstawową w Kurowie,
11. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Masłowicach – użytkowaną przez
Szkołę Podstawową w Masłowicach,
12. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Rudzie – użytkowaną przez Szkołę
Podstawową w Rudzie,
13. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Sieńcu – użytkowaną przez Szkołę
Podstawową w Sieńcu,
14. udział wynoszący 258/1000 części zabudowanej nieruchomości gruntowej położnej
w Turowie – użytkowany przez Szkołę Podstawową w Kurowie, Oddział Przedszkolny
w Turowie.
Wartość środków trwałych placówek oświatowo-wychowawczych szacuje się na kwotę
27 043 998,83 zł, w tym wartość budynków szkolnych i przedszkoli na kwotę 15 453 110,17
zł.

8.4.2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom
Samopomocy
Szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją,
wykluczeniem społecznym na terenie Gminy prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej z siedzibą przy ul. Okólnej w Wieluniu. Placówka ta otrzymała decyzjami
Burmistrza Wielunia w trwały zarząd zabudowaną nieruchomość gruntową w Olewinie, na
której znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Wartość środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szacuje się na
kwotę 1.642.496,83 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Wieluń. Dom
przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Celem jego działania jest rehabilitacja
zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej i
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sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego życia w środowisku
naturalnym.
Placówka otrzymała decyzją Burmistrza Wielunia w trwały zarząd niezabudowaną
i zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Dąbrowie.
Wartość środków trwałych Środowiskowego Domu Samopomocy szacuje się na kwotę
2 251 868,78 zł.

8.4.3 Instytucje kultury
Upowszechnianiem kultury na terenie Gminy zajmują się:


Wieluński Dom Kultury,



Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,



Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Wieluński Dom Kultury na podstawie umowy użyczenia przejął w bezpłatne użytkowanie
zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wieluniu przy ulicy Krakowskie
Przedmieście , nieruchomość gruntową przy ulicy Narutowicza zabudowaną budynkiem kina
„Syrena” oraz nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem dworca kolejowego. Wartość
środków trwałych Wieluńskiego Domu Kultury szacuje się na kwotę 12 630 425,56 zł.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna na podstawie umowy użyczenia użytkuje
nieruchomość zabudowaną budynkiem biblioteki, położoną w Wieluniu przy ul. Narutowicza.
Wartość środków trwałych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej szacuje się na kwotę
1 830 018,92 zł.
Muzeum Ziemi Wieluńskiej na podstawie umowy użyczenia użytkuje nieruchomość
zabudowaną budynkiem muzeum, położoną w Wieluniu przy ul. Narutowicza, nieruchomość
zabudowaną dworkiem w Ożarowie, gm. Mokrsko oraz nieruchomość z wiatrakiem w
Kocilewie, gm. Mokrsko. Wartość środków trwałych należących do Muzeum Ziemi
Wieluńskiej szacuje się na kwotę 3 795 326,26 zł.

8.4.4 Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zaspokajaniem potrzeb w zakresie organizacji sportu, rekreacji i turystyki wśród
mieszkańców Gminy zajmuje się Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Przejął on w trwały zarząd na podstawie decyzji Burmistrza Wielunia:


nieruchomość położoną w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej, zabudowaną halą
sportową,
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 nieruchomość położoną w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego, zabudowaną
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 położoną w Wieluniu przy ul. Broniewskiego, zabudowaną odkrytą
pływalnią,
 nieruchomość położoną w Wieluniu przy ul. POW 14, na której znajdują się kryta
pływalnia i sala gimnastyczna,


nieruchomość położoną w Wieluniu przy ul. Wendta, na której urządzone jest boisko.

Wartość środków trwałych WOSiR szacuje się na kwotę 24 205 531,54 zł.

8.4.5 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
Walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie
Gminy zajmują się Ochotnicze Straże Pożarne. Funkcjonują one 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, 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 807 180,62 zł.

8.5

Wybrany

majątek

gminy

powierzony

do

zarządzania

Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. 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 306 lokali mieszkalnych w 41 budynkach stanowiących własność
Gminy oraz 620 lokali mieszkalnych w 54 budynkach zarządzanych przez wspólnoty
mieszkaniowe.
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Łącznie w skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 926 lokali mieszkalnych o powierzchni
użytkowej 39 318,59 m2, z czego 167 to lokale socjalne o powierzchni użytkowej 5 227,95
m2. Wartość budynków mieszkalnych wynosi 26 922 383,17 zł.

8.5.2 Budynki użytkowe
Gmina jest właścicielem 13 budynków, w których znajduje się 62 lokali użytkowych
o powierzchni użytkowej 2 234,70 m2.
Ponadto Gmina Wieluń jest właścicielem 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni
użytkowej 679,76 m2 znajdujących się w budynkach, w których są także lokale mieszkalne
oraz właścicielem 18 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 317,87 m2.
Wartość budynków użytkowych wynosi 7 013 238,75 zł.

8.6 Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych
Tabela nr 24 Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym

Lp.

Wyszczególnienie

1

Użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, zarząd
Przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności
Dzierżawa gruntu
i najem lokali
Sprzedaż gruntu i lokali
mieszkalnych

2
3
4
5

Opłaty adiacenckie
Razem

Wykonanie 2018

Wykonanie 2019

451 260,43

413 216,32

79 795,73

62 926,28

4 917 108,10

4 930 765,71

4 560 143,78

3 755 885,99

11 775,01

10 614,47

10 020 083,05

9 173 408,77

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym w porównaniu do ubiegłego roku
uległy zmniejszeniu o kwotę 846 674,28 zł.
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9. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego – Straż Miejska
Straż Miejska powołana została zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieluń Nr 2/92
z dnia 20 lutego 1992 r. Wykonuje swoje zadania na terenie Gminy Wieluń od dnia
powołania tj. od 01.03.1992r. Stan etatów na początku roku 2019 wynosił 5, jeden etat był
wolny. W sierpniu tegoż roku została przyjęta jedna osoba do pracy w staży miejskiej.

9.1 Organizacja i szkolenia
Strażnicy Straży Miejskiej odbyli szkolenia w zakresie:
1) zatrzymywania i legitymowania osób;
2) sposobu i warunków użycia środków przymusu bezpośredniego;
3) kontroli ruchu drogowego;
4) nowych uregulowań prawnych dotyczących strażników gminnych/miejskich;
5) 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
Do zadań straży miejskiej należy :
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
4. 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,
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
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7. 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,
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i
uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9. 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 2019 roku
W minionym roku Straż Miejska w Wieluniu na terenie Gminy nałożyła 16 mandatów karnych
w tym:
1) gotówkowe -1;
2) kredytowane – 15.
Ogólna kwota nałożonych mandatów karnych wyniosła 1600,00 zł, w tym mandatów
karnych:
1) gotówkowych – 100,00 zł;
2) kredytowanych – 1500,00 zł.

Tabela nr 25. Rodzaje ujawnionych wykroczeń przez Straż Miejską Wieluniu w 2019 r.
Lp.
Rodzaje wykroczeń
zawartych w:

Środki
oddziaływa
nia
wychowaw
czego (art.
41 k.w.)

Mandat

liczba
1

Ustawie - Kodeks wykroczeń

kwota

Sprawy
Razem
przekaza
Wniosk ne innym
i do
organom
sądu
lub
instytucj
om

Razem
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a)

wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu

12

3

b)

wykroczenia przeciwko
instytucjom
państwowym,
samorządowym i
społecznym

0

0

c)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i
mienia

8

0

d)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i
porządkowi w
komunikacji, w tym:

176

7

- ujawnione przez
urządzenia rejestrujące

0

0

- pozostałe naruszenia

0

e)

wykroczenia przeciwko
osobie

f)

300

1

0

16

0

1

0

1

0

0

0

8

0

0

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wykroczenia przeciwko
zdrowiu

0

0

0

0

0

0

g)

wykroczenia przeciwko
mieniu

0

0

0

0

0

0

h)

wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów

0

0

0

0

0

0

i)

wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

0

0

0

0

0

0

j)

wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego

21

3

300

0

0

24

k)

szkodnictwo leśne,
polne i ogrodowe

0

0

0

0

0

0

2

przepisach wprowadzających 0
Kodeks pracy

0

0

0

0

0

3

ustawie o wychowaniu w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

6

0

0

0

0

0

4

ustawie o ochronie zdrowia
przed następstwami
używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych

4

1

100

0

0

5

700
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5

ustawie o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach

45

1

100

1

0

47

6

ustawie o ochronie zwierząt

0

0

0

0

0

0

7

ustawie o odpadach

7

1

100

0

0

8

0

0

0

0

0

0

8

ustawie - Prawo ochrony
środowiska

9

ustawie - Prawo o miarach

0

0

0

0

0

0

10

ustawie - Prawo wodne

0

0

0

0

0

0

11

ustawie o publicznym
transporcie drogowym

0

0

0

0

0

0

12

ustawie o ochronie zabytków 0
i opiece nad zabytkami

0

0

0

0

0

13

ustawie o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt

0

0

0

0

0

0

14

ustawie o ochronie przyrody

0

0

0

0

0

0

15

ustawie o recyklingu
pojazdów wycofanych z
eksploatacji

0

0

0

0

0

0

16

ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych

0

0

0

0

0

0

17

0
ustawie o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym

0

0

0

0

0

18

ustawie o bateriach i
akumulatorach

0

0

0

0

0

0

19

ustawie - Kodeks wyborczy

0

0

0

0

0

0

20

aktach prawa miejscowego
(przepisy porządkowe)

0

0

0

0

0

0

21

innych

0

0

0

0

0

0

OGÓŁEM

279

16

1600

3

0

298

Tabela nr 26 Działania Straży Miejskiej w Wieluniu wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
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Lp.
1.

DZIAŁALNOŚĆ
Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia
do blokowania kół
Pojazdy usunięte z drogi w tym:
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.)
b) pojazdy usunięte na podstawie art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o
ruchu drogowym
Pojazdy odnalezione

2.

3.

ILOŚĆ
0
1
1

0
0

Tabela nr 27 Działania Straży Miejskiej w Wieluniu wynikające z ustawy o Strażach Gminnych

Lp.
1.
2.

DZIAŁALNOŚĆ
Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień, miejsca
zamieszkania, ośrodka zdrowia
Ujawnione przestępstwa
Osoby ujęte i przekazane Policji
w tym ujęci sprawcy przestępstw

3.
4.
5.

Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego
podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim
zdarzeniem
Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności
publicznej (ilość obiektów)
Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych
lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy (ilość
wykonywanych konwojów)

ILOŚĆ
25
0
0
0
24
0
0

W 2019 r. Straż Miejska w Wieluniu podjęła 298 interwencji własnych na terenie Gminy
Wieluń. Ponadto zostało przyjętych 310 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców Gminy
Wieluń, co daje 608 interwencji przeprowadzonych przez Straż Miejską.
Tabela nr 28. Przyjęte zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powód interwencji
zakłócenie porządku publicznego i spokoju
zagrożenia w ruchu drogowym
ochrona środowiska i gospodarki odpadami
zagrożenie życia i zdrowia
zagrożenie pożarowe ( katastrofy )
awarii techniczna
zwierzęta (bezpańskie, potrącone w kolizjach drogowych)
Pozostałe zgłoszenia

ilość
8
114
60
26
0
7
61
34
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Na terenie Gminy przeprowadzono kontrolę dotyczącą sposobu pozbywania się nieczystości
stałych i ciekłych. Skontrolowano

55

posesji w następujących

sołectwach: Małyszyn,

Widoradz, Nowy Świat, Kadłub. Kontrole te będą kontynuowane w następnych latach.
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 46 nieruchomości, które zostały zgłoszone

przez

mieszkańców naszego miasta. Skontrolowano zgłoszone instalacje grzewcze w budynkach
położonych

przy

następujących

ulicach:

Szkolna,

B.

Prusa,

Prosta,

Krakowskie

Przedmieście, Śląska, Kolejowa, 18- stycznia, Częstochowska, B. Prusa, A. Struga, F.
Rymarkiewicz , POW, Sikorskiego, S. Staszica, Graniczna, ,Głowackiego, miejscowości:
Dąbrowa - ul. Pszenna, Chłopickiego, Św. Wawrzyńca, Ceglana, Wrocławska, Podmiejska,
Jasna, Gaszyn – ul. Strażacka, Spacerowa, Jodłowiec, Bieniądzice, Kurów – ks. Forysia,
Małyszyn, Ruda – ul. Rzemieślnicza, Kasztelańska i Kadłub. W wyniku kontroli strażnicy
nałożyli 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł. Zgłaszane zadymienie

w pozostałych

przypadkach powstało w wyniku rozpalania w piecach (uruchomiona dmuchawa) oraz
spalania miału i węgla z dodatkiem środka do usuwania sadzy z przewodu kominowego, lub
rozpalania w piecach od dołu paleniska.
W czasie kontroli strażnicy obligatoryjnie informują mieszkańców o następstwach spalania
odpadów w instalacjach grzewczych. Kontrole trwają nadal. 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:
1) „Bożego Ciała”;
2) „Drogi Krzyżowej”;
3) obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej;
4) obchodów Dnia Pamięci Ofiar Katynia;
5) obchodów „Konstytucji 3 Maja”;
6) obchodów „Dni Wielunia”;
7) wieluńskiego biegu na 5 km – Wieluńska Piona;
8) „kryterium kolarskiego”;
9) imprezy „Cała Polska biega”;
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10) obchodów Święta Wojska Polskiego;
11) obchodów Narodowego Święta Niepodległości;
12) uroczystości Orszaku Trzech Króli;
13) Wieluński Dance;
14) Bieg Pojednania i pokoju;
15) Dożynki Gminne:
16) IV pielgrzymka strażaków woj. łódzkiego.
W roku 2019 odbyło się 6 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

18.00 ÷ 20.00

z soboty na

niedzielę.

9.5 Edukacja
W dniu 03.03.2019 odbył się turniej z Wychowania Komunikacyjnego "Zielone światło dla
Przedszkolaka" organizowany przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu, gdzie
fundatorem nagród była Gmina Wieluń. Wspólnie z sekcją Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu w dniu 26.04.2019 r. zabezpieczono Powiatowy Turniej
Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego Gmina była jednym ze sponsorów.
Na początku czerwca przed ostatnim dzwonkiem szkolnym odbyły się coroczne spotkania z
uczniami pierwszych klas szkół podstawowych Gminy Wieluń, podczas których, omawiano
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku letniego. W spotkaniach
edukacyjnych uczestniczył przedstawiciel Straży Miejskiej. Ponadto w miesiącu październiku
odbyło się spotkanie z klasami pierwszymi szkoły podstawowej nr 5, a tematem spotkania
było omówienie Bezpiecznej drogi do szkoły. Na zakończenie każdego ze spotkań wszystkie
dzieci otrzymały drobne gadżety pomocne w bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

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.
Zadaniem monitoringu jest m.in. prowadzenie ciągłej obserwacji miasta przy pomocy
zainstalowanych kamer; prowadzenie działań prewencyjnych, w zakresie niezbędnym do
planowania służb.
Na stanowiskach ds. monitorowania miasta w 2019 r. było zatrudnionych 6 pracowników.
Monitoring wizyjny wyposażony jest w 16 kamer zintegrowanych szybkoobrotowych oraz 2
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kamery stałe. Jedna, zainstalowana na osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a druga
na ul. Struga. Na chwilę obecną jest wymienionych 7 kamer z analogowych na cyfrowe.
Tabela nr 29 Wykaz zdarzeń zarejestrowanych przez kamery Centrum wizyjnego Miasta Wielunia
i zgłoszonych do podjęcia interwencji przez Policję i Straż Miejską

ILOŚĆ

ZDARZENIA
Bójki

7

Narkotyki - handel, zażywanie

0

Pijany kierowca
Jazda pod wpływem alkoholu

1

Spożywanie alkoholu - picie alkoholu w miejscach niedozwolonych

13

Uszkodzenie mienia

10

Drogowe, porządkowe

31

Porządkowe

15

Handel w miejscu niedozwolonym

0

Inne

46
RAZEM

123
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10. Oświata
10.1

Liczba

placówek

oświatowych

oraz

liczba

wychowanków

poszczególnych placówek edukacyjnych
W 2019 roku w Gminie Wieluń działało 11 szkół podstawowych. Dziewięć szkół
podstawowych, w tym trzy miejskie, mające w swojej strukturze do końca roku szkolnego
2018/2019 klasy gimnazjalne, 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 funkcjonowały do sierpnia 2019 roku 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. Granice obwodów określa
uchwała Nr X/184/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
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:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi
oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowania mieniem;
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów;
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3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Pracownicy administracji i obsługi

2018/2019

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

Liczba wychowanków

Oddziały Przedszkolne
2019/2020

2018/2019

2019/2020

Razem

2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 2 w
Wieluniu
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 Podstawowa w
Sieńcu
Szkoła Podstawowa w
Rudzie
Publiczne Przedszkole nr 1
w Wieluniu
Publiczne Przedszkole nr 2
w Wieluniu
Publiczne Przedszkole nr 3
w Wieluniu
Publiczne Przedszkole nr 4
w Wieluniu

2019/2020

2018/2019

Szkoła/Przedszkole

2019/2020

Liczba klas

Uczniowie

Nauczyciele

Tabela nr 30. Organizacja pracy przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
i 2019/2020 (dane na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30-09-2018 r. i 30-09-2019 r.)

