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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 2020.
Raport przedstawia informacje o gminie Wieluń w okresie od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 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.
1.

Data

Nr uchwały

2020.01.29 XXII/354/20

Tytuł uchwały
w sprawie rozpatrzenia

petycji

2.

2020.01.29 XXII/355/20

w sprawie rozpatrzenia

Opis stanu realizacji uchwały
Uznano petycję za bezzasadną w
zakresie punktu 1 dotyczącego
zmiany
przepisów
prawa
miejscowego.
W zakresie
punktów od 2 do 11 petycja
została rozpatrzona uchwałą Nr
XXI/351/19
Rady
Miejskiej
w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2019
r. w sprawie przekazania petycji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu zawiadomił wnoszącą
petycję o sposobie jej załatwienia.

Uznano petycję za bezzasadną.
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Wieluniu zawiadomił wnoszącą
petycję
o sposobie jej
załatwienia

petycji

3.

2020.01.29 XXII/356/20

4.

2020.01.29 XXII/357/20

5.

2020.01.29 XXII/358/20

w sprawie zlecenia
przeprowadzenia
kontroli przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej
w Wieluniu
w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
w 2020 roku
w sprawie zarządzenia
wyborów Sołtysa
Sołectwa Kurów
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Komisja
Rewizyjna
przeprowadziła kontrolę i został
wystosowany wniosek, który
został jednomyślnie przyjęty*
Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu
Wybory przeprowadzono w dniu
19.02.2020 r. Sołtysem został
wybrany Pan Andrzej Gęsiak

6.

2020.01.29 XXII/359/20

7.

2020.01.29 XXII/360/20

8.

2020.01.29 XXII/361/20

9.

2020.01.29 XXII/362/20

10. 2020.01.29 XXII/363/20

11. 2020.01.29 XXII/364/20

12. 2020.01.29 XXII/365/20

13. 2020.01.29 XXII/366/20

14. 2020.01.29 XXII/367/20

15. 2020.01.29 XXII/368/20

16. 2020.01.29 XXII/369/20

17. 2020.01.29 XXII/370/20

18. 2020.01.29 XXII/371/20

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
wybranego terenu w
obszarze obrębu
Dąbrowa
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
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Uchwała wykonana

W trakcie realizacji

Uchwała wykonana
Uchwała wykonana
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

19. 2020.01.29 XXII/372/20

20. 2020.01.29 XXII/373/20

21. 2020.01.29 XXII/374/20

22. 2020.01.29 XXII/375/20

23. 2020.02.25 XXIII/376/20

24. 2020.02.25 XXIII/377/20

25. 2020.02.25 XXIII/378/20

26. 2020.02.25 XXIII/379/20

27. 2020.02.25 XXIII/380/20

w sprawie określenia
górnych stawek opłat
ponoszonych przez
właścicieli
nieruchomości, którzy
nie są zobowiązani do
ponoszenia opłat za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, za usługi
w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
oraz w zakresie
opróżniania zbiorników
bezodpływowych i
transportu nieczystości
ciekłych
w sprawie przyjęcia
rezygnacji
Przewodniczącej Komisji
Zdrowia i Polityki
Społecznej Rady
Miejskiej w Wieluniu
w sprawie zmiany składu
osobowego Komisji
Zdrowia
i
Polityki Społecznej Rady
Miejskiej w Wieluniu
w sprawie powołania
Przewodniczącego
Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej Rady
Miejskiej w Wieluniu
w sprawie nadania
Honorowego
Obywatelstwa Wielunia

W trakcie realizacji – określone
uchwałą górne stawki obowiązują
do czasu ich zmiany

Przyjęto rezygnację radnej Marii
Zarębskiej
z
funkcji
Przewodniczącej Komisji Zdrowia i
Polityki Społecznej

Powołano radną Annę Dziubę –
Marzec na członka Komisji
Zdrowia
i Polityki
Społecznej
Powołano
na
funkcję
Przewodniczącego
Komisji
Zdrowia
i Polityki
Społecznej radną Annę Dziubę Marzec
Nadano
tytuł
Honorowego
Obywatelstwa
Wielunia
Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej dr Andrzejowi Dudzie
Uchwała wykonana

w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 7 na os. Wojska
Polskiego 6 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
Uchwała wykonana
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie wyrażenia
Uchwała wykonana
zgody na nabycie
nieruchomości
w sprawie zawarcia
Uchwała wykonana
umów dzierżawy
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28. 2020.02.25 XXIII/381/20
29. 2020.02.25 XXIII/382/20

30. 2020.02.25 XXIII/383/20

31. 2020.02.28 XXIV/384/20

32. 2020.02.28 XXIV/385/20

33. 2020.02.28 XXIV/386/20

34. 2020.03.31 XXV/387/20

w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
zmieniająca uchwałę Nr
XXII/356/20 w sprawie
zlecenia
przeprowadzenia
kontroli przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej
w Wieluniu
w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej
Miejski Żłobek w
Wieluniu i nadania jej
statutu
w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty
oraz zwolnienia w części
z opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady stanowiące
odpady komunalne
w kompostowniku
przydomowym
w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości
opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez
właścicieli
nieruchomości, na
których zamieszkują
mieszkańcy
w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
w 2020 roku
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata
2020-2030
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Uchwała wykonana
Jak w punkcie 3.

Uchwała wykonana

W trakcie realizacji – określone
uchwałą stawki oraz metoda
ustalania opłaty obowiązują do
czasu ich zmiany

W trakcie realizacji
obowiązujący

–

wzór

Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu
Uchwalono Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Wieluń na lata
2020-2030

35. 2020.03.31 XXV/388/20

36. 2020.03.31 XXV/389/20

37. 2020.03.31 XXV/390/20

38. 2020.03.31 XXV/391/20

39. 2020.03.31 XXV/392/20

40. 2020.03.31 XXV/393/20

w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
w 2020 roku
w sprawie przystąpienia
do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
wybranych terenów w
obrębie Gaszyn
w sprawie przystąpienia
do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
wybranego terenu w
obszarze miasta
Wielunia
zmieniająca uchwałę w
sprawie zarządzenia
poboru podatków od
nieruchomości, rolnego,
leśnego
w
drodze inkasa oraz
określania inkasentów
i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
od osób fizycznych w
drodze inkasa
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
Powiatowi
Wieluńskiemu z
przeznaczeniem na
pomoc dla
samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w
Wieluniu
w sprawie przyjęcia
programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wieluń
na rok 2020
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Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu
Uchwała wykonana, plan został
opracowany i przyjęty uchwałą
XXXIX/552/21 z 27 stycznia 2021
r.

Uchwała wykonana, plan jest na
etapie sporządzania projektu

Na
podstawie
uchwały
zaktualizowano listę inkasentów
podatków od nieruchomości,
rolnego i leśnego

Przekazano dotację dla Starostwa
Powiatowego w Wieluniu
w
kwocie
75.000
zł
z
przeznaczeniem
na
zakup
respiratora dla SPZOZ w Wieluniu.
Z kwoty tej wykorzystano
73.440,00 zł, dotację rozliczono

Zrealizowano

41. 2020.03.31 XXV/394/20

w sprawie przyjęcia
protokołu Komisji
Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wieluniu

42. 2020.05.06 XXVI/395/20

w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
w 2020 roku
w sprawie zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego na
spłatę wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań

43. 2020.05.06 XXVI/396/20

44. 2020.05.06 XXVI/397/20

45. 2020.05.06 XXVI/398/20

46. 2020.05.06 XXVI/399/20

w sprawie zwolnień od
podatku od
nieruchomości grup
przedsiębiorców,
których płynność
finansowa uległa
pogorszeniu w związku z
ponoszeniem
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych z
powodu COVID-19
(wirusa SARS-CoV-2)
w sprawie określenia
wysokości opłat za pobyt
dziecka w Żłobku
Miejskim w Wieluniu
oraz ustalenia
maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie
zmieniająca uchwalę Nr
LVIII/578/18 w sprawie
Statutu Gminy Wieluń
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Rada Miejska w Wieluniu
zatwierdziła protokół kontrolny
Komisji
Rewizyjnej
z
przeprowadzonej
kontroli
dotyczącej
organizacji
Dni
Wielunia
w latach
2019-2020
Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu
24.07.2020
roku
podpisano
umowę z BGK w sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego na spłatę
wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań
do
kwoty
8.034.177,71 zł oprocentowanie
WIBOR 3M + marża banku 0,26
punktów procentowych
Kredyt uruchomiono w kwocie
7.866.177,71 zł
W wyniku realizacji uchwały część
podatników została zwolniona z
podatku od nieruchomości z
powodu epidemii Covid 19

Uchwala wykonana

Uchwałą w realizacji

47. 2020.05.06 XXVI/400/20

48. 2020.05.06 XXVI/401/20
49. 2020.05.06 XXVI/402/20
50. 2020.05.06 XXVI/403/20
51. 2020.05.06 XXVI/404/20

52. 2020.05.06 XXVI/405/20

53. 2020.05.06 XXVI/406/20

54. 2020.05.06 XXVI/407/20

55. 2020.05.06 XXVI/408/20

56. 2020.05.06 XXVI/409/20

57. 2020.05.06 XXVI/410/20

zmieniająca uchwałę Nr
XXV/393/20 z dnia 31
marca 2020 roku w
sprawie przyjęcia
programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wieluń
na rok 2020
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie zmiany
uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
lokalowej
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 19 przy ul. Okólnej 6
w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 20 przy ul. Targowej 7
w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 20 przy ul. 18 Stycznia
1 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 27 przy ul. 18 Stycznia
1 w Wieluniu
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Zrealizowano z wyłączeniem
Rozdziału 5 – Budowa schroniska
dla zwierząt

Uchwała wykonana
Uchwała wykonana
Uchwała wykonana
Uchwała wykonana

Przetarg
na
sprzedaż
nieruchomości
zakończony
wynikiem negatywnym
Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

58. 2020.05.06 XXVI/411/20

59. 2020.05.06 XXVI/412/20

60. 2020.05.06 XXVI/413/20

61. 2020.05.06 XXVI/414/20

62. 2020.05.06 XXVI/415/20

63. 2020.05.06 XXVI/416/20

64. 2020.05.06 XXVI/417/20

65. 2020.05.06 XXVI/418/20

66. 2020.05.06 XXVI/419/20

67. 2020.05.06 XXVI/420/20

w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 10 przy ul. Krakowskie
Przedmieście 6
w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 21 na os. Wojska
Polskiego 1 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 1 na os. Wojska
Polskiego 2 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 23 na os. Wojska
Polskiego 2 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 60 na os. Wojska
Polskiego 4 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 15 na os. Wojska
Polskiego 6 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 29 na os. Wojska
Polskiego 6 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę
nieruchomości
w sprawie nadania
nazwy ulicy w mieście
Wieluń
w sprawie nadania
nazwy ulicy w mieście
Wieluń
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Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

68. 2020.05.06 XXVI/421/20

69. 2020.05.06 XXVI/422/20

70. 2020.05.06 XXVI/423/20

71. 2020.05.15 XXVII/424/20

72. 2020.05.29 XXVIII/425/20

w sprawie organizacji
wspólnej obsługi
finansowo-księgowej,
administracyjnej i
organizacyjnej dla szkół
i przedszkoli oraz
placówek opieki nad
dziećmi do lat 3, dla
których organem
prowadzącym jest
Gmina Wieluń
zmieniająca uchwałę Nr
X/109/11 w sprawie
nadania statutu Zakładu
Obsługi Placówek
OświatowoWychowawczych w
Wieluniu
w sprawie stanowiska
Rady Miejskiej
dotyczącego udzielania
ulg w zapłacie podatku
od nieruchomości przez
osoby fizyczne
wynajmujące lub
wydzierżawiające
przedsiębiorcom lokale
użytkowe,
w
okresie epidemii SARSCoV-2
zmieniająca uchwałę Nr
XXVI/397/20 Rady
Miejskiej
w
Wieluniu z dnia 6 maja
2020 r. w sprawie
zwolnień od podatku od
nieruchomości grup
przedsiębiorców,
których płynność
finansowa uległa
pogorszeniu w związku z
ponoszeniem
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych z
powodu COVID-19
(wirusa SARS-CoV-2)
w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
w 2020 roku
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Uchwała utraciła moc
podstawie
uchwały
XXXII/455/20

na
Nr

Uchwała
zrealizowana
wynikała
z
uchwały
XXVI/421/20

–
Nr

W wyniku wdrożenia uchwały
część podatników dotkniętych
najbardziej skutkami epidemii
Covid 19 otrzymała ulgę w postaci
umorzenia podatku
w
części lub w całości

W wyniku realizacji uchwały część
podatników została zwolniona z
podatku od nieruchomości z
powodu epidemii Covid 19

Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu.

73. 2020.05.29 XXVIII/426/20

74. 2020.05.29 XXVIII/427/20

75. 2020.05.29 XXVIII/428/20

76. 2020.05.29 XXVIII/429/20

77. 2020.05.29 XXVIII/430/20

78. 2020.05.29 XXVIII/431/20

79. 2020.05.29 XXVIII/432/20

80. 2020.05.29 XXVIII/433/20

81. 2020.05.29 XXVIII/434/20
82. 2020.05.29 XXVIII/435/20

83. 2020.06.17 XXX/436/20

w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie
darowizny
nieruchomości od
Powiatu Wieluńskiego
w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne
ustanowienie
służebności przesyłu
w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne
ustanowienie
służebności przesyłu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie nadania
nazwy ronda na ul. 18
Stycznia
w
Wieluniu
w sprawie nadania
nazwy dla ronda na
węźle drogowym
łączącym drogę
wojewódzką nr 488 z
drogą krajową nr 74 w
miejscowości Jodłowiec
w sprawie nadania
nazwy ulicy we wsi
Dąbrowa
w sprawie zmiany opłaty
targowej
w sprawie sprawiania
przez Gminę Wieluń
pogrzebu osobom
zmarłym oraz pochówku
dzieci martwo
urodzonych
w sprawie odmowy
wygaszenia mandatu
radnego Roberta
Grzegorza Kai
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Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Zrealizowano
W trakcie realizacji – uchwała
obowiązująca.

Rada Miejska stwierdziła brak
przyczyn
uzasadniających
wygaśnięcie mandatu radnego
Roberta Grzegorza Kai

84. 2020.06.17 XXX/437/20

w sprawie powołania
doraźnej Komisji do
Spraw Budowy Zbiornika
Małej Retencji w
Kurowie

85. 2020.06.17 XXX/438/20

w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie
nieruchomości.
w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę
nieruchomości
w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
na 2020 rok

86. 2020.06.17 XXX/439/20
87. 2020.07.22 XXXI/440/20

88. 2020.07.22 XXXI/441/20

89. 2020.07.22 XXXI/442/20

90. 2020.07.22 XXXI/443/20

91. 2020.07.22 XXXI/444/20

92. 2020.07.22 XXXI/445/20

93. 2020.07.22 XXXI/446/20

uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XXV/387/20
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata
2020-2030
w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
Dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 2 w
Wieluniu
w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
Burmistrza Wielunia
w sprawie rozpatrzenia

petycji

94. 2020.07.22 XXXI/447/20

w sprawie rozpatrzenia
wniosku mieszkańca
Gminy Wieluń z dnia
10.06.2020 r.
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Powołano Komisję doraźną Rady
Miejskiej w Wieluniu ds. Budowy
Zbiornika Małej Retencji w
Kurowie celem analizy budowy
zbiornika małej retencji w
miejscowości Kurów i jego
finansowania. W 2020 r. odbyły
się dwa posiedzenia Komisji
Uchwała wykonana
Uchwała wykonana
Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana.

Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu
wprowadzono zmiany wynikające
ze zmiany budżetu oraz w wykazie
przedsięwzięć

Uznano skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Wieluniu zawiadomił skarżącego
o sposobie załatwienia skargi
Uznano skargę za zasadną.
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Wieluniu zawiadomił skarżącego
o sposobie załatwienia skargi
Uznano
petycje
za
bezprzedmiotową.
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Wieluniu poinformował wnoszącą
petycje o sposobie jej załatwienia

Odrzucono rozpatrzenie wniosku
z dnia 10 czerwca 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Wieluniu
powiadomił
wnioskującego o treści podjętej
uchwały

95. 2020.07.22 XXXI/448/20

96. 2020.07.22 XXXI/449/20

97. 2020.07.22 XXXI/450/20

98. 2020.07.22 XXXI/451/20

99. 2020.07.22 XXXI/452/20

100. 2020.08.27 XXXII/453/20

101. 2020.08.27 XXXII/454/20

uchwały zmieniającej
uchwalę Nr XXIII/383/20
w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej
Miejski Żłobek w
Wieluniu i nadania jej
statutu
uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XII/134/11 w
sprawie utworzenia i
nadania Statutu
Środowiskowego Domu
Samopomocy w
Wieluniu
w sprawie przyjęcia
programu polityki
zdrowotnej pn.
„Wczesne wykrywanie
wad wzroku wśród
uczniów pierwszych klas
szkół podstawowych na
terenie Gminy Wieluń na
lata 2020-2023”
w sprawie
przeprowadzenia
kontroli przez Komisję
Rewizyjną
w sprawie ustalenia
średniej ceny jednostki
paliwa
w
Gminie Wieluń na rok
szkolny 2020/2021.
w sprawie wotum
zaufania dla Burmistrza
Wielunia
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego za 2019 rok
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Uchwała wykonana

W trakcie realizacji – uchwała
obowiązująca.

Niezrealizowana w 2020 r. ze
względu na wycofanie się
oferenta
spowodowane
nasilającymi się w szybkim tempie
nowymi zakażeniami covid – 19

Komisja
Rewizyjna
nie
przeprowadziła
kontroli
ze
względu na brak odpowiedzi od
Burmistrza Wielunia
Uchwała
zrealizowana
–
zawarto umowy z rodzicami,
uwzględniające ustalone ceny

Udzielono
wotum
Burmistrzowi Wielunia

zaufania

Zatwierdzono
sprawozdanie
finansowe
wraz
ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 rok

102. 2020.08.27 XXXII/455/20

103. 2020.08.27 XXXII/456/20

104. 2020.08.27 XXXII/457/20

105. 2020.08.27 XXXII/458/20

106. 2020.09.07 XXXIII/459/20

w sprawie utraty mocy
uchwały Nr XXVI/270/16
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie organizacji
wspólnej obsługi
finansowo-księgowej,
administracyjnej
i organizacyjnej dla szkół
i przedszkoli, dla których
organem prowadzącym
jest Gmina Wieluń (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego poz.
4126)
w sprawie organizacji
wspólnej obsługi
finansowo-księgowej,
administracyjnej i
organizacyjnej dla szkół
i przedszkoli oraz
placówek nad dziećmi
do lat 3, dla których
organem prowadzącym
jest Gmina Wieluń
w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie
Gminy Wieluń
w sprawie
szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia
usług w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za
uiszczoną przez
właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
Dyrektora Żłobka
Miejskiego w Wieluniu
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Uchwała zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
ZOPOW prowadzi obsługę
szkół i przedszkoli oraz
placówek opieki nad dziećmi
do lat 3, dla których organem
prowadzącym
jest
Gmina
Wieluń

W trakcie realizacji – uchwała
obowiązująca

W trakcie realizacji – uchwała
obowiązująca

Uznano skargę za bezzasadną.
Przewodniczący
zawiadomił
skarżącego
o
sposobie
załatwienia skargi

107. 2020.09.07 XXXIII/460/20

w sprawie przyjęcia
,,Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla
Gminy Wieluń”

108. 2020.09.07 XXXIII/461/20

w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
na 2020 rok
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
wybranych terenów w
obszarze miasta
Wielunia, przy ulicach:
Sieradzkiej, Jagiełły,
Fabrycznej i
Ciepłowniczej
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie zawarcia
umowy dzierżawy
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne
ustanowienie
służebności przesyłu
w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie
nieruchomości w
obrębie Dąbrowa
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 14 przy ul. Józefa
Piłsudskiego 16
w Wieluniu.
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 5 na os. im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
32 w Wieluniu.

109. 2020.09.07 XXXIII/462/20

110. 2020.09.07 XXXIII/463/20
111. 2020.09.07 XXXIII/464/20
112. 2020.09.07 XXXIII/465/20
113. 2020.09.07 XXXIII/466/20
114. 2020.09.07 XXXIII/467/20

115. 2020.09.07 XXXIII/468/20

116. 2020.09.07 XXXIII/469/20

117. 2020.09.07 XXXIII/470/20
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Uchwała
zrealizowana
–
umożliwia wykonanie zadań
wyszczególnionych w załączniku
do uchwały z udziałem środków
zewnętrznych.
Uzyskano
pozytywną opinię WFOŚiGW do
podjętej uchwały.
Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
Uchwała wykonana
Uchwała wykonana
Uchwała wykonana
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

118. 2020.09.07 XXXIII/471/20

119. 2020.09.07 XXXIII/472/20

120. 2020.09.07 XXXIII/473/20

w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 1 na os. Wojska
Polskiego 6 w Wieluniu.
w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania
dofinansowania kosztów
wykonania podłączeń
kanalizacyjnych na
obszarze Gminy Wieluń z
udziałem dofinasowania
z Programu
Priorytetowego
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w
Łodzi pod nazwą
„Wykonanie podłączeń
kanalizacyjnych”
w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg
gminnych

Uchwała w trakcie realizacji

Program
realizacji.

priorytetowy

w

Uchwała wykonana – drogi
zakwalifikowano
do
dróg
publicznych o kategorii gminnej z
dniem 1.01.2021.
Uchwała wykonana – drogi
zakwalifikowano
do
dróg
publicznych o kategorii gminnej z
dniem 1.01.2021.
Uchwała wykonana – drogi
zakwalifikowano
do
dróg
publicznych o kategorii gminnej z
dniem 1.01.2021.
Zrealizowana
Pomimo utrzymującej się sytuacji
epidemicznej i utrudnionym
dostępem do szczepionek w 2020
r. zaszczepiono 275 osób w wieku
65 lat i więcej

121. 2020.09.07 XXXIII/474/20

w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg
gminnych

122. 2020.09.07 XXXIII/475/20

w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg
gminnych

123. 2020.09.07 XXXIII/476/20

w sprawie przyjęcia
„Programu polityki
zdrowotnej
z
zakresu szczepień
przeciwko grypie
sezonowej dla
mieszkańców Gminy
Wieluń w wieku 65 lat i
więcej na lata 20202023”
w sprawie przystąpienia Zrealizowana w okresie od X do XII
przez Gminę Wieluń do 2020 r.
Programu „Opieka
wytchnieniowa” - edycja
2020.

124. 2020.09.07 XXXIII/477/20

20

125. 2020.10.13 XXXIV/478/20

126. 2020.10.13 XXXIV/479/20

127. 2020.10.13 XXXIV/480/20

128. 2020.10.13 XXXIV/481/20

129. 2020.10.13 XXXIV/482/20

130. 2020.10.13 XXXIV/483/20

131. 2020.10.13 XXXIV/484/20

w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
na 2020 rok
zmieniającej uchwałę Nr
XXV/387/20 w sprawie
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Wieluń na lata 20202030
w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
Burmistrza Wielunia

Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu.
wprowadzono zmiany wynikające
ze zmiany budżetu oraz w wykazie
przedsięwzięć.

Uznano skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w
Wieluniu
zawiadomił
skarżącego
o sposobie
załatwienia skargi
zmieniającej uchwałę Nr W trakcie realizacji – uchwała
XV/174/15 Rady
obowiązująca
Miejskiej
w
Wieluniu z dnia 3
grudnia 2015 r. w
sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania
pojazdów
samochodowych oraz
wysokości opłat za
parkowanie
w tej
strefie i sposobu ich
pobierania
w sprawie wspólnego
Uchwała wykonana – zawarto
finansowania inwestycji porozumienie
umożliwiające
polegającej na
wspólną
realizację
zadania.
zaprojektowaniu i
Zadanie w trakcie realizacji
wybudowaniu mostu na
ścieżce rowerowej po
trasie kolejki
wąskotorowej na granicy
Gminy Mokrsko i Gminy
Wieluń
w sprawie wyrażenia
Uchwała w trakcie realizacji
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 20 na os. Stare Sady
24 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
Uchwała w trakcie realizacji
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 19 na os. Stare Sady
24 w Wieluniu
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132. 2020.10.13 XXXIV/485/20

133. 2020.10.13 XXXIV/486/20

134. 2020.10.13 XXXIV/487/20

135. 2020.10.13 XXXIV/488/20

136. 2020.10.13 XXXIV/489/20

137. 2020.10.13 XXXIV/490/20

138. 2020.10.13 XXXIV/491/20

139. 2020.10.13 XXXIV/492/20

140. 2020.10.13 XXXIV/493/20

141. 2020.10.13 XXXIV/494/20

142. 2020.10.13 XXXIV/495/20

143. 2020.10.13 XXXIV/496/20
144. 2020.10.13 XXXIV/497/20
145. 2020.10.13 XXXIV/498/20

w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 17 na os. Stare Sady
24 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 14 na os. Stare Sady
24 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 12 na os. Stare Sady
24 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 6 na os. Stare Sady 24
w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 3 na os. Stare Sady 24
w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie
nieruchomości

Uchwała w trakcie realizacji

w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne
ustanowienie
służebności przesyłu
w sprawie zawarcia
umów dzierżawy

Uchwała wykonana

w sprawie zawarcia
umowy najmu
w sprawie nadania
nazwy ulicy w Sołectwie
Gaszyn

Uchwała wykonana
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Uchwała w trakcie realizacji.

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

146. 2020.10.13 XXXIV/499/20

147. 2020.10.13 XXXIV/500/20

148. 2020.10.13 XXXIV/501/20

149. 2020.11.16 XXXV/502/20

150. 2020.11.16 XXXV/503/20

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
w sprawie określenia
szczegółowego sposobu
konsultowania z radami
działalności pożytku
publicznego lub
organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami
wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie projektów
aktów prawa
miejscowego w
dziedzinach dotyczących
działalności statutowej
tych organizacji
w sprawie uchwalenia
„Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w
ciepło, energię
elektryczną
i paliwa gazowe dla
gminy Wieluń na lata
2019-2034"
w sprawie wysokości
stawek za zajęcie pasa
drogowego dróg, dla
których zarządcą jest
Burmistrz Wielunia
w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako
podstawa obliczania
podatku rolnego na
2021 rok
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Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

Uchwała zrealizowana, umożliwia
wydawanie decyzji dotyczących
zajęcia dróg gminnych.

Uchwała nie weszła w życie z
powodu jej uchylenia uchwałą nr
XXXVI/518/20 z dnia 23 listopada
2020 r.

151. 2020.11.16 XXXV/504/20

152. 2020.11.16 XXXV/505/20

153. 2020.11.16 XXXV/506/20

154. 2020.11.16 XXXV/507/20
155. 2020.11.16 XXXV/508/20

156. 2020.11.16 XXXV/509/20

157. 2020.11.16 XXXV/510/20

158. 2020.11.16 XXXV/511/20

159. 2020.11.16 XXXV/512/20

160. 2020.11.16 XXXV/513/20

161. 2020.11.16 XXXV/514/20

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
wybranych terenów w
obrębach Urbanice i
Małyszyn
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
wybranego terenu w
obrębie Masłowice
w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
obejmującego rejon
węzła „Jodłowiec” w
gminie Wieluń
w sprawie zawarcia
umowy najmu
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 20 na os. Wojska
Polskiego 3 w Wieluniu
w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie
służebności przesyłu
w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie
służebności przesyłu
w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie
służebności przesyłu
w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie
służebności przesyłu
w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu
Rozwoju
i
Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata
2020-2022
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Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana.

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Plan rozwoju w realizacji.

162. 2020.11.23 XXXVI/515/20

Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu

163.

wprowadzono zmiany wynikające
ze zmiany budżetu oraz w wykazie
przedsięwzięć

164.

165.

166.

167.

168.

w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
na 2020 rok
2020.11.23 XXXVI/516/20 zmieniająca uchwałę Nr
XXV/387/20 w sprawie
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Wieluń na lata 20202030
2020.11.23 XXXVI/517/20 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
Powiatowi
Wieluńskiemu z
przeznaczeniem na
pomoc dla
Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w
Wieluniu
2020.11.23 XXXVI/518/20 uchylająca uchwałę Nr
XXXV/503/20 Rady
Miejskiej
w
Wieluniu z dnia 16
listopada 2020 roku
2020.11.23 XXXVI/519/20 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako
podstawa obliczenia
podatku rolnego na
2021 rok
2020.12.14 XXXVII/520/20 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
na 2020 rok
2020.12.14 XXXVII/521/20 uchwały zmieniająca
uchwałę Nr XXV/381/20
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata
2020-2030
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Przekazano dotację dla Starostwa
Powiatowego
w
Wieluniu w kwocie 100.000 zł z
przeznaczeniem na zakup sprzętu
medycznego dla SPZOZ w
Wieluniu. Kwotę wykorzystano w
całości i rozliczono

Uchylenie
XXXV/503/20

uchwały

nr

Wskutek wdrożenia uchwały
ustalono
obniżoną
stawkę
obliczenia podatku rolnego w
2021 r.

Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu
wprowadzono zmiany wynikające
ze zmiany budżetu oraz w wykazie
przedsięwzięć

169. 2020.12.14 XXXVII/522/20 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
2021

170. 2020.12.14 XXXVII/523/20 w sprawie
współdziałania z
Powiatem Wieluńskim
w zakresie dowozu
uczniów
niepełnosprawnych
171. 2020.12.14 XXXVII/524/20 zmieniająca uchwałę Nr
XV/174/15 z dnia 3
grudnia 2015 r. w
sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania
pojazdów
samochodowych oraz
wysokości opłat za
parkowanie w tej strefie
i sposobu ich pobierania
172. 2020.12.14 XXXVII/525/20 w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie
wkładu niepieniężnego
(aportu) na
podwyższenie kapitału
zakładowego spółki
Przedsiębiorstwo
Komunalne spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością w
Wieluniu
173. 2020.12.14 XXXVII/526/20 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 16 na os. Wojska
Polskiego 4 w Wieluniu
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Uchwała nie weszła w życie.
Wojewoda
Łódzki
w
rozstrzygnięciu nadzorczym nr
PNIK-I.4131.10.2021 z dnia 20
stycznia 2021 roku stwierdził
nieważność uchwały Nr
XXXVII/522/20 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 14 grudnia 2020 r.
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 2021.
Uchwała
zrealizowana
–
podpisano
porozumienie
z
Powiatem Wieluńskim

W trakcie realizacji – uchwała
obowiązująca

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwałą w trakcie realizacji

174. 2020.12.14 XXXVII/527/20 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 18 na os. Wojska
Polskiego 6 w Wieluniu
175. 2020.12.14 XXXVII/528/20 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej
nr 2 przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 3
w Wieluniu
176. 2020.12.14 XXXVII/529/20 w sprawie wyrażenie
zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowe
nr 4 przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 5
w Wieluniu
177. 2020.12.14 XXXVII/530/20 w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
178. 2020.12.14 XXXVII/531/20 w sprawie przyjęcia
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy
w
Rodzinie w Gminie
Wieluń na lata 20212025
179. 2020.12.14 XXXVII/532/20 w sprawie przyjęcia
Programu Wspierania
Rodziny
w
Gminie Wieluń na lata
2021-2023
180. 2020.12.14 XXXVII/533/20 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
181. 2020.12.30 XXXVIII/534/20 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń
na 2020 rok
182. 2020.12.30 XXXVIII/535/20 uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XXV/387/20
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata
2020-2030
183. 2020.12.30 XXXVIII/536/20 w sprawie wydatków,
które nie wygasają z
upływem roku
budżetowego 2020
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Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Uchwała wykonana

Zmiany zostały wprowadzone do
budżetu
Wprowadzono zmiany wynikające
ze zmiany budżetu oraz w wykazie
przedsięwzięć

Uchwała w trakcie realizacji z
terminem do 30 czerwca 2021
roku

184. 2020.12.30 XXXVIII/537/20 uchwały zamieniającej
uchwałę Nr XVIII/296/19
w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
w
Warszawie na
finansowanie
planowanego deficytu
budżetu Gminy Wieluń
185. 2020.12.30 XXXVIII/538/20 uchwały zamieniającej
uchwałę Nr XXI/323/19
w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na
finansowanie
planowanego deficytu
budżetu Gminy Wieluń
186. 2020.12.30 XXXVIII/539/20 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie
Wieluń na rok 2021
187. 2020.12.30 XXXVIII/540/20 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata
2021-2030
188. 2020.12.30 XXXVIII/541/20 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Wieluń
na rok 2021
189. 2020.12.30 XXXVIII/542/20 w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju
Elektromobilności na
terenie Gminy Wieluń”
190. 2020.12.30 XXXVIII/543/20 w sprawie ustalenia
stawki dotacji
przedmiotowej dla
zakładu budżetowego
pod nazwą „Wieluński
Ośrodek Sportu i
Rekreacji” na rok 2021
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Zmieniono terminy uruchomienia
pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie
na zadanie pn. „Rozbudowa
instalacji
biologicznego przetwarzania
odpadów w Rudzie
z
infrastrukturą towarzyszącą” – w
trakcie realizacji

Zmieniono terminy uruchomienia
pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie
na zadanie pn. „Budowa systemu
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wraz z Punktem
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Rudzie z
infrastrukturą towarzyszącą” –
w trakcie realizacji
Uchwała w trakcie realizacji

Uchwalono Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Wieluń na lata
2021-2030 – w trakcie realizacji
Uchwalono budżet na 2021 rok –
w trakcie realizacji
Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała w trakcie realizacji

191. 2020.12.30 XXXVIII/544/20 w sprawie zawarcia
umów dzierżawy

Uchwała wykonana

192. 2020.12.30 XXXVIII/545/20 w sprawie zawarcia
umów dzierżawy
193. 2020.12.30 XXXVIII/546/20 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
porozumienia w celu
powierzenia Gminie
Wieluń realizacji zadania
publicznego Gminy
Wieluń w zakresie
pomocy społecznej
polegającej na objęciu
mieszkańców Gminy
Pątnów z zaburzeniami
psychicznymi opieką i
usługami świadczonymi
przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w
Wieluniu, gm. Wieluń
194. 2020.12.30 XXXVIII/547/20 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
nieruchomości
195. 2020.12.30 XXXVIII/548/20 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie
nieruchomości

Uchwała wykonana
Uchwała
zrealizowana.
Porozumienie
podpisane
z dniem 31.12.2020 r.

Uchwała wykonana

Uchwala w trakcie realizacji

2.2 Miejska Rada Seniorów
Miejska Rada Seniorów w Wieluniu została utworzona uchwałą Nr X/110/15 Rady Miejskiej w
Wieluniu w dniu 17 czerwca 2015 r., którą nadany został jej statut. Członkowie MRS obecnej
kadencji zostali wybrani uchwałą Nr XIII/244/19 z dnia 17 lipca 2019 r.
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 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa nie odbyło się żadne posiedzenie Miejskiej
Rady Seniorów, a jej działalność była mocno ograniczona.
29

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
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 2017-2020

Podstawowe dane budżetowe w latach 2016-2019
Wyszczególnienie
2017
2018
2019
1. Dochody
124 511 308
132 805 215
145 419 156
budżetowe,
w tym:
a) dochody bieżące
118 709 561
125 265 594
135 698 944
b) dochody majątkowe
5 801 747
7 539 620
9 720 212
2. Wydatki ogółem
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

2020
156 284 498

142 661 318
13 623 180

124 857 476

127 058 303

149 800 019 156 111 231

102 60 908
22 196 568

105 533 38
21 524 935

115 745 075 130 779 920
34 054 944
25 331 311

Tabela nr 3 Wykonanie dochodów w 2020 r.

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
Dochody własne
Subwencja z budżetu
państwa
Dotacje celowe
Razem:

Plan
75 820
844
23 355 067

Wykonanie
77 424 563

% wyk.
102,1

23 355 067

100,0

56 629 798
155 805 709

55 504 868
145 419 155

98,0
100,3

Głównym źródłem dochodów budżetu były dochody własne, które w 2020 r. wyniosły
77.424.563 zł, co stanowi 49,5 % dochodów budżetu.

Struktura dochodów własnych wg ważniejszych źródeł:
Tabela nr 4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie w 2020 r. (zł)

Nazwa
Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w
PIT)
- podatek dochodowy od osób prawnych
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33 710 019
31 774 235
1 935 784

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy.
Tabela nr 5 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2017-2020

Nazwa

2017

2018

2019

2020

Udział w PIT

27.701.73

29.735.982

32.674.042

31.774.235

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 2020 r. (zł)
21.326.072
14.234.367
5.921.945
692.692
66.761

- opłata targowa

410.307

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział
w dochodach budżetowych wyniósł 13,65 %. 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 10 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

2016
3.251.924 zł




2017
4.136.152 zł

2018
5.028.927 zł

Dochody z majątku gminy
Pozostałe podatki i opłaty
Pozostałe dochody budżetu

2019
5.533.794 zł

2020
5.921.945 zł

11.407.293 zł,
8.929.088 zł,
2.052.091 zł.

Wykonanie wydatków za 2020 rok - 156.111.232 zł w tym:
 wydatki bieżące
130.779.921 zł, co stanowi 83,8 % wydatków
 wydatki majątkowe
25.331.311 zł, co stanowi 16,2 % wydatków
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Tabela nr 8 Wykonanie wydatków wg działów

Dział
010
600
700

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
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Kwota (zł)
5.413.683
9.919.037
7.341.441

710
750
751
754
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

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

556.252
8.650.424
262.115
2.007.641
358.501
189.440
39.464.070
774.233
7.491.611
190.129
1.201.784
48.482.278
15.992.247
5.279.504
2.536.842
156.111.232

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 2020 roku wynosi 35.587.252 zł.
Tabela nr 9 Zadłużenie Gminy Wieluń w latach 2016-20120 (w zł)

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

34 950 051

30 669 431

30 468 529

33 256 634

35 587 252

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

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

30,25%

24,64%

22,95%

22,86%

22,77%

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
242.637,76 zł;
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2) dotacja na zakup sprzętu do zdalnego nauczania w szkołach w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa kwota 202.212,00 zł;
3) dofinansowanie projektu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieluniu z programu „Erasmus”
kwota 63.737,08 zł;
4) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego wsparcie
finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wysokości
5.353.795,00 zł, wykorzystano 1.353.795,00 zł;
5) środki z budżetu województwa na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
we wsi Małyszyn – Urbanice” kwota 98.790,00 zł;
6) dotacja celowa na dofinansowanie budowy Żłobka Miejskiego w Wieluniu w ramach
programu „Maluch +” kwota 3.000.000,00 zł oraz 40.000,00 zł na funkcjonowanie żłobka;
7) dotacja celowa z NFOŚiGW na realizację zadania „Rozbudowa instalacji biologicznego
przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”
w kwocie
2.344.090,41 zł;
8) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadań:
a) unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest kwota 47.261,00 zł,
b) „Utworzenie Eko-pracowni pod chmurką pn. „Piątka w zagajniku” przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Wieluniu kwota 40.719,38 zł;
9) dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego pn.: „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” 18.838,21 zł;
10) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych kwota 104.151,12 zł;
11) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 10.000,00 zł dla Sołectwa Borowiec na
zakup altany.
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4. Mieszkańcy gminy Wieluń
Gmina Wieluń jest gminą miejsko – wiejską. Na koniec roku 2020 w Wieluniu zameldowanych
było 22.044 osób, natomiast w sołectwach 9.183. Łączna liczba mieszkańców gminy Wieluń
w roku 2020 wyniosła 31.227 osób.
Tabela nr 11 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 31.12.2018 r.
22 772
219
84
1378
1 002
263
562
889
178
778
69
420
87
1237
175
411
105
186
628
160
349
31 962

Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2020 r.
22 543
22 044
215
217
93
99
1370
1 383
1 028
1 053
267
271
549
542
901
885
183
179
780
780
68
65
431
434
84
89
1 225
1 221
176
174
405
395
110
112
185
188
631
631
168
169
345
346
31 757
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31 227

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. Od marca 2020 r. pracownicy socjalni ustalają także sytuację
osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób na podstawie rozmowy telefonicznej.
Zgodnie z art. 15 o ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o szczególnych rozwiązaniach ( DZ. U. z 2020 poz.
1842 z późn. zm.) ilekroć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji,
w

szczególności

z

osobą

lub

rodziną,

które

zostały

poddane

kwarantannie

w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, ustalenie sytuacji osobistej,
rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast przeprowadzenia rodzinnego wywiadu
środowiskowego lub jego aktualizacji może nastąpić na podstawie:
1. rozmowy

telefonicznej

z

pracownikiem

socjalnym,

a

w

przypadku

osób

niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu przy wykorzystaniu środków
wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), oraz
2. dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych,
uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
3.

informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy.

Pracownicy socjalni w roku 2020 przeprowadzili 1835 wywiadów środowiskowych,
61 wywiadów alimentacyjnych i 58 wywiadów dla świadczeń rodzinnych.
Na przestrzeni roku 2020 pomocą społeczną objęto łącznie 667 rodzin – liczba osób w tych
rodzinach 1.332 .
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Najczęstszymi

powodami

trudnej

sytuacji

życiowej,

osób

i

rodzin

korzystających

z pomocy MGOPS Wieluń obok ubóstwa jest długotrwała, ciężka choroba, kolejnymi ważnymi
problemami są bezrobocie i niepełnosprawność.
W roku 2020 na zasiłki i inne świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano ogółem:
3.552.018,74 zł.
Tabela nr 12 Analiza poniesionych wydatków w roku 2020 wg rodzaju udzielonej pomocy oraz liczba
korzystających ze świadczeń osób/rodzin

Rok 2020
Liczba
korzystających
osób/rodzin

Kwota świadczeń

Zasiłki stałe

116

631.846,25

Zasiłki okresowe

227

529.620,97

Zasiłki celowe, zdarzenie losowe

231

172.057,97

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

365

552.020,00

Posiłki (w ramach programu dożywiania)

82

38.707,00

Schronienie

4

11.977,00

Pogrzeb

3

519,00

Składki zdrowotne

103

52.202,94

Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

34

822.476,42

Usługi opiekuńcze

75

554.489,50

Piecza zastępcza

38

186.101,69

Forma pomocy

Dokonując analizy wydatków w porównaniu do roku ubiegłego, należy stwierdzić,
że nastąpił wzrost wydatków w realizacji pomocy w formie zasiłków okresowych, świadczeń
pieniężnych na zakup żywności w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”, usług
opiekuńczych, w opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w opłatach za
schronienie.
Najwyższy wzrost wydatków w 2020 r. nastąpił w przypadku realizacji pomocy
w formie usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Do wzrostu
kwoty za usługi opiekuńcze przyczynił się wzrost stawki za jedną godzinę świadczonych usług
(w 2019 była to kwota 20,70 zł, a w 2020 nastąpił wzrost do 22,30 zł za godzinę), jak również
wzrost liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych. Wzrosły także wydatki Gminy Wieluń
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za pobyty osób przebywających w domach pomocy społecznej. Spowodowane to jest
wyższymi kosztami utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz większą
liczbą osób, za które Gmina Wieluń ponosiła opłatę.
Duży wzrost nastąpił w przypadku wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup
żywności w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”. Wzrost wydatków spowodowany
był

faktem,

że

rodziny

z

dziećmi

otrzymywały

wyższe

świadczenia,

gdyż

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie korzystały z obiadów w stołówkach
szkolnych w okresie od marca do czerwca 2020 roku i od listopada do grudnia 2020 r.
Wzrosły wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, liczba rodzin korzystających z tej formy
pomocy nie uległa zwiększeniu, nastąpił jedynie wzrost liczby i kwot wypłaconych świadczeń.
W

2020

roku

zwiększyły

się

wydatki

na

pokrycie

kosztów

schronienia,

gdyż

w 2020 roku wzrosła stawka za 1 dzień pobytu w schronisku z 24 zł w 2019 roku do 29 zł
w 2020 roku.
Zmalały wydatki na wypłatę zasiłków celowych, gdyż z tej formy pomocy skorzystało mniej
osób, nie wypłacono żadnego zasiłku z tytułu zdarzenia losowego. W 2020 z pomocy
w formie zasiłku stałego skorzystało mniej osób, również za mniej osób odprowadzano składki
na ubezpieczenie zdrowotne i tym samym wydatki na ten cel zmniejszyły się. Zmniejszyły się
także wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej .
Zmalały wydatki na opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Spowodowane
to było faktem, że z uwagi na rozpowszechnianie się koronawirusa COVID-19

zajęcia

w szkołach zostały zawieszone, dzieci nie miały możliwości skorzystania 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 2020 r. poz.1327 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
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od

stypendium,

jest

świadczeniem

jednorazowym - pomocą nadzwyczajną. Nie ma tu określonego kryterium dochodu na osobę
w rodzinie ubiegającego się o zasiłek. W roku 2020 nie udzielono pomocy w formie zasiłku
szkolnego.
W roku 2020 wypłacono stypendia dla 83 uczniów na kwotę 57.743,53 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 2020 roku udzielono wsparcia 40 osobom w świetlicy środowiskowej w Wieluniu
i 13 osobom w świetlicy środowiskowej w Olewinie.
Ogółem (w czasie nauki szkolnej oraz ferii zimowych i wakacji) w roku 2020 zapewniono
opiekę 53 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 żywność
potrzebną do przygotowania posiłków z budżetu gminy w 2020 roku wydatkowana została
kwota: 10.908,77 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 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016 – 2020
Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Wieluń, w szczególności rodziny i osoby
dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy oraz przedstawiciele instytucji i służb
zobowiązanych do działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie gminy Wieluń. Cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu wrażliwości społecznej mieszkańców gminy wobec zjawiska
przemocy w rodzinie i dostarczanie informacji o dostępnych formach pomocy i wsparcia.
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2. Zwiększenie dostępności i skuteczności form pomocy dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie.
3. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek , służb oraz instytucji
zajmujących się przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Realizatorami programu są:
1. Zespół Interdyscyplinarny,
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu,
3. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu,
5. Sąd Rejonowy w Wieluniu,
6. Prokuratura Rejonowa,
7. placówki oświatowe,
8. placówki służby zdrowia,
9. organizacje pozarządowe.
Na realizację zadań Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w Gminie Wieluń w roku 2020 wydatkowana została kwota 15.000 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:


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,
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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).
W Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny.
Wsparciem asystentów rodziny w 2020 roku objęto 16 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 88.440,92 zł. Gmina Wieluń
otrzymała na realizację tego Programu kwotę 2.550,00 zł na dofinansowanie kosztów
wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny.