63,48

807

707

34

31

0

0

0

13,00

11,50

55,72

46,39

588

468

27

22

0

0

0

9,50

8,00

60,39

59,55

660

579

30

27

0

0

0

8,50

8,50

10,83

14,06

79

86

7

7

1

1

22

22

2,25

2,59

15,71

15,05

116

110

8

8

2

2

45

44

3,50

3,83

10,65

14,09

87

86

7

7

1

1

25

25

3,60

3,43

17,31

18,11

146

150

9

9

2

2

40

47

3,73

3,94

11,55

12,22

58

63

8

8

1

1

13

10

2,34

2,69

15,95

17,34

81

105

8

8

2

2

50

48

4,02

4,73

11,4

12,60

0

0

0

0

5

5

119

115

11,75

11,75

26,18

27,06

0

0

0

0

13

13

325

311

28,00

27,00

11,78

11,25

0

0

0

0

6

6

139

141

8,75

9,75

31,99

29,12

0

0

0

0

10

10

230

226

23,00

19,92

138 127

43

43 1008

63,35

342,81 340,32

2622 2354

989 121,94 117,63
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Tabela nr 31 Liczba uczniów (wychowanków) i oddziałów w szkołach i placówkach dotowanych przez
Gminę Wieluń oraz wysokość udzielonej dotacji
Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła/Placówka
2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019
SP SPSK w Kadłubie

51

52

8

8

Oddział Przedszkolny w
Kadłubie

36

27

2

2

SP SPSK w Wieluniu

65

79

6

9

62

0

3

0

18

21

1

1

18

18

2

2

22

20

2

2

272

217

24

24

Oddz. Gimn. SP SPSK w
Wieluniu
Niepubliczne Przedszkole
Sióstr Antoninek
Niepubliczny Punkt
Przedszkolny „Odkrywcy
Wiedzy”
Niepubliczny Punkt
Przedszkolny „Zielony
Listek”
Razem

Wysokość dotacji
w roku
2 018

2019

642 832,66
zł
186 792,40
zł
389 569,50
zł
749 393,85
zł
157 926,15
zł

684 062,21
zł
204 589,56
zł
674 083,13
zł
359 338,81
zł
138 057,36
zł

320 989,00
zł

364 568,82
zł

73 970,80 zł 82 370,80 zł
2 521
474,36 zł

2 507
070,69 zł

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 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,
w roku szkolnym 2018/2019 dowożono 31 dzieci, w tym busem SOSz-W w Gromadzicach –
14 uczniów, busem Stowarzyszenia „Tacy Sami” - 17 osób,
w roku szkolnym 2019/2020 dowożono 28 dzieci, w tym busem SOSz-W w Gromadzicach –
15 uczniów, busem Stowarzyszenia „Tacy Sami” - 12 osób oraz 1 uczeń dowożony jest tzw.
dowozem zamkniętym przez PKS Wieluń.
Ponadto Gmina Wieluń realizowała w 2019 roku, wynikający z ustawy — Prawo oświatowe,
obowiązek dowożenia uczniów do szkół, w przypadku, kiedy odległość z domu do szkoły
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przekracza 3 kilometry dla uczniów klas I-IV lub 4 kilometry dla uczniów klas V-VIII i
gimnazjalnych. W związku ze zmniejszoną liczbą uczniów spełniających warunek ustawowy
uczniowie pełnosprawni są dowożeni środkami komunikacji publicznej. W ramach
indywidualnych umów o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły
dowożonych jest w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 troje uczniów: 1 osoba na trasie
Kurów - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu, 1 osoba na trasie Kurów - Zespół Szkół
Specjalnych w Wieluniu oraz 1 osoba na trasie Wieluń – Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Gromadzicach.

10.2 Wydatki na oświatę
Wydatki na oświatę stanowią znaczny udział w budżecie gminy Wieluń – tabela 3. Udział
kosztów utrzymania szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ogólnej kwocie
wydatków w latach 2012 – 2019 zmniejszał się z 36% budżetu gminy w 2012 roku do 26% w
2019 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 32 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

136 005 404 zł

36 118 736 zł

26,56%

2019

145 419 156 zł

37 986 148 zł

26,12%

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

pedagogiczno-psychologicznej, 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 33 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%

2019

23 121 979 zł

27 236 358 zł

4 114 379 zł

84,89%

Rzeczywisty koszt kształcenia w Gminie Wieluń był w roku 2019 podobnie jak w latach
poprzednich w istotny sposób wyższy od standardu wyliczanego przez Ministerstwo. Średni
koszt kształcenia ucznia w szkołach i placówkach przedszkolnych prowadzonych przez
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Gminę Wieluń przedstawiono w tabelach 5 i 6. Najmniej kosztuje gminę kształcenie uczniów
w podstawowych szkołach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych. Subwencja oświatowa
nie pokrywa ponoszonych przez Gminę Wieluń kosztów prowadzenia szkół podstawowych.
Ponadto 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 2015 roku była to kwota 1 985 639 zł, w 2016 roku 2 463 778 zł, w 2017 roku
2 492 338 zł, w 2018 2 956 683,73 zł i w 2019 – 3 201 680 zł. Środków tych nie można
przeznaczyć na realizacje innych zadań związanych z prowadzeniem szkół przez jednostkę
samorządu terytorialnego.

Standard subwencyjny dla
Gminy Wieluń

Średni koszt ucznia w
szkołach / placówkach JST

Uśredniona liczba uczniów na
podstawie sprawozdawczości

Rodzaj szkoły / placówki

Wydatki* w 2018 roku

Tabela nr 34 Koszt kształcenia ucznia/wychowanka w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Wieluń – bez uczniów niepełnosprawnych w 2018 rok

Szkoły podstawowe miejskie

13 161 239 zł

1776,67

7 407,81 zł

5 556,21 zł

Szkoły podstawowe wiejskie

7 123 830 zł

578,00

12 324,97 zł

7 778,69 zł

870 669 zł

195,33

4 457,43 zł

0

8 097 362 zł

806,33

10 042,24 zł

0

Oddziały przedszkolne
Przedszkola

*bez wydatków inwestycyjnych, kosztów dowozu, ZOPOW, kosztów doskonalenia
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Standard subwencyjny dla
Gminy Wieluń

Koszt ucznia w szkołach /
placówkach JST

Uśredniona liczba uczniów na
podstawie sprawozdawczości

Rodzaj szkoły / placówki

Wydatki* w 2018 roku

Tabela nr 35 Koszt kształcenia ucznia / wychowanka w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Wieluń – z uczniami niepełnosprawnymi w 2018 roku

Szkoły podstawowe miejskie

14 415 319 zł

1776,67

8 113,67 zł

6 400,75 zł

Szkoły podstawowe wiejskie

7 255 601 zł

578,00

12 552,94 zł

7 988,71 zł

901 104 zł

195,33

4 613,24 zł

0

8 718 178 zł

806,33

10 812,17 zł

0

Oddziały przedszkolne
Przedszkola

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

W kosztach kształcenia uczniów szkół miejskich uwzględniono wydatki pozapłacowe
poniesione w rozdziale 80110 – gimnazja, związane z utrzymaniem budynków, w których
funkcjonowały klasy gimnazjalne.

10.3 Kadra
Poziom wykształcenia oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli wpływają na wysokość
kosztów kształcenia. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń 303
nauczycieli na ogólną liczbę 388 to nauczyciele mianowani lub dyplomowani – 78,09%
zatrudnionych pedagogów. W roku szkolnym 2018/2019 komisja powołana przez Burmistrza
Wielunia przeprowadziła 6 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych.
Wszyscy przystępujący do egzaminu kandydaci uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.
Ponadto po postępowaniach przeprowadzonych przez dyrektorów szkół 5 osób uzyskało
stopień nauczyciela kontraktowego, a 6 osób 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 0,8% 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, w 2018 roku – 174 600 zł, wykorzystano 34 459 zł, a w 2019 –
170 400 zł, z której wykorzystano 42 311 zł. Dzięki środkom na doskonalenie wzrasta liczba
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nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Jednak
reforma systemu szkolnego i programów nauczania spotęgowała potrzeby w tym zakresie w
szkołach wiejskich.
Ustawa 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:
1) nauczyciela stażysty - 100%,
2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
3) nauczyciela mianowanego - 144%,
4) nauczyciela dyplomowanego - 184%
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W 2019 roku
kwota ta wynosiła: w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 3 045,21 zł i w okresie od 1
września do 31 grudnia 3 337,55 zł.
Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku wiejskiego
Tabela nr 36 Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Wieluń w 2018 roku

Średnie
wynagrodzenie
Stopnie
awansu
zawodowego

Średnioroczna
liczba etatów

Wysokość
Wydatki
wydatków, które
poniesione
powinny być
w roku na
poniesione na
wynagrodzenia
wypłatę
w składnikach
wynagrodzeń,
wskazanych w
od 1.09
o których mowa
art. 30 ust.1
do 31.12 w art. 30 ust. 3
Karty
Karty
Nauczyciela
Nauczyciela

Kwota
różnicy

Średnie
wynagrodzenie
nauczycieli w
Gminie Wieluń
w 2019 roku
w zł

od 1.01
do 31.08

od 1.09
do 31.12

od 1.01
do 31.08

nauczyciel
stażysta

3 045,21

3 337,55

13,09

16,79

543 044,25

551 111,38

8 067,13

3 206,37

nauczyciel
kontraktowy

3 380,18

3 704,68

42,70

40,65

1 757 050,46

1 889 658,91

132 608,45

3 747,84

nauczyciel
mianowany

4 385,10

4 806,07

55,61

59,75

3 099 494,02

3 159 700,24

60 206,22

4 620,26

nauczyciel
5 603,19
dyplomowany

6 141,09

201,18

205,65

14 069 658,75

14 278 182,34

208 523,59

5 870,87
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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. W przypadku nieosiągnięcia na terenie Gminy
średnich wynagrodzeń ustawowych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
organ prowadzący jest zobowiązany wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający w
wysokości zapewniającej osiągnięcie tych średnich wynagrodzeń. Wysokość średnich
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń
przedstawia tabela.

10.4

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkołach

prowadzonych

przez

Gminę

Wieluń

i

wynikach

konkursów

przedmiotowych
10.4.1 Egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny był w 2019 roku przeprowadzany po raz ostatni na podstawie
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdzał, w
jakim stopniu zdający spełniał te wymagania. Był przeprowadzany w formie pisemnej i
składał 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 była przeprowadzana innego dnia. Wyniki egzaminu
decydowały o przyjęciu ucznia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
Wyniki osiągnięte przez uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wieluń w zestawieniu ze
średnimi wynikami w powiecie, województwie i kraju przedstawia tabela.
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Tabela nr 37 Wyniki egzaminów w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Wieluń

Gimnazjum nr 1
w Wieluniu
Gimnazjum nr 2
w Wieluniu
Gimnazjum nr 3
w Wieluniu
Gimnazjum nr 1
w Wieluniu
Gimnazjum nr 2
w Wieluniu
Gimnazjum nr 3
w Wieluniu
Gimnazjum nr 1
w Wieluniu
Gimnazjum nr 2
w Wieluniu
Gimnazjum nr 3
w Wieluniu
Gimnazjum nr 1
w Wieluniu
Gimnazjum nr 2
w Wieluniu
Gimnazjum nr 3
w Wieluniu
Gimnazjum nr 1
w Wieluniu
Gimnazjum nr 2
w Wieluniu
Gimnazjum nr 3
w Wieluniu

44

62

64

65

47

62

52

46

57

43,9

50

51

51

58

50,4

73

63
64

66

67

76

59
61

64

64

84

64
63

67

67

79

64

67

68

86,0 66,8 68,0

68

69

75

72,8

37

39

44

45,3

41

47

48

61

38

44

45

68

43

49

49

65

45

50

52

77,0 47,6 53,0

61

48

50

55

59,0

68

63

44

66,3

48

55

55

57

59

57

55

57

51

56

53

54

39

48

50

52

51,5 47,6 51,0

35

45,0

58

54,2

54

55

59

65

67

59

57

58

59,2

65

66

62

60,4

66

74

63

64

64

63

64

62

75

68

69

69

76

58

70

59

70

59

69

64

70

57

65

58

67

59

68

71,3 59,9 59,0

74,7 65,5 63,0

66

70

70

67

62,1

47

47

50

44,1

56

52
60

49

51

48

50

48

50

58

57

50

52

55

Najlepszy wynik w Gminie Wieluń
Najsłabszy wynik w Gminie Wieluń

49

52

49

51

60

58
57

48

53

47

53

47

52

60

62
59

Kraj

62,7

76

54

Powiat

Szkoła

Kraj

Woj.

Powiat

Szkoła

Kraj

Woj.

Powiat

Szkoła

Kraj

Woj.

Powiat

Szkoła

Kraj

Woj.

Powiat

Szkoła

Język angielski
PP

Gimnazjum nr 3
w Wieluniu

Język angielski
PR

Gimnazjum nr 2
w Wieluniu

69

Język niemiecki
PP

Gimnazjum nr 1
w Wieluniu

2018/2019

Historia i WOS

Gimnazjum nr 3
w Wieluniu

2017/2018

Język polski

Gimnazjum nr 2
w Wieluniu

2016/2017

Matematyka

Gimnazjum nr 1
w Wieluniu

2015/2016

Przedmioty
przyrodnicze

Szkoła

Egzamin

Wyniki egzaminów w % punktów
2014/2015

52

56

52

56

52

56

63,4 46,8 43,0

62,7 51,9 49,0
50,6
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10.4.2 Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w
klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Wyniki egzaminu w zestawieniu z przeprowadzonymi wcześniej sprawdzianami po klasie
szóstej przedstawiono w tabeli.
Tabela nr 38 Wyniki sprawdzianu i egzaminu w szkołach podstawowych w latach 2015 – 2019

Szkoła Podstawowa w Rudzie

Szkoła Podstawowa w
Bieniądzicach

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Powiat

Kraj

Język polski

73,10

71,30

77,10

76,70

70,90

74,10

69,60

75,60

76,20

69,09

73,00

Matematyka

64,80

64,60

67,80

73,50

63,90

75,60

67,50

68,10

75,00

60,34

61,00

Język angielski

79,90

78,50

79,00

73,30

75,80

78,30

83,10

79,10

82,30

71,89

78,00

Przedmiot
egzaminacyjny

Szkoła Podstawowa Nr 4 w
Wieluniu

Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Szkoła Podstawowa w Gaszynie

Szkoła Podstawowa w Masłowicach

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu

Szkoła Podstawowa nr 2w Wieluniu

Wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej w % punktów

2014/2015

2015/2016
Język polski

77,40

73,70

70,10

73,70

74,50

60,80

70,80

77,60

75,00

71,20

71,00

Matematyka

69,70

62,70

58,00

56,30

52,70

45,40

71,70

56,30

63,40

57,00

54,00

Język angielski

80,30

76,80

71,90

58,70

70,20

52,50

77,10

74,90

76,70

67,60

71,00

50,53

55,68

59,00

52,31

42,00

Wyniki egzaminu po klasie VIII szkoły podstawowej w % punktów
2018/2019
Język angielski

66,03

Język niemiecki

79,17

Matematyka

52,67

44,71

41,14

41,82

28,33

70,00

60,56

49,79

48,07

45,94

45,00

Język polski

68,98

62,92

66,25

79,64

66,25

78,86

71,33

69,13

67,05

66,21

63,00

60,45

58,93

56,21

42,50

61,19

57,78

68,44

35,00

Najlepszy wynik w Gminie Wieluń
Wynik powyżej średniej krajowej
Najsłabszy wynik w Gminie Wieluń
Wynik poniżej średniej krajowej
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10.4.3 Konkursy przedmiotowe
Wieluńskie szkoły podstawowe z nielicznymi wyjątkami osiągają wyniki na poziomie lub
powyżej średnich krajowych. Stan taki należy zaliczyć do zadowalających.
Efektywność pracy nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi ma odzwierciedlenie
w uzyskiwanych wynikach w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Wyniki
uzyskiwane przez uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wieluń przedstawiono w tabeli
10. 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. Laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

10.5 Dotacje dla klubów sportowych przekazywane przez ZOPOW
Realizując uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu Nr II/10/18 z dnia 30 listopada 2018 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 2019 Burmistrz
Wielunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji w Gminie Wieluń
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:


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 piłka nożna.