5.1.4.3 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
W

roku

2020

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 356 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 741. Ogólna kwota
wypłaconych świadczeń wyniosła 552.020,00 zł.
W ramach programu pomoc w formie posiłków otrzymało 82 dzieci ze 50 rodzin. Koszt
udzielonej pomocy w formie posiłków wyniósł 38.707,00 zł.
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Ogólny koszt programu wyniósł 590.727,00 zł, z tego 407.773,00 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
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 do 25 listopada 2020 r. zostało określone na
poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej, a od 26 listopada 2020 kryterium to wzrosło do 220 % kryterium dochodowego w
pomocy

społecznej.

Miejsko-Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w Wieluniu kwalifikuje osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego,
dystrybucja żywości w 2020 roku dokonywana była przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
w Wieluniu i Fundację Św. Józefa. W roku 2020 wydano 346 skierowań kwalifikujących do
odbioru żywności.

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 13 Programy rządowe w roku 2020

Program / ustawa

liczba uprawnionych kwota wypłaconych świadczeń

Rodzina 500+

4937

30.362.198,64

Dobry start (300+)

3422

1.026.150,00

ok.2500

8.643.013,86

Świadczenia rodzinne

42

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

150

688.537,08

2

8.000,00

Świadczenie „Za życiem”

Wszystkie wymienione wyżej świadczenia, wypłacone w kwocie ogółem 40 727 899,58 zł, były
finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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 72-93 lata, które od poniedziałku do piątku uczęszczają do placówki. Życie Świetlicy
Seniora uatrakcyjniają imprezy organizowane z okazji świąt, imienin lub urodzin. Życie
Świetlicy uatrakcyjnili wychowankowie świetlicy środowiskowej, przygotowując przedstawienie
z okazji Dnia Babci i Dziadka, a także miłą niespodziankę z okazji Dnia Kobiet. Od dnia 12
marca 2020 r. do 25 maja 2020 r. zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego zawieszono
działalność świetlicy seniora. Złagodzenie obostrzeń pozwalało seniorom na uczestnictwo w
spotkaniach, były to jednak sporadyczne wizyty kilku osób. Pracownik Domu Pracy Socjalnej
na

bieżąco

utrzymywał

z

nimi

kontakt

telefoniczny.

W 2020 roku świetlicę odwiedziło 15 osób. Na poczęstunek wydano 367,93 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 2020 usługami opiekuńczymi objęto 75 osób, usługi opiekuńcze
świadczone

były

przez

zewnętrzną

firmę

usługową

wyłonioną

w

postępowaniu

o zamówienia publiczne. Pełny koszt jednej godziny usług wynosił 22,30 zł.
W roku 2020 Gmina Wieluń skorzystała z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pn „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020, który
był realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. 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
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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
400% 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 2020 roku otrzymała środki w kwocie 80.000,00 zł, a liczba osób, którym świadczono usługi
opiekuńcze dofinansowane z Programu wyniosła 10.
W roku 2020 Gmina Wieluń realizowała także Program „Opieka 75+”. Strategicznym celem
programu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie
gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Kwota dofinansowania usług dla
10 osób zakwalifikowanych do Programu wyniosła 13.246,98 zł.
Ogólny koszt usług opiekuńczych wyniósł 554.489,50 zł. (środki własne 461.242,52 zł + środki
z Funduszu Solidarnościowego 80.000,00 zł + dofinansowanie w ramach programu „ Opieka
75+” 13.246,98). Odpłatność wnoszona przez osoby, na rzecz których świadczona była pomoc
usługowa wyniosła 99.029,83 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 .

5.2.3 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Gmina Wieluń w 2020 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2020 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem
programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę
nad:
-

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

-

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami
równoważnymi,

-

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.
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Liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej wyniosła 6,
w tym 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 4 osoby z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone były
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, zrealizowano 854 godziny usług opieki
wytchnieniowej, a całkowity koszt usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego
wyniósł 29.890 zł , z czego 23.912 to środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego,
kwota 5.978 zł to środki własne. Koszt obsługi programu wyniósł 239,12 zł

5.2.4 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 14 Świadczenia opiekuńcze w roku 2020 wg rodzaju

rodzaj świadczenia

liczba uprawnionych kwota wypłaconych świadczeń

Zasiłek pielęgnacyjny

719

1.753.795,00

Świadczenie pielęgnacyjne

169

3.094.000,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy

39

240.418,00

Zasiłek dla opiekuna

10

70.380,00

5.2.5 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.
WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do
ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę
niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej
indywidualnych

możliwości.

Jest

placówką

stwarzającą

osobom

niepełnosprawnym

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
W placówce przebywa 25 uczestników, w tym 19 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
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Placówka

posiada

busa

przeznaczonego

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych

sfinansowanego przez PFRON i Gminę Wieluń.
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 31.12.2020 r. działały następujące pracownie:
a) pracownia gospodarstwa domowego,
b) pracownia rękodzieła,
c) pracownia techniczna- aktywizacji zawodowej,
d) pracownia plastyczna- ogrodnicza,
e) pracownia komputerowo-multimedialna.
Zajęcia w placówce mają za zadanie nie tylko podnoszenie ogólne sprawności psychofizycznej
uczestników, ale także zwiększanie ich samodzielności, wytrwałości,

kształtowanie cech

charakteru (pracowniczych) takich jak: zdyscyplinowanie, aktywność, współżycie w grupie,
poczucie odpowiedzialności i wiara we własne siły.
W

2020

roku

wykorzystał

środki

finansowe

w

kwocie

589.870,00

zł.,

w

tym

z funduszy PFRON – 512.400 zł, a z funduszy samorządu powiatowego 56.934,00 zł,
z środków Gminy Wieluń 16.000,00 zł oraz środki uzyskane w ramach grantu „ Bezpieczne
WTZ ” 4.536 zł
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.
WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do
ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę
niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej
indywidualnych

możliwości.

Jest

placówką

stwarzającą

osobom

niepełnosprawnym

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
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.
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do

przewozu

osób

niepełnosprawnych

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 31.12.2020 r. działały następujące pracownie:
a) pracownia gospodarstwa domowego,
b) pracownia rękodzieła,
c) pracownia techniczna- aktywizacji zawodowej,
d) pracownia plastyczna- ogrodnicza,
e) pracownia komputerowo-multimedialna.
Zajęcia w placówce mają za zadanie nie tylko podnoszenie ogólne sprawności psychofizycznej
uczestników, ale także zwiększanie ich samodzielności, wytrwałości,

kształtowanie cech

charakteru (pracowniczych) takich jak: zdyscyplinowanie, aktywność, współżycie w grupie,
poczucie odpowiedzialności i wiara we własne siły.
W

2020

roku

wykorzystał

środki

finansowe

w

kwocie

589.870,00

zł.,

w

tym

z funduszy PFRON – 512.400 zł, a z funduszy samorządu powiatowego 56.934,00 zł,
z środków Gminy Wieluń 16.000,00 zł oraz środki uzyskane w ramach grantu „Bezpieczne
WTZ” 4.536 zł

5.2.6 Opieka całodobowa
Osoby, które wymagały całodobowej opieki, a której są pozbawione w miejscu zamieszkania
– kierowane były do domów pomocy społecznej.
W roku 2020 MGOPS pokrywał koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 34 osoby na
kwotę 822.476,42 zł, wśród tych osób 5 zostało umieszczonych w 2020 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 61.334,25 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.
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Liczba wszystkich

zdiagnozowanych osób bezdomnych, których ostatnim miejscem

zameldowania była gmina Wieluń (przebywających na terenie gminy i poza jej granicami)
w 2020 roku wyniosła 12.
Gmina Wieluń rozwiązuje problem bezdomności zapewniając docelowo mieszkania osobom
bezdomnym z terenu naszej gminy (w 2020 roku lokale z zasobów Gminy otrzymały 2 osoby
bezdomne)

i tymczasowo udziela schronienia kierując do wybranego schroniska

(w 2020 roku za pobyt 4 osób w schronisku Gmina Wieluń poniosła koszt w wysokości
11.977,00 zł). W roku 2020 pobrano odpłatność od osób bezdomnych, przebywających
w schroniskach na kwotę 4.063,00, która została odprowadzona do Urzędu Miejskiego
w Wieluniu.

5.4 Finanse
5.4.1 Informacja o wykorzystaniu środków finansowych
Suma wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za 2020 rok
wyniosła 48.879.970,35 zł, w tym wydatki z dotacji celowych z ŁUW w Łodzi stanowiły
44.328.992,43 zł a wydatki ze środków otrzymanych z Gminy Wieluń – 4.308.340,16 zł.
Wydatki w ramach Projektu 242.637,76 zł
Wydatki

ogółem

–

razem

z

Warsztatem

Terapii

Zajęciowej

(środki

PFRON

i Starostwa Powiatowego + środki uzyskane z grantu) wyniosły: 49.453.840,35 zł (573.870,00
zł + 48.879.970,35 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.

Pierwotnie okres realizacji projektu to 1.01.2019 r. - 31.12.2020 r. jednak po uzyskaniu zgody
na przedłużenie projektu i zdobyciu dodatkowego dofinansowania, okres realizacji projektu
wydłużono do 30.09.2021 r.
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Całkowita wartość projektu po zwiększeniu dofinansowania wynosi 2 158 961,38 zł
i obejmuje 1 873 716,65 zł dofinansowania ze środków unijnych oraz wkład własny. Udział
finansowy Gminy Wieluń w projekcie to 944 726,61 zł, z czego 764 587,95 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 30.09.2021 r. - łącznie przez
wszystkich partnerów - 78 miejsc świadczenia usług społecznych dla 180 osób.
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 2020 w ramach projektu zatrudniał 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, pomimo trwającego stanu
pandemii COVID-19, dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy, mogła skorzystać
z pomocy psychologa i logopedy, nauczycieli języków angielskiego i niemieckiego oraz brać
udział w zajęciach arteterapii i zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne.
Świetlicę doposażono w 2020 roku 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 2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieluniu wydał 308 637,76 zł, z czego 242 637,76 zł pochodziło z dofinansowania
ze środków unijnych, a 66 000 zł stanowiło wkład własny do projektu.

5.5 Podsumowanie
Z powodu pandemii w 2020 roku realizacja podstawowych zadań Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wieluniu wymagała wielu nowych rozwiązań organizacyjnych. Mimo,
że Ośrodek funkcjonował w procesie ciągłych zmian, cały czas realizował wszystkie swoje
zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
Prowadzenie działań pomocowych opierało się w dużej mierze na kontaktach telefonicznych i
mailowych z klientami oraz podopiecznymi WTZ i DPS.
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Realizacja zadań pomocowych, oprócz przyznawania świadczeń, ukierunkowana była na
wzmocnienie osób i rodzin w pokonywaniu trudności spowodowanych pandemią. Wsparcia
emocjonalnego oraz pomocy w zakupie i dostarczaniu artykułów spożywczych czy leków
oczekiwały w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne oraz osoby przebywające
w kwarantannie czy izolacji domowej.

5.6 Środowiskowy Dom Samopomocy
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 sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego życia w środowisku
naturalnym.
Zasięg terytorialny wsparcia udzielanego przez ŚDS w Wieluniu w 2020 r. (stan na 31.12.2020
r.): Gmina Wieluń (ogółem 31 osoby), Gmina Biała (ogółem 2 osoby), Gmina Pątnów (ogółem
3 osoby), Gmina Wierzchlas (ogółem 3 osoby).
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.
W roku 2020 wydatki na bieżącą działalność ŚDS (wynagrodzenie kadry, bieżące utrzymanie,
realizację zadań i celów) wyniosły : 928 533,58 zł w tym zwiększenie dotacji
w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” – 82 313,38 zł.
Podstawowe zadania ŚDS w Wieluniu:


pomoc w organizacji całokształtu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem
uczestnika,



rehabilitacja społeczna i zawodowa,



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



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



rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników,



kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych,



organizowanie

czasu

wolnego

oraz

rozwijanie

umiejętności

pożytecznego

i aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie działań na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi, popularyzacja osiągnięć ŚDS oraz twórczości
podopiecznych.
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Statutowa liczba miejsc w ŚDS w Wieluniu – 40.
W 2020 r. z usług Ośrodka skorzystały ogółem 44 osoby. W okresie od stycznia do grudnia
ubiegłego roku 4 podopiecznych ukończyło terapię w ŚDS w Wieluniu, z tego 1 trafił do DPS
w Skrzynnie, 2 osoby podjęły próbę samodzielnej egzystencji, 1 osoba zmarła.
W 2020 r. w ramach działalności ŚDS odbywały się zajęcia klubowe dla 6 osób.

Tabela nr 15 Zestawienie obecności uczestników w ŚDS w 2020r.
Miesiące
w roku
2020

Dni zajęć

średnia
miesięczna
liczba
uczestników

%

I

II

III

21

20

8

36,33

IV

V

Zawieszenie Zawieszenie
działalności działalności
zgodnie z
zgodnie z
poleceniem poleceniem
Wojewody Wojewody
Łódzkiego
Łódzkiego

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

18

16

22

22

20

21

9,7

9,76

37,35 34,75

-

-

26,13 26,89 21,82 30,14 17,19

90,38% 93,38 89,1

-

-

67,5

67,23 55,95 77,28 42,98 24,25 24,4

Średnia roczna frekwencja uczestników wyniosła w 2020 r.- 25,01 osób. Obecność na poziomie
63,25 % w skali roku.

Wykres nr 1 Liczba uczestników wg stanu na dzień 31.12.2020r. w podziale na kategorie
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Wykres nr 2 Struktura wiekowa uczestników wg stanu na dzień 31.12.2020r.
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Wykres nr 3 Podział uczestników ze względu na źródło utrzymania wg stanu na 31.12.2020 r.
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Wykres nr 4 Podział

uczestników ze względu na sytuację rodzinną wg stanu na 31.12.2020 r.
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Wykres nr 5 Podział uczestników ze względu na stopień niepełnosprawności wg stanu na
31.12.2020 r.
25

23
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14
15
10
5
0
Znaczny

Umiarkowany

Baza kadrowa ŚDS wg stanu na 31.12.2020 r. – 11 osób na umowę o pracę – 9,25 etatu
w tym: Kierownik – 1 etat, Terapeuci – 2,5 etatu, Psycholog – 0,5 etatu, Pielęgniarka – 1 etat,
Fizjoterapeuta – 0,5 etatu, Pracownik socjalny – 0,75 etatu, Instruktor terapii zajęciowej – 1
etat, Pracownik ds. finansowo – księgowych – 0,75 etatu, Pracownik ds. organizacyjno –
kadrowych – 0,25 etatu, Sprzątaczka/Opiekun – 1 etat.

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

przynajmniej

trójkę

dzieci.

Dotyczy
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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 2020 przyjęto 31 wniosków o wydanie Wieluńskiej Karty 3+ i wydano 119 kart. Wydano
również 105 Kart Postojowych.
W roku 2020 przyjęto 83 wnioski o wydanie Wieluńskiej Karty Seniora 65+ i wydano 83 karty.
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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 (zadanie
zakończone)



Budowa kanalizacji sanitarnej

dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice

(zadanie zakończone),


Budowa sieci wodociągowej – Dąbrowa, ul. Ceglana (zadanie zakończone),



Rozbudowa sieci wodociągowej – spinka Urbanice – Małyszyn (zadanie zakończone),



Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Farysia, Leśnej i
Strażackiej w Kurowie (zadanie zakończone),



Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Sadowa (zadanie
zakończone),



Budowa sieci wodociągowej do działki nr 273 w Jodłowcu (pozyskano dokumentację
projektową),



Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Wieluń, ul. Sieradzka – Os. Armii
Krajowej (pozyskano dokumentację projektową),



Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Graniczna / Kierocińskiej
(pozyskano dokumentację projektową),



Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz (pozyskano
dokumentację projektową),



Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Kurów, ul. Wieluńska
(pozyskano dokumentację projektową),



Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia (inwestycja zakończona) – koszt
6.714.570,00 zł



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


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 r.) – koszt 11 891 228,01 zł



Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Małyszyn-Urbanice (zadanie
zakończone w 2020 r.) – 294 608,25 zł



Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia (zadanie zakończone
w 2020 r.) – koszt 488 925,00 zł



Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu(zadanie zakończone w 2020 r.) – koszt
3 022 732,19 zł



Przebudowa ul. Szkolnej w Wieluniu (zadanie zakończone w 2020 r.)

– koszt

135 869,62 zł


Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem (zadanie
zakończone w 2020 r.) – koszt 1 087 912,51 zł



Dobudowa parkingu przy ul. Głębokiej w Wieluniu (zadanie zakończone w 2020 r.) –
koszt 65 306,95 zł

6.3 Gospodarka mieszkaniowa


Docieplenie szczytów budynku przy ulicy Skłodowskiej 12 (zrealizowane) 41.688,00
brutto



Docieplenie szczytów budynku, wykonanie instalacji c.o i c.c przy Roosevelta 1/3
(zrealizowane) 137.499,99 zł brutto



Docieplenie szczytów budynku przy ul. Paderewskiego 6 21.437,99 brutto

6.4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


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



Projekt

111.200,00 zł brutto
i

montaż

przyłącz

w Gaszynie, Sołectwo Gaszyn


gazowego

i

instalacji

c.o.

w

101.990,00 zł brutto

Remont remizy OSP we wsi Bieniądzice (Projekt) 45.000,00 zł brutto.
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remizie

OSP

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), (w
trakcie realizacji) - 2.400.000,00 zł

6.6 Kultura fizyczna


Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin (zadanie zakończone) 398.000,00 zł brutto,



Ogrodzenie boiska od widowni w Masłowicach (zadanie zakończone) 30.783,00 zł
brutto,



Budowa urządzeń ochrony przed hałasem przy boisku przy ul. Wojska Polskiego w
Wieluniu (zadanie zakończono w 2020 roku) 168.000,00 zł brutto

6.7 Rodzina
- Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej
(zadanie zakończone) 6.000.000,00 zł
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7. Gospodarka komunalna
7.1 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
7.1.1 Dodatki mieszkaniowe:


liczba gospodarstw domowych objętych dodatkiem mieszkaniowym – 367



kwota wypłaconych świadczeń w 2020 r. – 546 710,7 zł



średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wypłaconego w 2020 r. – 173,50 zł
miesięcznie

7.1.2 Dodatki energetyczne :


liczba gospodarstw domowych objętych dodatkiem energetycznym – 134



kwota wypłaconych świadczeń w 2020 r. - 14 377,07 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 16 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 i bylin. W 2020 roku posadzono 132 szt. drzew ,1 470 szt.
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krzewów, 1 062 szt. pnączy, 11 500 szt. roślin cebulowych, 9 162 szt. roślin rabatowych, 126
szt. bylin, 92 szt. traw ozdobnych.
W ramach konserwacji zieleni oraz prowadzonych inwestycji usunięto 233 szt. drzew, w tym
133 szt. drzew suchych, zamierających, złamanych i wywróconych z terenu lasku miejskiego,
ogrodu botanicznego i cmentarza żydowskiego. Usuwane były drzewa, które obumarły lub
stanowiły zagrożenie dla ludzi lub mienia oraz wchodzące w kolizję z wykonywanymi
inwestycjami. W ramach rekompensaty przyrodniczej realizowane są nasadzenia zastępcze.

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 17 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 737 osób, wykopano 606 grobów,
dokonano 34 rezerwacji. W 2018 r. wybudowano pierwszą część kolumbarium 18 niszowych.
Do 31.12.2020 r. udostępniono 6 nisz i dokonano trzech 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
31.12.2020 roku wynosiła 26672.
Przychód Gminy Wieluń (przy 100% ściągalności) wynikający z opłat wnoszonych przez
mieszkańców Gminy Wieluń, obroty narastające za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020
roku wyniósł 4.495.740,00 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:
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- budowa PSZOK w Rudzie;
- budowa kompostowni w Rudzie w celu uzyskania statusu instalacji komunalnej w zakresie
MBP

(mechaniczno

–

biologicznego

przetwarzania

odpadów

niesegregowanych

-

zmieszanych).
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 uzyskano 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 8 liniach autobusowych w dni robocze oraz na 4 liniach
autobusowych w dni wolne od pracy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przejazdy bezpłatne
dla wszystkich osób korzystających z komunikacji miejskiej.

Średni koszt miesięcznego

utrzymania komunikacji miejskiej za rok 2020 wyniósł 137.770,50 zł.

7.6 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
W 2020 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 98-200
Sieradz, Czartki 49b na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Wieluń.
Na koniec 2019 roku w schronisku przebywało 123 psy i 7 kotów. W roku 2020 z terenu Gminy
Wieluń wyłapano 18 psów i 7 kotów. Ponadto 1 pies został oddany wcześniejszemu
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właścicielowi. Do adopcji oddano 95 psów i 3 koty. Ze względu na stan zdrowia poddano
eutanazji 5 psów i 1 kota (z powodu wieku i innych czynników padło 15 psów i 5 kotów).
Na dzień 31 grudnia 2020 roku w schronisku przebywało 25 psów i 5 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 2020 roku wynosi
388 457 398,40 zł.
Tabela nr 18 Ogólna wartość środków trwałych gminy wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.
1
2
3
4
5
6

Opis majątku
trwałego

Wartość majątku
31.12.2019 r.

Wartość majątku
31.12.2020 r.

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

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

56 561 958,05
98 635 906,01
98 880 343,35

103 332 219,83

112 892 486,80

3 021 498,38

3 021 768,38

16 009 413,86

18 464 935,81

351 264 234,03

388 457 398,40

8.2 Mienie komunalne – grunty
Wartość gruntów gminnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 56 561 958,05
zł.
Łączna powierzchnia gruntów gminnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła
745,35 ha.

8.3 Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieluń
8.3.1 Drogi
Łączna długość dróg w mieście Wieluń (km) – ok. 73,00 km
Łączna długość dróg na terenach wiejskich (km) – ok. 110,00 km
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. :
1) Zakończone inwestycje drogowe


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 r.) – koszt 11 891 228,01 zł



Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Małyszyn-Urbanice (zadanie
zakończone w 2020 r.) – 294 608,25 zł
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Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia (zadanie zakończone
w 2020 r.) – koszt 488 925,00 zł



Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu (zadanie zakończone w 2020 r.) – koszt
3 022 732,19 zł



Przebudowa ul. Szkolnej w Wieluniu (zadanie zakończone w 2020 r.)

– koszt

135 869,62 zł


Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem (zadanie
zakończone w 2020 r.) – koszt 1 087 912,51 zł



Dobudowa parkingu przy ul. Głębokiej w Wieluniu (zadanie zakończone w 2020 r.) –
koszt 65 306,95 zł

2) Inwestycje w toku
 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 ul. Fabrycznej w Wieluniu (trwają roboty, planowane zakończenie w 2020 r.)

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


Przebudowa drogi Gminnej ul Strażackiej w Wieluniu



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

4) Pozostałe realizowane inwestycje
 Docieplenie szczytów budynku przy ulicy Skłodowskiej 12 (zadanie zrealizowane)


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



Projekt i montaż centralnego ogrzewania w Domu Ludowo-Strażackim, Sołectwo
Sieniec (zadanie zrealizowane)



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



Remont remizy OSP we wsi Bieniądzice (projekt zakończony)
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-

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



Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin (zadanie zakończone w 2020)



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

8.3.2 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Łączna długość sieci wodociągowej w mieście Wieluń (km) – 91,4
Łączna długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich (km) – 116,10
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w mieście Wieluń (km) – 67,96
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich (km) – 90,97
1) Inwestycje zakończone


Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy – Olewin (zadanie
zakończone)



Budowa kanalizacji sanitarnej

dla wsi we wschodniej części gminy – Starzenice

(zadanie zakończone),


Budowa sieci wodociągowej – Dąbrowa, ul. Ceglana (zadanie zakończone),



Rozbudowa sieci wodociągowej – spinka Urbanice – Małyszyn (zadanie zakończone),



Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Farysia, Leśnej i
Strażackiej w Kurowie (zadanie zakończone),



Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Sadowa (zadanie
zakończone),

2) Inwestycje w toku


Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu – poprawa życia
mieszkańców (termin wykonania – 29/04/2022r.)



Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Warszawska (od ul. Poprzecznej do ul.
Kochelskiego) (termin wykonania – 30/06/2021r.)

4) Pozyskane projekty:


Budowa sieci wodociągowej do działki nr 273 w Jodłowcu (pozyskano dokumentację
projektową),



Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Wieluń, ul. Sieradzka – Os. Armii
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Krajowej (pozyskano dokumentację projektową),


Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Graniczna / Kierocińskiej
(pozyskano dokumentację projektową),



Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz (pozyskano
dokumentację projektową),



Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Kurów, ul. Wieluńska
(pozyskano dokumentację projektową),

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, 4 przedszkoli
oraz żłobka.
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,
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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,
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. zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wieluniu przy ul. Porzeczkowej
- użytkowaną przez Miejski Żłobek w Wieluniu.
Wartość środków trwałych placówek oświatowo-wychowawczych szacuje się na kwotę
26 818 410,68 zł, w tym wartość budynków szkolnych i przedszkoli na kwotę 22 509 423,34
zł.

8.4.2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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.

8.4.3 Instytucje kultury
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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 12 962 740,65 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
1 919 942,61 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 4 028 535,61 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,

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

Wartość środków trwałych WOSiR szacuje się na kwotę 24 163 193,34 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.

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
95 budynków mieszkalnych i 13 budynki z lokalami użytkowymi.

8.5.1 Budynki mieszkalne
Gmina jest właścicielem 293 lokali mieszkalnych w 40 budynkach stanowiących własność
Gminy oraz 572 lokali mieszkalnych w 55 budynkach zarządzanych przez wspólnoty
mieszkaniowe.
Łącznie w skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 926 lokali mieszkalnych o powierzchni
użytkowej 41 934,76 m2, z czego 167 to lokale socjalne o powierzchni użytkowej 5 227,95 m2.
Wartość budynków mieszkalnych wynosi 26 351 660,90 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.
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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 2020 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,

69

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 2020 roku
W minionym roku Straż Miejska w Wieluniu na terenie Gminy nałożyła 17 mandatów karnych
w tym:
1) gotówkowe -0;
2) kredytowane – 17.
Ogólna kwota nałożonych mandatów karnych wyniosła 2 650,00 zł, w tym mandatów karnych:
1) gotówkowych – 100,00 zł;
2) kredytowanych – 2 650,00 zł.

Tabela nr 18. Rodzaje ujawnionych wykroczeń przez Straż Miejską Wieluniu w 2020 r.
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Lp.
Rodzaje wykroczeń
zawartych w:

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

Mandat

liczba
1

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

Razem

kwota

Ustawie - Kodeks wykroczeń
a)

wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu

17

0

b)

wykroczenia przeciwko
instytucjom
państwowym,
samorządowym i
społecznym

0

0

c)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i
mienia

3

0

d)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i
porządkowi w
komunikacji, w tym:

103

7

e)

wykroczenia przeciwko
osobie

0

0

f)

wykroczenia przeciwko
zdrowiu

9

0

g)

wykroczenia przeciwko
mieniu

0

h)

wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów

0

0

i)

wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

2

j)

wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego

k)

szkodnictwo leśne,
polne i ogrodowe

1

0

18

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

111

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

1

100

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

przepisach wprowadzających 0
Kodeks pracy

0

0

0

0

0

3

ustawie o wychowaniu w
trzeźwości

0

0

0

0

16

16

71

0

650

i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
4

ustawie o ochronie zdrowia
przed następstwami
używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych

0

0

0

0

0

0

5

ustawie o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach

22

3

1 100

0

2

27

6

ustawie o ochronie zwierząt

7

0

0

0

0

7

7

ustawie o odpadach

4

6

800

1

0

11

8

0

0

0

0

8

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
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OGÓŁEM

191

17

2 650

3

2

213

Tabela nr 19 Działania Straży Miejskiej w Wieluniu wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Lp.
1.

DZIAŁALNOŚĆ

ILOŚĆ

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.

0
2
2

0
0

Tabela nr 20 Działania Straży Miejskiej w Wieluniu wynikające z ustawy o Strażach Gminnych

Lp.

DZIAŁALNOŚĆ

ILOŚĆ

1.

Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień, miejsca
zamieszkania, ośrodka zdrowia
Ujawnione przestępstwa
Osoby ujęte i przekazane Policji
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)

60

2.
3.
4.
5.

1
1
8
0
5

W 2020 r. Straż Miejska w Wieluniu podjęła 213 interwencji własnych na terenie Gminy
Wieluń. Ponadto zostało przyjętych 361 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców Gminy
Wieluń, co daje 574 interwencji przeprowadzonych przez Straż Miejską.
Tabela nr 22. Przyjęte zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców

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

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
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ilość
24
87
72
34
15
12

7.
8.

zwierzęta (bezpańskie, potrącone w kolizjach drogowych)
Pozostałe zgłoszenia

54
63

Na przełomie lutego i marca 2020 roku Straż Miejska przeprowadziła kontrolę pod kątem
wywozu nieczystości ciekłych w m. Turów. Zgodnie z przesłanym wykazem skontrolowano 11
posesji. W wyniku przeprowadzonej kontroli

stwierdzono: 3 posesje podłączone do

kanalizacji, 4 posesje niezamieszkałe, 4 posesje z suchą ubikacją. Właścicieli pouczono o
obowiązku posiadania szczelnego szamba oraz obowiązku posiadania rachunków za wywóz
nieczystości. W związku z wprowadzonym stanem epidemii kontroli zaprzestano.
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 30 nieruchomości, które zostały zgłoszone

przez

mieszkańców naszego miasta. Skontrolowano zgłoszone instalacje grzewcze w budynkach
położonych przy następujących ulicach: Śląska, W. Kochelskiego, Nadodrzańska, Krakowskie
Przedmieście, H. Dąbrowskiego, Kolejowa, Sieradzka, 18- stycznia, Częstochowska, J.
Słowackiego, Podmiejska, F. Rymarkiewicz , POW, Mokra, Poli Gojawiczyńskiej, R. Traugutta,
Zamiejska, ul. Aleja T. Kościuszki, miejscowości: Olewin, Kurów, Sieniec, Dąbrowa - ul. Św.
Wawrzyńca, Dobra, Ruda ul. 18 stycznia, Urbanice . W wyniku kontroli strażnicy nałożyli 6
mandatów karnych na kwotę 800,00 zł oraz pouczyli w 4 przypadkach. 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.