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.
Wyniki otwartych konkursów ofert wraz z kwotami przekazanych dotacji przedstawiono
w załączonej tabeli.
Tabela nr 39 Dotacje dla klubów sportowych przekazane przez ZOPOW (1)

Nazwa zadania

Oferenci

Kwota dotacji

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

Międzygminny Ludowy Klub
Sportowy

90 000 zł

Wieluński Klub Sportowy
Siatkarz

95 000 zł

Klub Sportowy Wieluń

105 000 zł

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wieluń w
dyscyplinie piłka nożna
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Wsparcie realizacji zadań obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej odbyło
się także z wykorzystaniem środków finansowych wskazanych na ten cel w uchwale Nr
III/36/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń
na rok 2019. Realizując ww. uchwałę, Burmistrz Wielunia ogłosił otwarte konkursy ofert na
realizację w 2019 roku w Gminie Wieluń zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujące
działania w obszarze aktywności fizycznej:


rozwój sportu i kultury fizycznej na terenach wiejskich Gminy Wieluń;



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;



organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń w
dyscyplinie taekwon-do;



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

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 40 Dotacje dla klubów sportowych przekazane przez ZOPOW (2)

Nazwa zadania

Oferenci

Kwota dotacji

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

Wieluński Klub Sportowy
SIATKARZ

105 000 zł

Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenach
wiejskich Gminy Wieluń

Gminne Zrzeszenie LZS w
Wieluniu

107 000 zł

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

Klub Karate Tradycyjnego w
Wieluniu

18 000 zł

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wieluń
w dyscyplinie taekwon-do

Sportowy Klub Taekwon-do
„Niedźwiedź”

10 000 zł
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Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wieluń
w dyscyplinie szachy

Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka Wieluń”

20 000 zł

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

Międzyszkolny Klub Sportowy
w Wieluniu

94 000 zł

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
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11. Kultura
11.1 Muzeum Ziemi Wieluńskiej
11.1.1 Statystki dotyczące wydarzeń
Tabela nr 41 Statystyki wydarzeń zorganizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Rodzaj imprezy
Wykłady i inne wystąpienia związane m.in.
z prowadzeniem miejskich uroczystości
patriotycznych w tym poza muzeum
Koncerty
Koncerty dla dzieci
Konkursy
Konferencje
Wernisaże wystaw
Seanse filmowe
Lekcje muzealne

Ilość

Uczestnicy

26

ok. 1500

8
21
2
1
17
1
112

857
2 012
212
81
1 650
180
2 462

120

2 781

Warsztaty
Noc Muzeów

655

Europejskie Dni Dziedzictwa

238
3

Imprezy plenerowe

255
12 883

Razem

17 500 odsłon

1

Wystawa wirtualna

11.1.2 Działalność edukacyjna muzeum
Tabela nr 42 Lekcje muzealne organizowane przez MZW

Lp.
Wieluń
1.
Polskie drogi do niepodległości
2.
3.
4.
5.

Uczestnicy

Wieluń w okresie okupacji
Wieś wieluńska na pocz. XX w.
Średniowieczny Wieluń
Świadkowie mówią…

1846

Ożarów
Pokaz pracy młyna
wietrznego
Strój szlachecki
W zabytkowym parku

Uczestnicy

616

Tabela nr 43 Warsztaty organizowane przezMZW

Lp. Wieluń
1.
Warsztaty feryjne (róże)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wielkanocne pisanki
Jak Długosz po Wieluniu spacerował
Epoka lodowcowa
Pod biało-czerwonymi barwami
Szlak bursztynowy na ziemi
wieluńskiej
Kubki w stylu "suzani" towarzyszące
wystawie o Leonie Barszczewskim

Uczestnicy

2416

Ożarów
Zwyczaje i ozdoby
wielkanocne
Papieroplastyka

Uczestnicy
365
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Warsztaty wakacyjne (różne)
Warsztaty niecenia ognia
Warsztaty Powstanie Warszawskie
Warsztaty z historii mówionej
Warsztaty Ajnowie
Warsztaty bożonarodzeniowe

11.1.3 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Tabela nr 44 Środki pozyskane przez MZW w 2019 r.

Lp.
1.

2.

3.

Cel
Wystawa stała „Świadkowie mówią…
Wieluń 1 września 1939”

Projekt „Przywrócić blask.
Konserwacja tkanin historycznych ze
zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej”

Wystawa plenerowa „Wieluń 1
września 1939. Przerwana historia”

Od kogo
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
Wielton
Ania Holding
Energetyka Cieplna
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
Wieluńska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
RBS Lututów
Fundacja PZU

Kwota
88 500 zł
10 000 zł
3 000 zł
2 000 zł
29 840 zł
2 000 zł

1 000 zł
zgodnie z umową z
fundacją kwota
dofinansowania nie
może być podawana
do publicznej
wiadomości
Łącznie prawie 150.000 zł

11.1.4 Działalność wystawiennicza
30 sierpnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy stałej
Świadkowie mówią. Wieluń 1 września 1939 objętej Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
1 września w Muzeum Ziemi Wieluńskiej gościli Prezydent Polski Andrzej Duda i Prezydent
Niemiec Frank-Walter Steinmeier, gdzie spotkali się ze świadkami bombardowania i obejrzeli
nową wystawę.
Wystawy czasowe zorganizowane przez muzeum w budynku głównym:
Moje drzewo genealogiczne, w dniu 13 marca odbyło się uroczyste otwarcie wystawy
pokonkursowej i rozdanie nagród. Na wystawie prezentowano 92 prace zgłoszone do
konkursu, wykonane przez uczniów z 15 szkół.
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Z biegiem Warty – Kamion 2018 , wernisaż wystawy odbył się 7 kwietnia. Na ekspozycji
prezentowano prace, które powstały podczas XIX Pleneru Malarstwa Figuratywnego im.
Prof. Jerzego Dudy-Gracza we wrześniu 2018 roku w Kamionie.
Wielki Łuk Warty w obiektywie, uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 11 kwietnia. Autorem
zbioru fotografii rodzimej fauny i flory był Wielunianin - Piotr Dudek, fotograf-amator,
założyciel i działacz Towarzystwa Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty.
Najpiękniejsze miejsce w mojej Małej Ojczyźnie. 24 maja w muzeum odbyło się otwarcie
wystawy i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego
przez Wicemarszałka Senatu RP prof. Michała Seweryńskiego oraz Posła na Sejm RP
Pawła Rychlika.
Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej Wystawa
przygotowana

przez

Igora

Strojeckiego,

prawnuka

podróżnika

i badacza

Leona

Barszczewskiego, który żył w latach 1849-1910 (wernisaż w ramach Nocy Muzeów w dniu
18 maja).
Ilhom – malarstwo pochodzącej z Uzbekistanu wielunianki Eleny Mirzajewej (wernisaż w
ramach Nocy Muzeów w dniu 18 maja).
Malarstwo prof. Jana Szancenbacha ze zbiorów Zbigniewa Kazimierza Witka Prezesa
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, uroczyste otwarcie wystawy odbyło się
29 czerwca 2019 r.
Świat

Ajnów

z

Hokkaido.

Od

Bronisława

Piłsudskiego

do

Shigeru

Kayano.