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) „Drogi Krzyżowej”;
2) obchodów Dnia Pamięci Ofiar Katynia;
3) „kryterium kolarskiego”.
Pozostałe imprezy zostały odwołane z powodu pandemii
W roku 2020 odbyło się 16 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.
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W związku z poleceniem

Wojewody Łódzkiego z dnia 31.03.2020r. oraz Decyzją

ZK-I.68.48.2020 z dnia 10.10. 2020r. w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19 wspólnie z funkcjonariuszami tutejszej Komendy Powiatowej przeprowadzono 153
wspólne patrole dotyczące kontroli osób poddanych

kwarantanny oraz obostrzeń

wynikających z COVID-19. Uczestnictwo jednostkowe strażników w patrolach - 270
funkcjonariuszy

9.5 Edukacja
W związku z ogłoszoną pandemią zaplanowane konkursy oraz coroczne spotkania nie odbyły
się.

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 2020 r. było zatrudnionych 6 pracowników.
Monitoring wizyjny wyposażony jest w 16 kamer zintegrowanych szybkoobrotowych oraz 8
kamery stałe, które zostały zainstalowane na:
osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Struga i osiedle Wojska Polskiego;
pozostałe pięć zostało usytuowane na ulicach wlotowych do miasta. Na chwilę obecną jest
wymienionych 7 kamer z analogowych na cyfrowe.
Tabela nr 23 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

2

Spożywanie alkoholu - picie alkoholu w miejscach niedozwolonych

35

Uszkodzenie mienia

19

Drogowe, porządkowe

36

Porządkowe

7
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Handel w miejscu niedozwolonym

0

Łamanie obostrzeń w związku z pandemią

34

Inne

92
RAZEM

232

9.7 Podsumowanie
Analizując aktualny stan zagrożeń występujących na terenie Gminy należy:
1) zobligować właścicieli domów oraz zarządców posesji do przestrzegania zasad zawartych
w regulaminie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy i ustawy o ochronie środowiska;
2) zintensyfikować działania mające na celu eliminowanie:
a) spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem;
b) palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem;
c) sprzedaży alkoholu i tytoniu osobom nieletnim;
d) przestrzegania nakazów i zakazów wynikających z przepisów w związku
z pandemią.
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10. Oświata
10.1

Liczba

placówek

oświatowych

oraz

liczba

wychowanków

poszczególnych placówek edukacyjnych
Liczba oraz struktura jednostek oświatowych w 2020 roku pozostała niezmieniona
w stosunku do roku poprzedniego. W 2020 roku w Gminie Wieluń działało 11 publicznych szkół
podstawowych. Dziewięć szkół, w tym trzy miejskie, prowadzonych jest przez Gminę Wieluń.
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, prowadzone są przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
w Częstochowie.
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.
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;
3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
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Pracownicy administracji i obsługi
2019/2020

2020/2021

30

0

0

0

0

11,50

11,80

46,39

45,61

468

481

22

21

0

0

0

0

8,00

9,00

59,55

60,00

579

570

27

27

0

0

0

0

8,50

8,50

14,06

15,83

86

94

7

7

1

1

22

20

2,59

3,00

15,05

15,12

110

117

8

8

2

2

44

50

3,83

3,75

14,09

13,52

86

81

7

7

1

1

25

25

3,43

3,10

18,11

17,79

150

156

9

9

2

2

47

48

3,94

3,98

12,22

13,02

63

63

8

8

1

1

10

13

2,69

2,34

17,34

18,89

105

140

8

9

2

2

48

50

4,73

5,20

12,60

11,41

0

0

0

0

5

5

115

118

11,75

7,75

27,06

28,92

0

0

0

0

13

14

311

336

27,00

22,00

11,25

10,81

0

0

0

0

6

6

141

130

9,75

9,75

29,12

31,12

0

0

0

0

10

11

226

237

19,92

19,75

127 126

43

45

989 1027 117,63 109,92

2020/2021

31

78

2019/2020

663

2020/2021

707

2354 2365

2019/2020

59,70

2020/2021

2020/2021

63,48

340,32 341,74

2019/2020

2019/2020

Razem

2020/2021

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

Szkoła/Przedszkole

Liczba wychowanków

Oddziały Przedszkolne

Liczba klas

Uczniowie

Nauczyciele

Tabela nr 24. Organizacja pracy przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
i 2020/2021 (dane na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30-09-2019r. i 30-09-2020 r.)

Tabela nr 25 Liczba uczniów (wychowanków) i oddziałów w szkołach i placówkach dotowanych przez
Gminę Wieluń oraz wysokość udzielonej dotacji
Liczba uczniów

Wysokość dotacji
w roku

Liczba oddziałów

Szkoła/Placówka
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021

2 019

2020

684 062,21
811 496,26
zł
zł
204 589,56
160 303,24
zł
zł
674 083,13 1 040 540,77
zł
zł
359 338,81
0,00 zł
zł
138 057,36
188 019,87
zł
zł

SP SPSK w Kadłubie

52

60

8

8

Oddział Przedszkolny w
Kadłubie

27

19

2

2

SP SPSK w Wieluniu

79

69

9

9

0

0

0

0

21

21

1

3

18

12

2

1

364 568,82
zł

417 089,08
zł

20

21

2

2

82 370,80 zł

96 282,15 zł

217

202

24

25

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

2 507 2 713 731,37
070,69 zł
zł

W 2020 roku sytuacja epidemiczna wymusiła podjęcie specjalnych działań dyrektorów,
nauczycieli i pracowników szkół w zakresie przygotowania i organizacji procesu wychowania i
nauczania. Od 12 marca 2020 roku w szkołach i przedszkolach decyzją ministra właściwego
do spraw oświaty obowiązywało całkowite lub częściowe zawieszenie zajęć dydaktycznowychowawczych i opiekuńczych. Uczniowie klas IV – VIII przebywali w ciągu całego roku w
szkołach około 40% czasu wyznaczanego standardową organizacją roku szkolnego. Stan taki
wymusił podjęcie działań zmierzających do ułatwienia (umożliwienia) uczniom realizacji
programów nauczania w systemie zdalnym. Szkoły prowadzone przez Gminę Wieluń oraz
dotowane, korzystając z programów: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej

w

systemie

kształcenia

zdalnego”

oraz

„Zdalna

Szkoła

+

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, otrzymały na potrzeby uczniów z rodzin
wielodzietnych i ubogich:


125 tabletów o łącznej wartości 98 892 zł



50 laptopów o wartości 103 320 zł.

Ponadto szkoły i przedszkola, dokonując oszczędności w wydatkach na energię elektryczną,
ciepło, wodę i ścieki, wywóz nieczystości itp. mogły na potrzeby kształcenia na odległość
dokonać zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia na ogólną kwotę
740 500 zł, w tym:


przedszkola – sprzęt o wartości 241 300 zł,
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szkoły wiejskie – sprzęt o wartości 312 900 zł,



szkoły miejskie – sprzęt o wartości 186 300 zł.

Na te kwoty złożyły się przede wszystkim zakupy:


sprzętu IT (zestawy komputerowe, laptopy, tablety, jednostki centralne) w ilości 88
jednostek,



sprzętu medialnego (tablice interaktywne, monitory interaktywne, projektory, telewizory
itp.) w ilości 35 sztuk,



oprogramowania i programów dydaktycznych,



kamer internetowych,



sprzętu zapewniającego bezpieczne warunki sanitarne w klasach.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieluń oraz SPSK
w Częstochowie, prowadzący kształcenie na odległość, otrzymali do 500 zł dofinansowania
zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu
do internetu. Rządową pomocą w wysokości 119 725,52 zł objęto 244 nauczycieli.

10.2 Wydatki na oświatę
Wydatki na oświatę stanowią znaczny udział w budżecie gminy Wieluń. Udział kosztów
utrzymania szkół podstawowych i przedszkoli w ogólnej kwocie wydatków w latach 2019 –
2020 prezentuje tabela.
Tabela nr 26 Budżet Gminy Wieluń a wydatki na oświatę
Rok

Budżet gminy

Wydatki na oświatę

Udział wydatków oświatowych w
budżecie Gminy

2019

145 419 156 zł

37 986 148 zł

26,12%

2020

156 111 231 zł

40 398 521 zł

25,88%

W 2020 roku nastąpił wzrost wydatków na działalność oświatową Gminy Wieluń w stosunku
do roku poprzedniego o 6,3% i wynikał głównie ze wzrostu kosztów osobowych szkół
i przedszkoli, spowodowanego zwiększeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
(pracownicy administracji i obsługi) i wdrożonymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.
Strukturę gminnych wydatków oświatowych prezentuje wykres.
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Wykres nr 6 Struktura wydatków Gminy Wieluń na pokrycie kosztów gminnego systemu oświaty

Wynagrodzenia i składki
do nich należące

1%

Dotacje na zadanie
bieżące

15%
7%

Wydatki związane z
realizacją zadań
statutowych

77%

Świdczenia na rzecz osób
fizycznych

Wysokość subwencji oświatowej nie pokrywała w pełni kosztów funkcjonowania szkół
podstawowych. 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.
Tabela nr 27 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
2019

23 121 979 zł

27 236 258 zł

4 114 379 zł

84,89%

2020

22 899 954 zł

29 429 551 zł

6 529 597 zł

77,81%

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. Przyjęte
zasady nie wynikają z obiektywnych standardów i uzasadnionych kosztów kształcenia, lecz
uwzględniają jedynie możliwości budżetu państwa. Ze względu na wiek budynków
oświatowych oraz ich intensywną eksploatację istnieje ciągła potrzeba modernizacji i poprawy
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stanu bazy oświatowej. W 2020 roku w ramach planów finansowych szkół i przedszkoli
przeprowadzono remonty o łącznej wartości 842 158 zł.

10.3 Kadra
Poziom wykształcenia oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli wpływają na wysokość
kosztów kształcenia. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń
nauczyciele mianowani lub dyplomowani – w roku 2019 stanowili 78,09%, a w roku 2020
82,02% zatrudnionych pedagogów. W roku szkolnym 2019/2020 komisja powołana przez
Burmistrza Wielunia przeprowadziła 8 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 9 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.
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie
Gminy Wieluń na rok 2020, przeznaczone były na:
1) dofinansowanie opłat za kształcenie w formie studiów drugiego stopnia i studiów
podyplomowych pobieranych przez szkoły wyższe oraz za kursy kwalifikacyjne;
2) organizację form doskonalenia zawodowego, w tym w szczególności szkoleń,
seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli prowadzonych przez uczelnie
wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli;
3) opłaty za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego prowadzone
przez placówki doskonalenia nauczycieli;
4) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą
w formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w pkt od 1 do 3.
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%
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- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W 2020 roku
kwota ta wynosiła: w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 3 337,55 zł i w okresie od
1 września do 31 grudnia 3 537,80 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 28 Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Wieluń w 2020 roku

Średnie
wynagrodzenie

Średnioroczna
liczba etatów

Stopnie
awansu
zawodowego

Wysokość
Wydatki
wydatków,
poniesione
które powinny
w roku na
być poniesione
wynagrodzenia
na wypłatę
w składnikach
wynagrodzeń,
od 1.01 od 1.09 od 1.01 od 1.09 o których mowa wskazanych w
art. 30 ust.1
do 31.08 do 31.12 do 31.08 do 31.12 w art. 30 ust. 3
Karty
Karty
Nauczyciela
Nauczyciela

Kwota
różnicy

nauczyciel
stażysta

3 337,55 3 537,80

6,54

8,80

299 151,18

336 664,02

37 512,84

3 846,71

nauczyciel
kontraktowy

3 704,68 3 926,96

48,91

52,65

2 276 584,97

2 333 141,52

56 556,55

3 876,42

nauczyciel
mianowany

4 806,07 5 094,43

54,58

55,60

3 231 523,64

3 206 926,06

-24 597,58

4 866,06

nauczyciel
6 141,09 6 509,55
dyplomowany

208,11

205,32

15 570 341,14

15 111 349,77

458 991,37

6 078,19

Średnie
wynagrodzenie
nauczycieli w
Gminie
Wieluń w 2020
roku
w zł

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.
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Taka sytuacja miała miejsce w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń
w 2020 roku. Jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacono nauczycielom mianowanym – w
wysokości 450,01 zł dla nauczyciela pełnozatrudnionego we wszystkie dni roku
kalendarzowego oraz nauczycielom dyplomowanym – w wysokości 2 217,35 zł, spełniającym
ten sam warunek. Nieobecności w pracy (także usprawiedliwione) obniżały wypłatę podanych
kwot brutto.

10.4 Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wieluń i wynikach konkursów
przedmiotowych
10.4.1 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 przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/2020 przedstawiono
w tabeli.
Tabela nr 29 Wyniki sprawdzianu i egzaminu w szkołach podstawowych w latach 2018 – 2020

41,82

28,33

70,00

60,56

49,79

50,53 55,68 59,00
52,31 42,00
48,07 45,94 45,00

68,98

62,92

66,25

78,86

71,33

69,13

67,05 66,21 63,00

Język angielski
Matematyka

56,29
55,71

57,15
52,01

63,53
53,14

79,64 66,25
2019/2020
25,12 65,33
43,81 46,00

51,56
64,17

55,24
51,43

77,58
67,88

57,62 50,48 54,00
53,81 49,22 46,00

Język polski

62,00

63,18

67,88

62,00

57,00

61,14

68,18

60,57 57,77 59,00

Szkoła Podstawowa w Gaszynie

Kraj

68,44

Powiat

Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach

57,78

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Szkoła Podstawowa w Rudzie

61,19

Szkoła Podstawowa w Masłowicach

42,50

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu

56,21

44,71

58,93
35,00
41,14

Przedmiot
egzaminacyjny

Szkoła Podstawowa nr 2w Wieluniu

Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieluniu

Wyniki egzaminu po klasie VIII szkoły podstawowej w % punktów

2018/2019
Język angielski
Język niemiecki
Matematyka

66,03
79,17
52,67

60,45

Język polski
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55,60

Najlepszy wynik w Gminie Wieluń
Najsłabszy wynik w Gminie Wieluń
Wynik poniżej średniej krajowej

85

10.4.2 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.

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 XX/311/19 z dnia 5 grudnia 2019 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 2020 Burmistrz Wielunia
ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2020 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;



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.

W efekcie przeprowadzonych postępowań konkursowych podpisano umowy na realizację
zadań z pięcioma 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.
Zadania były realizowane o okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2020 roku, z wyjątkiem zadania
wskazanego w poz. 1, które było realizowane od 5 marca do 8 grudnia 2020 roku.
Wyniki otwartych konkursów ofert wraz z kwotami przekazanych dotacji przedstawiono
w załączonej tabeli.
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Tabela nr 30 Dotacje dla klubów sportowych przekazane przez ZOPOW (1)

Nazwa zadania

Oferenci

Kwota dotacji

Wykorzystanie
dotacji

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

Międzygminny
Ludowy Klub
Sportowy

90 000 zł

90 000 zł

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

Stowarzyszenie WKSWieluń

55 000 zł

55 000 zł

Międzyszkolny Klub
Sportowy w Wieluniu

44 000 zł

44 000 zł

Stowarzyszenie WKSWieluń

41 600 zł

41 600 zł

Wieluński Klub
Sportowy 1957

59 400 zł

59 400 zł

290 000 zł

290 000 zł

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

Razem:

Wsparcie realizacji zadań obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej odbyło się
także z wykorzystaniem środków finansowych wskazanych na ten cel w uchwale
Nr XXI/352/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń
na rok 2020. Realizując ww. uchwałę, Burmistrz Wielunia ogłosił otwarte konkursy ofert na
realizację w 2020 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 z terenu Gminy Wieluń;



organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń
w dyscyplinie piłka nożna;
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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 31 Dotacje dla klubów sportowych przekazane przez ZOPOW (2)
Nazwa zadania
Oferenci
Kwota dotacji
Rozwój sportu i kultury fizycznej na
terenach wiejskich Gminy Wieluń

Gminne Zrzeszenie LZS
w Wielniu

Wykorzystanie
dotacji

107 000 zł

107 000 zł

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

Stowarzyszenie Wieluński
Klub Sportowy Wieluń

50 000 zł

49 427,20 zł

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

Międzyszkolny Klub
Sportowy w Wieluniu

50 000 zł

25 703,35 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

6 800,40 zł

Stowarzyszenie Wieluński
Klub Sportowy Wieluń

35 300 zł

Wieluński Klub Sportowy
1957 Wieluń

63 700 zł

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

Sportowy Klub Taekwondo „Niedźwiedź”

10 000 zł

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 karate

Klub Karate Tradycyjnego
w Wieluniu

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

Razem:

18 000 zł
363 000 zł
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35 300 zł
63 700 zł

10 000 zł

18 892,98 zł

17 460 zł
334 285,93zł

10.6 Miejski Żłobek w Wieluniu
Miejski Żłobek w Wieluniu uzyskał wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu
31 sierpnia 2020r. Placówka

otrzymała decyzją Burmistrza Wielunia w trwały zarząd

zabudowaną nieruchomość gruntową w Wieluniu, przy ul. Porzeczkowej 8, na której znajduje
się siedziba żłobka. Miejski Żłobek w Wieluniu posiada Statut zatwierdzony uchwałą
Nr XXIII/383/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Miejski Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu.
Na dzień 31 grudnia 2020r. z opieki w żłobku korzystało 98 dzieci, w tym:
-

dzieci w wieku do 1 roku życia: 2

-

dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat: 96

-

dzieci 4-letnie: brak,

-

dzieci niepełnosprawne lub wymagające usprawniania: brak.

Opiekę nad dziećmi zapewniają:
-

opiekunki: 19 osób/19 etatów,

-

pielęgniarka: 1 osoba/0,5 etatu

Pozostali pracownicy to:
-

kucharz: 2 osoby/2 etaty

-

pomoc kuchenna 1 osoba/0,5 etatu

-

intendent: 1 osoba/0,5 etatu

-

konserwator: 1 osoba/0,5 etatu

-

dyrektor: 1 osoba/1 etat

-

- sekretarka: 1 osoba/1 etat.

10.7 Wnioski i rekomendacje
1. Kontynuować działania zmierzające do poprawy stanu technicznego bazy oświatowej
– budynków dydaktycznych i przyszkolnych obiektów sportowych.
2. Systematycznie modernizować wyposażenie pracowni komputerowych i szkolnych
w pomoce dydaktyczne.
3. Priorytetowo wspierać nauczycieli uzyskujących kwalifikacje do kolejnego przedmiotu
nauczania oraz realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
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11.Kultura
11.1 Muzeum Ziemi Wieluńskiej
11.1.1 Funkcjonowanie muzeum
Muzeum przez 116 dni w roku nie mogło udostępniać wystaw zwiedzającym, a przez 28 dni
(na przełomie sierpnia i września) ze względu na to, iż powiat wieluński znajdował się
w czerwonej strefie, obowiązywał całkowity zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych;
Prowadzona była działalność edukacyjna, wystawiennicza, wydawnicza, naukowo-badawcza
i techniczna. MZW organizowało wydarzenia w trybie online i zwiększyło aktywność
w sieci;
Muzeum

realizowało

również

swoje

zadania

statutowe

poprzez

gromadzenie

i opracowywanie zbiorów muzealnych. W roku 2020 pozyskano do zbiorów 158 obiektów;
W drugiej połowie roku 2020 trwały przygotowania do remontu dworu, domu nad stawem
i kantorka w Ożarowie w ramach projektu „Remont zabytkowego dworu drewnianego
mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluńskiej
w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu
funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Projekt prowadzi Gmina Wieluń.

11.1.2 Statystki dotyczące wydarzeń
Tabela nr 32 Statystyki wydarzeń zorganizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Ilość

Uczestnicy

13

ok. 950

2
2
3
3
9
40

275
222
307
112
518
718

Europejskie Dni Dziedzictwa

1

93

Imprezy plenerowe

3

116

Gra miejska

1

55

Imprezy plenerowe
Frekwencja na wystawach stałych
i czasowych w MZW i MWD

3

166

Rodzaj imprezy
Wykłady i inne wystąpienia związane m.in.
z prowadzeniem miejskich uroczystości
patriotycznych w tym poza muzeum
Koncerty w Wieluniu
Koncerty w Ożarowie
Audiencje muzyczne dla dzieci w MWD
Konkursy
Wernisaże wystaw
Lekcje muzealne i warsztaty

4962
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8 494

Razem
3

Wystawy wirtualne

6 165 odbiorców
ok. 18000 wyświetleń

Noc Muzeów w trybie on-line

11.1.3 Działalność edukacyjna muzeum
Tabela nr 33 Warsztaty i lekcje muzealne organizowane przez MZW

Lp. Wieluń
1.
Ferie zimowe
2.

Wielkanocne pisanki

3.

Kolorowe wycinanki

4.
5.

Epoka lodowcowa
Pod biało-czerwonymi barwami

6.

Kaligrafia

7.
8.

Motywy ludowe na porcelanie
Zajęcia wakacyjne












Uczestnicy

624

Ożarów
Warsztaty
teatralne
Herb szlachecki –
zajęcia plastyczne
Wycinanka z
papieru
Kwiaty z bibuły
W krainie
kontusza i żupana.
Szlachta, obyczaje
i obowiązki.
Pokaz pracy
młyna wietrznego
Zajęcia wakacyjne

Uczestnicy
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W dniu 12 marca rozstrzygnięto 12. edycję konkursu „Moje drzewo genealogiczne”.
Wyniki konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej muzeum oraz podane
do wiadomości za pośrednictwem mediów. Ze względu na sytuację epidemiologiczną
wręczenie nagród i dyplomów odbywało się indywidualnie.
Muzeum Ziemi Wieluńskiej wraz z oddziałem Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie
przygotowało cykl filmów edukacyjnych prezentowanych na profilu fb MZW od marca
do grudnia 2020. Podcasty cieszyły się zainteresowaniem odbiorców.
W okresie wakacyjnym w ramach cyklu Czwartki z muzeum odbywały się zajęcia dla
dzieci i młodzieży w trybie stacjonarnym. Ponadto na profilu facebooku
zaprezentowano dwa filmiki ukazujące historię parku dworskiego.
14 sierpnia nagrobki weteranów walk o wschodnie granice II RP w latach 1919-1921
na wieluńskim cmentarzu ozdobiły znicze oraz biało-czerwone wstęgi
z pamiątkowymi naklejkami. Wszystko to w ramach inicjatywy upamiętnienia
bohaterów walk o niepodległość zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz
SH "Bataliony Obrony Narodowej" w Wieluniu, które wystawiło przy grobach wartę
honorową.
W dniu 12 września 2020 r. odbył się VI Muzealny Rajd Rowerowy "Wszystkie drogi
prowadzą do Ożarowa". Uczestnicy rajdu pokonali trasę 16 km w dużej mierze wiodącą
śladem kolejki wąskotorowej spod Muzeum Ziemi Wieluńskiej do Muzeum Wnętrz
Dworskich w Ożarowie Oddział MZW.
25 września odbyła się gra miejska inaugurująca "Wieluński Szlaku Roku 1920". Szlak
ten
przygotowano
w
ramach
zadania
"Młodzi
aktywni
1920
Młodzi pamiętają 2020" zrealizowanego w programie dotacyjnym Koalicje dla
Niepodległej. Organizatorem zadania było Muzeum Ziemi Wieluńskiej wraz
z Partnerami: Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, Stowarzyszeniem Historycznym
91





Bataliony Obrony Narodowej i Hufcem Łask Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
reprezentowanym przez wieluńskich harcerzy. Grę miejską poprzedziła przygotowana
przez KLO inscenizacja przedstawiająca pożegnanie na dziedzińcu szkoły
kilkudziesięciu uczniów Gimnazjum Realnego im. T. Kościuszki, którzy w lipcu
1920 r., odpowiadając na apel polskich władz, wraz ze swym nauczycielem zgłosili się
na ochotnika do Wojska Polskiego. W grze miejskiej udział wzięli uczniowie
i nauczyciele wieluńskich szkół średnich.
W ramach projektu zrealizowany został także film podsumowujący inaugurację
Wieluńskiego Szlaku Roku 1920 „Młodzi aktywni 1920-Młodzi Pamiętają 1920”. Jest
on dostępny na stronie www.muzeum.wielun.pl oraz profilu facebook MZW. Film
cieszył się ogromną popularnością (ponad 6 tys. wyświetleń).
W dniu 15.10.2020 r. w MZW odbyły się warsztaty historyczno-dziennikarskie
poprowadzone m.in. przez pracowników muzeum z udziałem uczniów Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu w ramach projektu Powiatowej Biblioteki
Publicznej "Brat naszego Boga. Wojtyła, kardynał, który został papieżem”.

11.1.4 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Tabela nr 34 Środki pozyskane przez MZW w 2019 r.

Lp.
1.

Cel
Gra miejska „Młodzi aktywni
1920-Młodzi pamiętają 2020”

2.

Działalność statutowa muzeum

Od kogo
Biuro Programu
Niepodległa
Sponsor
Łącznie

Kwota
18 300 zł
1 000 zł
19 300 zł

11.1.5 Działalność wystawiennicza
W dniu 31 stycznia 2020 w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarto wystawę "Przywrócić blask...
Muzealia po konserwacji, w tym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego";
W dniu 4 lutego 2020 w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarto wystawę "Na straży granic. Straż
Graniczna II Rzeczpospolitej na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej" autorstwa dra
Ksawerego Jasiaka z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Delegatura w Opolu;
W dniu 29 lutego 2020 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej miało miejsce otwarcie wystawy prac
ceramicznych Marity Benke-Gajda "... jak jeden dzień";
W dniu 5 marca 2020 w Pałacu Sztuki w Krakowie otwarto Jubileuszową Wystawę
Ogólnopolskich Plenerów Malarstwa Figuratywnego im. J. Dudy-Gracza "20 x Kamion 10 x
Szczyrk", której muzeum było współorganizatorem;
W dniu 21 czerwca 2020 w muzeum otwarto wystawę poplenerową „Z biegiem Warty – Kamion
2019”, na której prezentowanych było ponad 50 dzieł. Wernisaż odbył się przy ograniczonej
liczbie publiczności;
Od 14 sierpnia 2020 w muzeum można było oglądać wystawę „Do broni!
Mieszkańcy ziemi wieluńskiej w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej 1918-1921”.
W związku z włączeniem powiatu wieluńskiego do czerwonej strefy, wernisaż wystawy odbył
się on-line.
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W dniu 13 września 2020 w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się wernisaż wystawy malarstwa
Anety Jaźwińskiej "Piękno stworzenia".
W dniu 6 listopada 2020 r. otwarto wystawę „Pasja drogą życia” 55-lecie twórczości
artystycznej Henryka Hernanta.
Wystawy plenerowe:
W dniach 5-26 sierpnia na rynku w Wieruszowie można było oglądać wystawę
„Wieluń – miasto królewskie” przygotowana i wypożyczoną Gminie Wieruszów przez Muzeum
Ziemi Wieluńskiej.
Od 27 sierpnia do końca września na pl. Legionów w Wieluniu można było oglądać wystawę
„Wieluń – miasto królewskie”.
4 grudnia 2020 r. na placu Legionów otwarta została wystawa plenerowa „Szopki
bożonarodzeniowe ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej".
Wystawy multimedialne:
W

ramach

Nocy

Muzeum

przygotowano

wystawę

multimedialną

podsumowującą

20 lat Plenerów Malarstwa Figuratywnego im. J. Dudy-Gracza w Kamionie.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II muzeum przygotowało wirtualną wystawę
przypominającą wizytę w Wieluniu kardynała Karola Wojtyły oraz działania mające na celu
upamiętnienie w naszym mieście postaci tego Wielkiego Polaka.
Muzeum przygotowało wystawę online poświęconą twórczości artystycznej Henryka
Hernanta.
Wystawy zorganizowane przez MZW w innych instytucjach:
W dniu 13 stycznia 2020 r. w Lututowie odbyły się uroczystości związane z nadaniem praw
miejskich tej miejscowości. Uczestniczył w nich Prezydent RP Andrzej Duda. Muzeum
przygotowało z tej okazji wystawę "Lututów Twoim miastem”. Jan Książek wygłosił referat
„Z dziejów Lututowa 1406-2020”, a MZW zostało uhonorowane okazjonalnym medalem
(projekt medalu Jan Książek).

11.1.6 Działalność wydawnicza
Wydanie książki „Wieluń w czasach Piastów i Jagiellonów”. Materiały z konferencji naukowych
Wieluń 9 czerwca i 17 grudnia 2017 r. pod redakcją Marka Gogoli i Jana Książka;
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Wydanie książki autorstwa prof. T. Olejnika „Szpital w Wieluniu. Jego dzieje i zniszczenie
1 września 1939 roku. Pierwsza zbrodnia II wojny światowej”;
Wydanie publikacji „1 IX 1939 Wieluń. Pamięć i przestroga” pod red. M. Gogoli, W. Knagi,
M. Kopańskiej i J. Książka;
Folder „Wieluński szlak niepodległości”, opr. M. Gogola i J. Książek.

11.1.7 Działalność naukowo-badawcza
W okresie od 26 maja do 30 czerwca MZW prowadziło badania wykopaliskowe na stanowisku
z epoki brązu, położonym w Wieluniu przy ulicy Magnoliowej;
W okresie od 11 do 31 grudnia MZW prowadziło badania wykopaliskowe (sondażowe)
i nadzór nad pracami ziemnymi na ulicy Podwale w Wieluniu.

11.2 Wieluński Dom Kultury
11.2.1 Działalność Wieluńskiego Domu Kultury
Wieluński Dom Kultury działa na podstawie Statutu Wieluńskiego Domu Kultury nadanego
Uchwałą nr LVIII/580/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z 25 września 2018 r.
W 2020 r. cel strategiczny „Rozwój kapitału społecznego Wielunia oraz integracja
mieszkańców” zawarty w strategii Rozwoju Gminy Wieluń 2025 WDK realizował poprzez
następujące działania:

1. wydarzenia
Tabela nr 35 Wydarzenia organizowane przez WDK w 2020 r.

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

Nazwa wydarzenia
Koncerty i spektakle teatralne w Kino –Teatrze
Syrena
Seanse filmowe
Koncerty plenerowe
Koncerty w sali widowiskowej WDK i Dworzec
Kulturalny Wieluń -Dąbrowa
Spektakl teatralny dla dzieci -Dworzec
Kulturalny Wieluń -Dąbrowa
Wystawy
Konkursy
Warsztaty
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Liczba
wydarzeń
kulturalnych
13

2 425

551
5
4

29 480
250
200

1

120

3
9
8

300
360
195

Ilość
uczestników

9.
10.
11.
12.

Kino samochodowe
Prelekcje
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Razem

1
13
1

300
480
ok. 1 000
ok. 35 110

2. Zajęcia edukacyjno-kulturalne
Tabela nr 36 Zajęcia edukacyjno - kulturalne organizowane przez WDK w 2020 r.

Zajęcia

Lp.
1.

2.

3.

Grupy artystyczne:
muzyczno-instrumentalne
wokalne i chóry
folklorystyczne
Koła /kluby/ sekcje
Plastyczne/techniczne
taneczne
muzyczne
turystyczne i sportoworekreacyjne
literackie
Wieluński Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Związek Nauczycielstwa
Polskiego
Klub żeglarski
Klub numizmatyków
Klub brydżowy
Klub krótkofalowców
Klub Kwadransowych
Grubasów
Razem

Ilość

Ilość
uczestników

2
1
1

38
31
21

10
11
1
1

114
117
40
9

1

8
200
78
25
10
16
25
150
882

3. Wspieranie środowisk twórczych
1)

współwydanie tomiku wierszy Niny Pawlaczyk „Pomimo”,

2)

zorganizowanie wystawy artystów dydaktyków Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych i. E. Gepperta we Wrocławiu,

3)

wernisaż prac Doroty Borczyk,

4)

wernisaż prac Ilony Foryś.
4.