W dniu 15 września uroczyście otwarto wystawę przedstawiającą życie codzienne i kulturę
Ajnów, kiedy to B. Piłsudski prowadził wśród nich badania.
Szopka Bożonarodzeniowa, 6 grudnia uroczyście otwarto wystawę, która była pokłosiem
konkursu

ogłoszonego

przez

MZW

dla

uczniów

szkół

podstawowych

i średnich. Na ekspozycji prezentowanych było 120 prac.
Wystawy plenerowe:
Wieluń miasto królewskie wystawę prezentowano na Placu Legionów w Wieluniu.
Wieluń 1 września 1939 – przerwana historia, prezentowano (od 26 sierpnia do
9 września) w galerii plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
Wystawy czasowe zorganizowane w ożarowskiej oficynie:
Magia winylowej płyty, ze zbiorów Bogusława Nowaka. 16.09.2018-10.02.2019;
Moje drzewo genealogiczne, wystawa pokonkursowa, XII edycja 15.04-10.05.2019;
Malarstwo grupy PLUSMINUS z Łodzi 19.05-05.09.2019;
Historia nicią wyszyta, haftowana replika obrazu Jana Matejki. 08.09-22.09.2019.
Wystawy zorganizowane przez MZW w innych instytucjach:
Wieluń 1 września 1939. 2 kwietnia otwarto w Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku. 40
fotografii ukazywało obraz zniszczonego miasta po bombardowaniu 1 września 1939 roku.;
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Wieluń 1 września 1939 r. Przerwana historia. Ekspozycję przygotowano dla Muzeum w
Osterburgu. Wystawa składała się z 27 wydruków wielkoformatowych. Prezentacja trwała w
okresie 1. 05 – 16. 06. 2019 r.;
Ksiądz kanonik Stefan Faryś – kapłan niezłomny, wystawę w okresie od 2 sierpnia do 13
sierpnia eksponowana w kościele w Chotowie. Materiał ikonograficzny pozyskano od osób
prywatnych i z parafii w Chotowie.
Wieluń miastem pokoju i pojednania, wystawę w Sejmie RP otwarto 11 września
z udziałem władz miasta, parlamentarzystów i wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty
Gosiewskiej.
Wieluń miastem pokoju i pojednania, wystawę w Instytucie Europejskim w Łodzi otwarto 17
września z udziałem m.in. wicepremiera RP Piotra Glińskiego.
Wieluń – miastem pokoju i pojednania, ekspozycja składająca się z 20 wydruków
oprawionych w ramy 70 x 100 cm była prezentowana w Ośrodku Szkolenia Służby
Więziennej w Kulach koło Pajęczna w okresie 23. 09 – 31.10. 2019 r.
Frekwencja w 2019 r. na wystawach stałych i czasowych w Muzeum w Wieluniu i dworze
ożarowskim wyniosła 18 218 osób.
Szacunkowa frekwencja na wystawach MZW w innych instytucjach: 6 500 osób.

11.1.5 Wyróżnienia dla muzeum
Sejmik Województwa Łódzkiego na wniosek Urzędu Miejskiego, podczas uroczystej gali
w dniu 29 października 2019 uhonorował MZW Odznaką Honorową za Zasługi dla
Województwa Łódzkiego.
31 maja 2019 z okazji jubileuszu 20-lecia Powiatu Wieluńskiego i Dnia Samorządu
Terytorialnego podczas oficjalnej uroczystości, która odbyła się w Kino-Teatrze Syrena
w Wieluniu Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu otrzymało medal „Zasłużony dla Ziemi
Wieluńskiej” za 55-letnią aktywność na rzecz ochrony dziedzictwa historycznej ziemi
wieluńskiej, w tym działalność wystawienniczą, wydawniczą, badawczą i edukacyjną.

11.2 Wieluński Dom Kultury
11.2.1 Działalność Wieluńskiego Domu Kultury
W 2019 r. cel strategiczny „Rozwój kapitału społecznego Wielunia oraz integracja
mieszkańców” zawarty w strategii Rozwoju Gminy Wieluń 2025 realizował poprzez
następujące:
1.wydarzenia
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Tabela nr 45 Wydarzenia organizowane przez WDK w 2019 r.

Lp.

Nazwa wydarzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Spektakle teatralne w Kino –Teatrze Syrena
Koncerty w Kino –Teatrze Syrena
Seanse filmowe
Koncerty i widowiska plenerowe
Koncerty w sali widowiskowej WDK
Pokazy teatralne
Wycieczki rekreacyjno -edukacyjne
Wystawy
Konkursy
Konferencje
Zdarzenia plenerowe

Liczba
wydarzeń
kulturalnych
11
6
1225
12
10
9
19
3
18
1
43

Ilość
uczestników
3 315
1 412
90 537
ok. 68 000
800
2 880
650
1 100
200
30
7 450

Tabela nr 46 Zajęcia edukacyjno - kulturalne

Ilość
uczestników

Lp.
1.

2.

3.

Grupy artystyczne:
muzyczno-instrumentalne
wokalne i chóry
folklorystyczne
Koła /kluby/ sekcje
plastyczne
taneczne
fotograficzne
turystyczne i sportowo-rekreacyjne
Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Klub żeglarski
Klub numizmatyków
Klub brydżowy
Klub krótkofalowców
Klub Kwadransowych Grubasów
Razem

49
68
17
144
184
7
20
200
78
25
10
16
25
150
993

Tabela nr 47 Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

Lp.

Nazwa zadania

Liczba osób
objęta
badaniem

1. Program „Populacyjno-przesiewowego wykrywanie rodzin z wysoką 280
genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów w Gminie Wieluń
Oznaczenie poziomu mikroelementów u osób ze stwierdzoną 200
genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów jako marker
wysokiego ryzyka rozwoju raków.
2. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 66
w Gminie Wieluń
3. Programu profilaktyki i korekcji wzroku wśród dzieci
79

11.2.2 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
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Tabela nr 48 Środki zewnętrzne pozyskane przez WDK w 2019 r.

Lp.
1.
2.

3.

Instytucja dofinansowująca
Stowarzyszenie
Zdrowych
Miast Polskich
Łódzki
Dom
Kultury
Instytucja
Kultury
Samorządu
Województwa
Łódzkiego
Narodowe Centrum Kultury

Kwota [zł]
5 000,00
10 000,00

78 000,00

4.

Nazwa programu
Aktywnie i ekologicznie na Ziemi
Wieluńskiej
Moniuszkowskie inspiracje na
ul. Moniuszki w Wieluniu
Wieluńskie
metamorfozy.
Sztuka w walce z przemocą
Wieluń dla pokoju

Narodowe Centrum Kultury
45 000,00
Razem
138 000,00
Poza tym był współorganizatorem projektu dla dzieci „Kolorowa Lokomotywa” realizowanego
przez Łódzki Dom Kultury (2 grupy 40 osobowe). Koszty projektu sfinansował Łódzki Dom
Kultury, natomiast wkład WDK, to rekrutacja i opieka nad uczestnikami. Orientacyjny koszt
tego specyficznego dofinansowania to ok. 8 tys. zł.

11.2.3 Osiągnięcia Wieluńskiego Domu Kultury
Osiągnięcia uczestników zajęć Wieluńskiego Domu Kultury:
Konkursy:
1. Nagrody w konkursie dla dzieci Kolorowa Lokomotywa:
Borys Bociąga,
Yera Rakovych,
Karolina Walaszczyk,
Antonina Smela,
Monika Górska,
Michał Nosachov,
Iga Opałka.
2. Nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”:
Nina Pawlaczyk - III miejsce w kategorii literatura.
3. Nagrody dla Wandy Musiał:
w 43 Konkursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Nowym Targu - I miejsce,
w XII Ogólnopolskim konkursie rysunku węglem Łęczna 2019 –-II miejsce.
4. Wyróżnienie dla Amatorskiej Grupy Tkackiej Penelopa - XII Ogólnopolski Konkurs
Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej Turek 2019
5. Nagrody w konkursie MZW „Szopka Bożonarodzeniowa”:
Anna Stępień i Robert Kacała – I miejsce,
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Patryk Gaj – II miejsce.
6. Wyróżnienie w kategorii 0- 7 lat dla tancerek z Wielunia - Mistrzostwa Polski w Tańcach
Narodowych w Ujeździe.
Przeglądy:
Przegląd twórczości artystycznej - 5 Senioralia Regionu Wieruszowskiego
Nina Pawlaczyk,
Chór „Melodia,
Grupa robótek ręcznych „A-nitki”
XII Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Sokolnikach
Chór „Melodia”
Osiągnięcia Wieluńskiego Domu Kultury:
1. Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w Dziedzinie Kultury dla dyrektor WDK
Elżbiety Kalińskiej;
2. Wyróżnienie Marszałka Województwa Łódzkiego dla Wieluńskiego Domu Kultury za
niezwykłe wsparcie i zaangażowanie w organizację i realizację wydarzeń związanych
z ogólnopolskimi obchodami 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki;
3. III miejsce w Konkursie medialnym pn. Promujemy ekologię.
Projekt City Plaża
– bardzo duża frekwencja (ok. 7 tys. osób),
- wysoki poziom animacji i koncertów;
Święto Flagi:
- duża frekwencja,
- olbrzymie zainteresowanie happeningiem „Lampiony z flagą w tle”;
Dni Wielunia:
- bardzo duża akceptacja opinii publicznej repertuaru i sposobu realizacji;
Noc Świętojańska:
- olbrzymia frekwencja podczas koncertu zespołu ludowego „Kujon” oraz „Kuso”
połączonego z plenerową wystawą świetlną i wyplataniem wianków;
działalność Stacji Kulturalnej -Wieluń Dąbrowa:
- ogromny sukces koncertów kameralnych, wystaw, koncertów plenerowych, w których w
ciągu roku wzięło udział blisko 2 tysiące osób.
- bardzo duże zainteresowanie warsztatami, na które tygodniowo uczęszcza 240 osób.
Kino -Teatr Syrena:


blisko 100 tys. widzów.
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 projekt „Niepodległa” współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, dzięki któremu zorganizowaliśmy
dla mieszkańców koncert „Pro Patria” w Kino-Teatrze Syrena, konkurs „Jak młodzi
widzą niepodległość”- blisko 80 prac zgłoszonych zaprezentowaliśmy na wystawie
podczas uroczystego wernisażu na Dworcu Kulturalnym Wieluń Dąbrowa;
 happening autorstwa Mirosława Chudego na placu Legionów w Międzynarodowy Dzień
Pokoju. Artyście pomagały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. W. Bełzy w
Bieniądzicach. Dzięki wspólnej pracy powstało dzieło, które ma symbolizować
potrzebę przestrzegania pokoju oraz sprzeciw wobec wojen;
 projekt Moniuszko związany z ogólnopolskimi obchodami 200. rocznicy urodzin
Stanisława Moniuszki, w ramach którego zorganizowaliśmy turniej gier planszowych,
warsztaty muzyczne i koncert „Moniuszkowie inspiracje” w który włączyły się lokalne
zespoły, seniorzy oraz uczniowie wieluńskich placówek;

11.3 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu
Rok 2019 był kolejnym etapem realizacji celów i zadań statutowych przez Miejską i Gminna
Bibliotekę Publiczną w Wieluniu. 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:

11.3.1 Wspieranie środowisk twórczych
Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez m.in.:
zorganizowanie wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Wieluniu wieczoru
muzycznego „Koncert muzyki polskiej”
zorganizowanie promocji książek, w tym m.in.:
tomiku wierszy ks. Bogdana Blajera” Chodząc po niebie”;
tomiku wierszy Niny Pawlaczyk „Światłocienie”;
książki Zbigniewa Stępnia „Dookoła Polski”
promocja twórczości Magdaleny Kapuścińskiej i Kamila Dudka pod tytułem „Listkliwie”
zorganizowanie wystawy fotograficznej „Niekolorowy świat” autorów pochodzących z
różnych stron Polski
prezentacja wystawy fotograficznej „Kuba – podróż do przeszłości” autorstwa wielunianina
Piotra Pabisiaka

11.3.2 Pomoc sferze książki i czytelnictwa
Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez m.in.:
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wydanie przez MiGBP w Wieluniu książki „Dawno temu w Wieluniu” autorstwa Wiesława
Drabika. Wydawnictwo jest pierwszą dedykowaną dzieciom publikacją mówiącą o
wydarzeniach 1 września 1939 roku w Wieluniu
przystąpienie Biblioteki do kampanii społecznej „Mała książka - wielki człowiek”. W ramach
przedsięwzięcia, dzieci w wieku przedszkolnym korzystające z usług Biblioteki otrzymały
wyprawkę czytelniczą na dobry start. Od września 2019 roku w projekcie wzięło udział 251
dzieci
zorganizowanie 13 spotkań Dyskusyjnego Klubu książki działającego w MiGBP w Wieluniu
zorganizowanie spotkań ze znanymi autorami książek, wśród których znaleźli się:
Łukasz Dębski
Wiesław Drabik
Wojciech Gawłowski
Jarosław Jakubowski
Jolanta Maria Kaleta
Melania Kapelusz
Krzysztof Kuczkowski
Prof. nauk humanistycznych Stanisław Niceja
Michał Ogórek
Małgorzata Strękowska - Zaremba
Wojciech Widłak
systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie księgozbioru:
w 2019 roku zbiory Biblioteki uzupełniono o 2925 egzemplarzy książki tradycyjnej
w ramach wirtualnej czytelni książek elektronicznych IBUK LIBRA, czytelnicy skorzystali z
1981 nowych tytułów e-booków
w Czytelni Biblioteki po raz pierwszy udostępniono zbiory cyfrowej wypożyczalni
międzybibliotecznej Academica. Dzięki platformie użytkownicy Biblioteki mają dostęp do
współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy
zorganizowanie I wieluńskiej edycji ogólnopolskiej akcji promującej książki i czytelnictwo „Jak
nie czytam, jak czytam”. W plenerowym przedsięwzięciu wzięło udział 700 uczestników z
wieluńskich szkół średnich oraz szkół podstawowych z terenu gminy Wieluń
zorganizowanie VIII wieluńskiej edycji Narodowego Czytania
zorganizowanie V edycji „Nocy Bibliotek”, wieczorno-nocnej imprezy poświęconej promocji
książki i czytelnictwa
zorganizowanie dla najmłodszych czytelników konkursu „Bibliomaniak”
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11.3.3 Uczestnictwo w kulturze dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez m.in.:
zaprezentowanie szerokiej publiczności w Wieluńskim Domu Kultury spektaklu „Czarownice
z Salem” na podstawie sztuki Arthura Millera przygotowanego przez Koło teatralne „wpół do
czwartej” działające przy MiGBP w Wieluniu. Podczas 3 odsłon spektakl obejrzało 296 osób
kontynuowano działalność Zespołu Śpiewaczego Czeremcha funkcjonującego od 2011 roku
przy Filii Bibliotecznej w Rudzie
pracownicy biblioteki i zaproszeni gości przeprowadzili w Bibliotece Głównej i filiach 114 form
warsztatowych.

W książnicy zorganizowano zajęcia : literackie, plastyczne, teatralne,

rękodzielnicze, śpiewacze oraz z zakresu poradnictwa zawodowego. Łącznie w warsztatach
wzięło udział 1706 osób
zorganizowanie wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Wielunia konkursu historycznego
„Wieluń był pierwszy”
zorganizowanie dla najmłodszych czytelników Biblioteki, spotkania pod hasłem „Literacki
Dzień Pluszowego Misia” oraz teatrzyku „O rybaku i złotej rybce” na podstawie baśni
ludowej.

11.3.4 Informacja i promocja
Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez m.in.:
kontynuowanie ścisłej współpracy Biblioteki z lokalnymi mediami w zakresie promowania
działalności instytucji
prezentacja nowości wydawniczych przez pracowników Biblioteki w TVK WSM
systematyczna aktualizacja strony internetowej Biblioteki
zamieszczanie informacji o Bibliotece w mediach społecznościowych
przygotowanie „Kalendarza wydarzeń kulturalnych w MiGBP w Wieluniu”
We wszystkich przedsięwzięciach przygotowanych przez MiGBP w Wieluniu bardzo
aktywnie uczestniczyła lokalna społeczność . W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
wieluńską książnicę i jej filie odwiedziło 67418 osób.
Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba czytelników, wypożyczeń oraz odwiedzin
w Bibliotece.

Czytelnicy:
 2018 – 7518
 2019 – 7745
Odwiedziny:
 2018 – 64041
 2019 – 67418
Wypożyczenia:
 2018 – 129465
 2019 – 131761
Warto również nadmienić, iż istniejący od 2011 roku Zespół Śpiewaczy Czeremcha
działający przy Filii Bibliotecznej w Rudzie otrzymał w 2019 roku Nagrodę Marszałka
Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury, twórczości artystycznej,
upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz
kultury.
Tabela nr 49 Liczba wydarzeń kulturalnych w MiGBP w Wieluniu oraz frekwencja

L.p. Rodzaj wydarzenia
1.
Wystawy:
 książek
 fotograficzne
 inne
2.
Spotkania autorskie
3.
Spotkania inne:
 z ciekawymi ludźmi
 okolicznościowe (Dzień Pluszowego Misia, Wigilijne)
4.
Prelekcje, odczyty
5.
Lekcje biblioteczne
6.
Warsztaty:
 plastyczne
 literackie
 różnotematyczne
 kulinarne
 śpiewacze
 poradnictwo zawodowe
7.
Dyskusje DKK
8.
Konkursy
9.
Głośne czytanie (w tym z wykorzystaniem książki-zabawki)
10. Imprezy artystyczno-literackie (koncerty, wieczory słownomuzyczne, wieczory poezji)
11.

12.
13.