1)

Eventy interaktywne

audycje online
W związku z wprowadzeniem różnego rodzaju wytycznych mających na celu ograniczenie

rozprzestrzeniania się koronawirusa Wieluński Dom Kultury zamieszczał na stronie
internetowej www.wdkwielun.pl i www.facebook.com/WielunskiDomKultury/ audycje online
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(warsztaty artystyczno - edukacyjne, wykłady). Wiele z nich zostało wyemitowanych na antenie
Telewizji Kablowej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2)

warsztaty online

W ramach cyklu „Zostań w domu z kulturą” mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach online:
tanecznych, szycia na maszynie, Domowa Pomysłownia. Brali również udział w ogłaszanych
przez WDK konkursach: „Ogródkowe wariacje seniorów”, „Człowiek w pejzażu miasta”,
„Dlaczego jestem idealnym tatą”, „Laurki dla syna i córki”, „Wywieś swoją flagę”, „Moja
Ojczyzna w czterech wersach”, „Najstarsza bombka w rodzinie” oraz wokalnym – piosenki
zespołu Stare Dobre Małżeństwo.
3)

zajęcia wakacyjne

W lipcu mieszkańcy Gminy Wieluń uczestniczyli w zajęciach z ceramiki, tkactwa i plastyki.
Zajęcia odbywały się na Dworcu Kulturalnym Wieluń - Dąbrowa z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa uczestników.
4)

Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku

7 października 2020 r. uroczyście zainaugurował kolejny rok akademicki Wieluński
Uniwersytet Trzeciego Wieku spotkaniem w Kino Teatrze Syrena, jednak rzeczywistość
pandemii zmusiła nas do przejścia w tryb online. Słuchacze szybko przystosowali się do nowej
rzeczywistości i uczestniczyli w spotkaniach w grupach z użyciem Messengera.
5. Osiągnięcia uczestników zajęć
1)

W XIII Turnieju Tańca Nowoczesnego Wieluński Dance 2020 grupa „Piruet”
z Wieluńskiego Domu Kultury zajęła I miejsce w kategorii III liga do lat 10;

2)

Zespół śpiewaczy "Z Dusy Śpiwane" brał udział w projekcie „Nasze korzenie – nasza
wielka duma!” realizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieluniu;

6. Zadnia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
Tabela nr 37 Zadnia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w 2020 r.

Lp.

Nazwa zadania

1. „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko
grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i
więcej na lata 2020 -2023”

Liczba osób
objęta
programem
275

11.2.2 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Tabela nr 37 Środki zewnętrzne pozyskane przez WDK w 2020 r.

Lp.

Instytucja
dofinansowująca

Kwota [zł]
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Nazwa programu

1.
2.
3.

Stowarzyszenie Zdrowych
Miast Polskich
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Polski Instytut Sztuki
Filmowej

4.

Polski Instytut Sztuki
Filmowej

5.

Polski Instytut Sztuki
Filmowej
Razem

5 000,00 Promujemy ekologię
25 000,00 Krzesimir Dębski –dzieło na orkiestrę
mieszaną z udziałem solisty
89 540,50 Dotacja na dofinansowanie
przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
kin- Cyfryzacja kin
34 250,00 Dotacja na dofinansowanie
przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
kin- Modernizacja kin (nagłośnienie
kinowe)
6 075,00 Dotacja na dofinansowanie
przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
kin- Modernizacja kin (ekran kinowy)
159 865,50

WDK zrealizował dofinasowane projekty:
1) „Promujemy ekologię”, w ramach którego uczniowie ze szkół podstawowych w Kurowie,
Bieniądzicach i Sieńcu wzięli udział w warsztatach ekologicznych na Dworcu Kulturalnym
Wieluń Dąbrowa;
2)

Krzesimir Dębski – dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty, w ramach którego
powstała „Ballada wieluńska”. Prawykonanie odbyło się w Kino Teatrze Syrena, koncert
był transmitowany online;

3)

„Dotacje na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin” w ramach których
wyposażono salę kameralną w Kino Teatrze Syrena w projektor i ekran kinowy oraz
nagłośnienie kinowe.

Ze względu na pandemię koronawirusa, wiele imprez, projektów, aktywności oraz programów
zostało wstrzymanych i odłożonych w czasie. Jednakże wiele z nich udało się zrealizować przy
ograniczonej liczbie uczestników.

11.3 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu
Rok 2020 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 wystawy prac fotograficznych Marzeny Hettich-Uryszek „Z niestarego
albumu” w ramach projektu „Etno Wieluń”;
- zorganizowanie promocji książki „Pod powierzchnią nieba” autorstwa Jacka Suta –
wielunianina, aktora i reżysera;
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- zorganizowanie wystawy malarstwa ks. Bogdana Blajera i Julianny Sitek „Niech wszelkie
stworzenie wielbi Boga”.

11.3.2 Pomoc w sferze książki i czytelnictwa
Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez m.in.:
- wydanie przez MiGBP w Wieluniu pierwszego w historii Biblioteki audiobooka.
Minisłuchowisko „Dawno temu w Wieluniu” jest kontynuacją książki o tym samym tytule
autorstwa Wiesława Drabika;
- aktywny udział Biblioteki w kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach
przedsięwzięcia, dzieci w wieku przedszkolnym korzystające z usług Biblioteki otrzymały
wyprawkę czytelniczą na dobry start. W 2020 roku w projekcie wzięło udział 119 dzieci;
- zorganizowanie 6 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w MiGBP w Wieluniu;
- zorganizowanie spotkania autorskiego ze znaną pisarką Joanną Jax (spotkanie
sfinansowane przez Instytut Książki w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki);
- zorganizowanie w formie on-line IX wieluńskiej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie
Balladyny Juliusza Słowackiego;
- systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie księgozbioru:


w 2020 roku zbiory Biblioteki uzupełniono o 3799 egzemplarzy książki tradycyjnej



w ramach wirtualnej czytelni książek elektronicznych IBUK LIBRA, czytelnicy
skorzystali z 1751 nowych tytułów e-booków

- zorganizowanie 5 konkursów literackich dla dzieci, młodzieży i dorosłych:


konkurs plastyczny on-line „Moja ulubiona książka – projekt okładki”. Konkurs
rozegrany w 2 kategoriach wiekowych (3-6 lat oraz 7-10 lat);



„Booktalking czyli mówiona recenzja książki” – konkurs literacki on-line dla dorosłych;



Zawirusowani czytaniem – konkurs on-line dla dzieci na stworzenie hasła promującego
czytelnictwo;



„Śladami pamięci 1795-1921” – konkurs historyczno-fotograficzny on-line dla
młodzieży;



konkurs literacko-plastyczny on-line dla dzieci „Konkurs dziecięcych talentów –
wykonanie portretu Marii Konopnickiej”.

11.3.3 Uczestnictwo w kulturze dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Zadania z tego obszaru realizowane były poprzez m.in.:
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- zorganizowanie w Bibliotece spektaklu „Nic dwa razy się nie zdarza, chyba że przypadkiem”
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu;
- zorganizowanie wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową SPSK im. Jana Pawła II
Kadłubie

Powiatowego

Konkursu

Recytatorskiego

z

okazji

w

Międzynarodowego

Dnia Języka Ojczystego;
- kontynuowanie w miesiącach styczeń-marzec 2020 działalności Zespołu Śpiewaczego
Czeremcha funkcjonującego od 2011 roku przy Filii Bibliotecznej w Rudzie;
- pracownicy biblioteki i zaproszeni gości przeprowadzili w Bibliotece Głównej i filiach 26 form
warsztatowych. Część zajęć odbyła się stacjonarnie, część w formie on-line na Facebooku
i Instagramie Biblioteki. W książnicy zorganizowano zajęcia : literackie, plastyczne, teatralne,
rękodzielnicze. Łącznie w warsztatach stacjonarnych wzięły udział 364 osób, a w formie
on-line odnotowano 3575 wyświetleń;
- zorganizowanie wystawy „60. lat Klubu Kolarskiego MLKS Wieluń” oraz spotkania
okolicznościowego z okazji jubileuszu Klubu.

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”.

Wyżej wymienione zadania w większości przygotowali i przeprowadzili pracownicy MiGBP
w Wieluniu. Zajęcia on-line były prezentowane na Facebooku i Instagramie Biblioteki,
a stacjonarne odbyły się w reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w
placówkach MiGBP w Wieluniu.
Ze względu na panującą w Polsce od marca 2020 roku pandemię COVID-19, a co za tym idzie
czasowe zamknięcie bibliotek w całym kraju (12 marca – 3 maja oraz 9-10 listopada),
w MiGBP w Wieluniu znacząco zmniejszyła się liczba czytelników, wypożyczeń oraz
odwiedzin.
Czytelnicy:
 2019 – 7745
 2020 – 6041
Odwiedziny:
 2019 – 67418
99



2020 – 41180

Wypożyczenia:
 2019 – 131761
 2020 – 92138
Tabela nr 38 Liczba wydarzeń kulturalnych w MiGBP w Wieluniu oraz frekwencja

Ilość

L.p. Rodzaj wydarzenia

1.

Frekwencja
w formie
tradycyjnej

Frekwencja
w formie
on-line

9.

Wystawy:
 książek
 fotograficzne
 plastyczne
Spotkania autorskie
Spotkania okolicznościowe:
 z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana
Pawła II
 z okazji jubileuszu 60-lecia Klubu
Kolarskiego MLKS Wieluń
Lekcje biblioteczne
Warsztaty:
 plastyczne
 literacko-edukacyjne
 śpiewacze
 teatralne
Dyskusje DKK
Konkursy
Głośne czytanie (w tym z wykorzystaniem
książki-zabawki)
Przedstawienia teatralne, kukiełkowe

10.

Imprezy plenerowe

1

31

---

11.

Zebrania członków stowarzyszeń
(Towarzystwo Przyjaciół Wielunia, Wieluńskie
Towarzystwo Naukowe)
Spotkania kół teatralnych
Udział w akcjach ogólnopolskich:
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 Tydzień Bibliotek

2

31

---

8

72

---

1
1

80
---

---

 Narodowe czytanie
Inne wydarzenia, w tym:
 występ Zespołu Śpiewaczego
 instruktaż logowania do konta czytelnika
 film obrazujący pracę Biblioteki
 film przedstawiający nowości
wydawnicze
 zabawa karnawałowa w Filii
Bibliotecznej w Dąbrowie
suma

1
6
1
1
1
1
1

6
13
13
------140

2583
---312
696
455
---

98

2249

15561

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

12.
13.

2
2
3
2

ok. 900
osób

---

66

288

1

---

911

1

100

---

1

12

---

7
7
12
6
6
6
11

73
66
153
72
44
104
13

1731
1844
------100
4820

6

260

975

846
14.

100

11.3.5 Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Tabela nr 39 Środki zewnętrzne pozyskane przez MiGBP w 2020 r.
Biblioteka

MiGBP w
Wieluniu

MiGBP w
Wieluniu

Źródło
dotacji

MKiDN

Fundacja
PZU

MiGBP w
Wieluniu

Zasada
Bikes

MiGBP w
Wieluniu

Zasada
Bikes

MiGBP w
Wieluniu

Zasada
Bikes

MiGBP w
Wieluniu

Zasada
Bikes

MiGBP w
Wieluniu

Zasada
Bikes

MiGBP w
Wieluniu

BOMED
Wieluń,
Notariusze
Wieluńscy,
Społem

Nazwa i krótki opis projektu

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet: zakup nowości
wydawniczych do bibliotek
publicznych

Literacka podróż – projekt
literacki skierowany do
czytelników Biblioteki
Głównej i filii bibliotecznych

Konkurs plastyczny
on-line „Moja ulubiona
książka – projekt okładki”.
Konkurs rozegrany
w 2 kategoriach wiekowych
(3-6 lat oraz 7-10). Nagrody
główne – 2 rowery
„Booktalking czyli mówiona
recenzja książki”
Konkurs literacki on-line dla
dorosłych.
Nagroda główna – rower
Zawirusowani czytaniem –
konkurs on-line dla dzieci
na stworzenie hasła
promującego czytelnictwo.
Nagroda główna – rower
„Śladami pamięci 17951921” – konkurs
historyczno-fotograficzny
on-line dla młodzieży.
Nagroda główna – rower
Konkurs literackoplastyczny on-line dla dzieci
„Konkurs dziecięcych
talentów – wykonanie
portretu Marii Konopnickiej”.
Nagroda główna – rower
Wydanie audiobooka
„Dawno temu w Wieluniu”
autorstwa Wiesława
Drabika
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Kwota
dotacji

Kwota
wkładu
własnego

17.500,00

70.000,0
0

Zgodnie
z umową
z fundacją,
kwota
dofinansow
ania nie
może być
podana do
publicznej
wiadomości

1.312,00

---

1.362,77

-

---

676,50

-

---

959,35

-

Towarzyst
wo
Przyjaciół
Wielunia

873,30

-

---

664,20

-

---

2.700,00

5.300,00

Partnerzy

-

szkoły
podstawo
we
i średnie
gminy
Wieluń

PSS
„Tęcza”
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu w 2020 r. aktywnie uczestniczy
w ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”.

11.3.6 Niezrealizowane projekty
Tabela nr 40 Wykaz projektów które nie otrzymały dofinansowania na realizację

Lp.
1.

Źródło dotacji
Fundacja BGK

Tytuł projektu
Wykaz projektów
przygotowanych przez
MiGBP w Wieluniu w 2020
r., które nie otrzymały
dofinansowania ze względu
na wyczerpanie się puli
środków przeznaczonych na
realizację zadań

Wnioskowa kwota
25 172,00zł

2.

MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO – Promocja
czytelnictwa
Fundacja Lotto im. Haliny
Konopnickiej
Fundacja PGNiG im.
Ignacego Łukasiewicza

Alternatywny Wieluń

9 298,00zł

Biblioteka po drodze

9 405,00zł

Wieluń – lekcja historii –
wydanie audiobooka

10 400,00zł

3.
4.

Wykaz projektów przygotowanych przez MiGBP w Wieluniu w 2020 r., które nie otrzymały
dofinansowania ze względu na wyczerpanie się puli środków przeznaczonych na realizację zadań .
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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 1957.
 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 Wieluń,
szkoły, Powiatowe Zrzeszenie LZS 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.
 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: szkoły, Klub Sportowy
„Pszczółka" Karate Tradycyjne oraz osoby fizyczne. Budynek w złym stanie
technicznym.
 Boisko 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


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.
103

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

104

13. Współpraca ze stowarzyszeniami i miastami partnerskimi
13.1 Stowarzyszenia
13.1.1 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.

13.1.2 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.

13.1.3 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.

13.1.4 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.

13.2 Miasta Partnerskie
13.2.1 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.
Z uwagi na pandemię koronawirusa i ograniczenia z niej wynikające, w 2020 roku
współpraca między miastami nie odbywała się.

13.2.2 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.
Z uwagi na pandemię koronawirusa i ograniczenia z niej wynikające, w 2020 roku
współpraca między miastami nie odbywała się.

13.2.3 Waltrop
W październiku 2018 gmina Wieluń oraz Waltrop podpisały deklarację o współpracy,
w której wyrażają gotowość i chęć podjęcia współpracy partnerskiej.
Z uwagi na pandemię koronawirusa i ograniczenia z niej wynikające, w 2020 roku
współpraca między miastami nie odbywała się.
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14. Spółki z udziałem Gminy Wieluń
14.1 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.

na

udziały

są

podstawie

w

Aktu

posiadaniu

Gminy

Przekształcenia

Wieluń.

Spółka

Przedsiębiorstwa

powstała

Komunalnego

w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Krajowego

Rejestru

Sądowego

Sąd

Rejonowy

dla

Łodzi

Śródmieścia

w Łodzi pod nr KRS 0000133507.
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 2020 wykonano w spółce inwestycje na kwotę 381 833,40 zł. W tym zakupiono:
pojemniki na odpady – 91 284,50 zł, rozbudowa systemu monitoringu na składowisku oraz
modernizacja sprzętu komputerowego – 52 114,22 zł, zakup samochodu ciężarowego
Peugeot Partner 71 883,72, samochód ciężarowy Renault do odbioru odpadów 59 000,00 zł
oraz dwa traktorki do utrzymywania terenów zielonych o łącznej wartości 32 945,36 zł.

14.2 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

Spółka z o.o. w Wieluniu.
Podstawowy przedmiot działalności:
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oraz

Przedsiębiorstwo

Komunalne

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem 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 2020 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.

14.3 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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