Imprezy czytelniczo-medialne (cykliczny przegląd nowości
wydawniczych w TVK WSM)

Projekcje filmowe
Przedstawienia teatralne, kukiełkowe

Ilość

Frekwencja
12
3
3
12

ok. 1500
osób

6
2
1
3

330
79
86
69

9
32
19
1
48
5

243
368
322
9
637
127

11
5
8

134
193
261

3

325

10

odbiorcy
programów
TVK WSM

1
2

48
93

791

14.
15.

16.
17.

18.

Zwiedzanie Biblioteki
Imprezy poza Biblioteką:
 plenerowe (festyn, piknik, Dzień Pieczonego
Ziemniaka)
 na terenie innych instytucji ((Szkoły Podstawowe w
Kurowie i Masłowicach, sala OSP w Dąbrowie,
Wieluński Dom Kultury, Dom Ludowy w Turowie)
Zajęcia rekreacyjne (zumba)
Udział w akcjach ogólnopolskich:
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 Tydzień Bibliotek
 Noc bibliotek
 Narodowe Czytanie
 Jak nie czytam, jak czytam
Inne wydarzenia w tym:
 występy Zespołu Śpiewaczego Czeremcha (przeglądy
uroczystości)
 udział Zespołu Śpiewaczego Czeremcha w nagraniu
płyty w ramach projektu „Nasze korzenie – nasza
duma”
 próby do przedstawień
 promocja książki „Dawno temu w Wieluniu”
 finisaż wystawy fotograficznej
 Festiwal Literatury Zarzewie
 spotkanie DKK z podopiecznymi Domu Pomocy
Społecznej w Skrzynnie
 spotkanie z aktorami koła teatralnego „Za co lubimy
pozytywistów”
 bookcrossing
suma

16

373

5

526

9

856

1

30

1
1
1
1
3

ok. 1100
osób

16

246

1
35
1
1
1

15
414
30
35
73

1

10

1
1

6
ok. 500
osób

292
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11.3.5 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Tabela nr 50 Środki zewnętrzne pozyskane przez MiGBP w 2019 r.
Biblioteka

MiGBP w
Wieluniu

MiGBP w
Wieluniu

MiGBP w
Wieluniu

Źródło
dotacji

Nazwa i krótki opis projektu

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
MKiDN
Priorytet: zakup nowości
wydawniczych do bibliotek
publicznych
„Czytanie zbliża” – projekt
literacki skierowany do
Fundacja
czytelników Biblioteki
PZU
Głównej i Filii
Bibliotecznych
„Wieluń – odrobiona lekcja”,
Fundacja
projekt historyczno-literacki,
LOTTO im. w ramach którego
Haliny
Biblioteka wydała po raz
Konopackiej pierwszy w historii książkę
dla najmłodszych,

Partnerzy

-

szkoły
podstawo
we gminy
Wieluń

-

Kwota
dotacji

Kwota
wkładu
własneg
o

21.000,00

56.000,0
0

9.990,00

1.110,00

12.969,00

1.441,00

96

opowiadającą o
wydarzeniach 1 września
1939 roku w Wieluniu
MiGBP w
Wieluniu

Zasada
Bikes

Konkurs historyczny
„Wieluń był pierwszy” –
nagroda główna rower

MiGBP w
Wieluniu

Firma
BOMED

Spotkanie autorskie z
Teresą Lipowską w ramach
DKK

Towarzyst
wo
Przyjaciół
Wielunia
Instytut
Książki,
Wojewódz
ka
Biblioteka
Publiczna
im.
Marszałka
J.
Piłsudskie
go w Łodzi

664,20

-

500,00

-

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu w 2019 r. przystąpiła do ogólnopolskiej
kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”.
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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, 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 (wspomaganie
działalności

instytucji,

stowarzyszeń,

służącej

rozwiązywaniu

problemów

alkoholowych).

13.1.2 Realizacja działań podjętych przez GKRPA w Gminie Wieluń
1)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w 2019 roku
14 posiedzeń;

2)

Funkcje kontrolne realizowane były przez Zespół ds. Kontroli. Przeprowadzono

9 kontroli obejmujących 27 punktów dystrybucji alkoholu. Kontrola ukierunkowana była
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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, tj. sprzedaży napojów
alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Zespół
Kontrolny

we

wszystkich

kontrolowanych

jednostkach

pouczył

sprzedawców

bądź właścicieli punktów sprzedaży alkoholu o konsekwencjach nieprzestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń;
3) Zespół ds. Leczenia odbył 10 posiedzeń, na które zaproszono 21 osób;
4) Wydano 16 postanowień dotyczących wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.

13.1.3 Dane dotyczące wykorzystania środków
Na realizację zadań

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w 2019 roku wydano za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej – na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wieluniu i Olewinie – 249.225,21
z oraz 8.000 zł na działanie na rzecz osób z problemem alkoholowym ukierunkowane
na ochronę przed przemocą w rodzinie. Pozostałe kwoty rozliczane przez Ośrodek to
zadania z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –
150.468,21 zł, oraz zadania z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 43.418,23
zł.
Tabela nr 51 Ewaluacja programów

Ewaluacja programu

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

liczba osób zaproszonych na posiedzenie

2013
54

2014
44

2015
20

2016
23

2017
20

2018 2019
30
21

zespołu ds. leczenia
liczba uczniów objętych programami
profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w
ramach gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych

999 U 1002 U 934 U 1099 U 992 U

819 U 1213 U

115 N

89 N

90 N

105 N

104 N

170 N

159 N

104 R

85 R

85 R

109 R

72 R

79 R

56 R

1273 U 1237U 1217 U 1189 U 1262 U 1342 U 1063 U
liczba uczniów objętych programami
profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w
ramach gminnego programu przeciwdziałania
52 N
38 N
117 R 340 R 142 R 165 R 74 R
narkomanii

liczba osób objętych programami
profilaktycznymi dla osób uzależnionych i ich

127

154

164

141

`122

56 R

90 R

121

115

101

rodzin
liczba dzieci objętych opieką świetlic

72

64

70

72

68

64

54

180

147

218

128

143

180

254

środowiskowych
liczba dzieci i młodzieży uczestniczących
w zajęciach organizowanych w ramach akcji
,,ferie i wakacje w Gminie Wieluń”

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
U- uczniów, N – nauczycieli, R – rodziców
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14. Współpraca ze stowarzyszeniami i miastami partnerskimi
14.1 Stowarzyszenia
14.1.1 Stowarzyszenie 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.

14.1.2 Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju
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

miast,

na

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
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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 2019 roku stowarzyszenie przekazało:


dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Sieńcu – na przebudowę placu zabaw
w miejscowości Sieniec – kwotę 49 981,00



dla OSP Kurów – na budowę placu zabaw i altany w Kurowie – kwotę 39 938,00 zł
oraz na budowę siłowni napowietrznej 45 000,00 zł

14.2 Miasta Partnerskie
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 2019 roku młodzież z Osterburga brała udział w Biegu Pamięci.
Delegacje samorządowców z Osterburga brały udział w Dniach Wielunia
oraz obchodach 80. 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.
W 2019 roku świętowano 20-lecie współpracy między gminami. Przedstawiciele
Adelebsen uczestniczyli również w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej oraz w Biegu Pamięci.

14.2.3 Waltrop
W październiku 2018 gmina Wieluń oraz Waltrop podpisały deklarację o współpracy,
w której wyrażają gotowość i chęć podjęcia współpracy partnerskiej.
W 2019 roku przedstawiciele Waltrop uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz w Biegu Pamięci.
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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

w

1992

r.

w

Spółkę

na
z

udziały

są

podstawie

Aktu

ograniczoną

w

posiadaniu

Gminy

Przekształcenia

odpowiedzialnością.

Wieluń.

Spółka

Przedsiębiorstwa

Spółka

wpisana

powstała

Komunalnego

jest

do

rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w
Łodzi pod nr KRS 0000133507.
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.
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 głównie na
składowisko odpadów w Dylowie (Eko-Region). Na tę chwilę na terenie składowiska w
Rudzie prowadzona jest 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 2019 wykonano w spółce inwestycje na kwotę 731.684,34 zł, w tym zakupiono:
pojemniki na odpady – 520 632,00 zł, rozbudowano systemu monitoringu na składowisku
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oraz zmodernizowano sprzęt komputerowy – 66.95,93 zł, przeprowadzono modernizację
osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków – 41.000,00 zł, zakupiono agregat
prądotwórczy 54.800,00 zł.

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
Budownictwa

Społecznego

600 000 zł. Udziałowcami Wieluńskiego Towarzystwa
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 2019 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.
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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