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Czym jest Raport o Stanie Gminy ?

Raport o Stanie Gminy jest zestawieniem najważniejszych
danych o naszym samorządzie. Obejmuje podsumowanie
działalności Wójta Gminy w roku 2018 i stanowi kompendium
wiedzy o sytuacji w Gminie.

Dokument ten został przygotowany w związku z nowelizacją samorządowych
ustaw ustrojowych, która nastąpiła wskutek uchwalenia 11 stycznia 2018 r.
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych/ Dz. U. poz. 130 ze zm./
Tą nowelizacją Ustawodawca, w artykule 28aa ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ wprowadził nową
instytucję tzw. raport o stanie gminy, który wójt ma obowiązek przygotować i
następnie przedstawić radzie gminy co roku w terminie do 31 maja.
Przygotowanie raportu jest pierwszym etapem procedury rozpatrzenia raportu
przez radę gminy. Na pozostałe etapy tej procedury składają się: debata nad
raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum
zaufania. Ustawodawca zdecydował ponadto, że procedura rozpatrzenia
raportu jest połączona z procedurą udzielenia wójtowi absolutorium i jest
przeprowadzana podczas sesji absolutoryjnej z dochowaniem terminu 30
czerwca.
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Charakterystyka Gminy Bedlno

Pierwsze wzmianki historyczne o Bedlnie pochodzą z XIV w. Wieś
pojawia się w dokumentach w 1364 r. jako Bedlno. Nazwa wsi pochodzi od
grzybów „bedły”. Wieś miała leżeć w lesistej okolicy, pełnej grzybów stąd
Bedlno oznacza osiedle bedlne czyli pełne grzybów.

Obecnie Gmina Bedlno należy do północnej części województwa
łódzkiego. Zajmuje powierzchnię ponad 126 km2 i jest największą gminą w
powiecie kutnowskim. Gmina jest zlokalizowana w odległości 130 km od
Warszawy, 178 km od Poznania, 55 km od Łodzi – miasta wojewódzkiego i 15
km od Kutna – siedziby powiatu. Przy zachodniej granicy Gminy przebiega
autostrada A1, a w odległości 40 km od Gminy znajduje się skrzyżowanie
autostrad A1 i A2. Przez teren Gminy przebiega droga krajowa 92 łącząca
Świecko z Terespolem będąca elementem międzynarodowej trasy biegnącej ze
Wschodu na Zachód Europy.
Teren Gminy charakteryzuje się równinnym krajobrazem. Gmina nie posiada
dużych akwenów wodnych i jest stosunkowo uboga w zasoby wodne ( jednak
ok.30% powierzchni Gminy znajduje się na obszarach warstw wodonośnych).
Charakteryzuje się obecnie, inaczej niż przed wiekami, niską lesistością( tylko
0,8% powierzchni Gminy stanowią lasy).System ekologiczny składa się z
rolniczej przestrzeni o wysokich walorach bonitacyjnych. Ponadto południowa i
południowo-zachodnia część Gminy należy do terenu obszaru chronionego
Natura 2000 obejmującego „Pradolinę Warszawsko-Berlińską” oraz Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk „Pradolina Bzury i Neru”.
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Gmina Bedlno to gmina typowo rolnicza. Ponad 90% ogólnej
powierzchni zajmują użytki rolne. Dominują tu gleby o wysokich wartościach
bonitacyjnych (około 54%), na których prowadzona jest intensywna gospodarka
rolna. Naturalne uwarunkowania tj. jakość gleb, ukształtowanie terenu, długość
okresu wegetacyjnego oraz roczna suma opadów powodują, że warunki dla
produkcji rolnej uznawane są za jedne z najkorzystniejszych w województwie
łódzkim. Gmina liczy 716 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia
gospodarstw rolnych wynosi 15 ha. Na terenie Gminy prowadzona jest
produkcja roślinna i zwierzęca. W zakresie specjalizacji rolniczych wymienić
należy przede wszystkim: hodowlę bydła, hodowlę trzody chlewnej, hodowlę
drobiu, uprawę zbóż i uprawę warzyw.

W strukturze gospodarczej Gminy Bedlno, jako typowo rolniczej,
przemysł i usługi odgrywają rolę drugorzędną. Podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w rejestrze REGON odnotowano 216 i należą one głównie do
sektora prywatnego. Dominującą formą organizacyjno- prawną jest działalność
gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne. Ta grupa stanowi prawie 80% i
charakteryzuje się największą dynamiką rozwoju.

W bezpośrednim sąsiedztwie Bedlna, w gminie Żychlin oraz w mieście Kutnie
zlokalizowane są podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Z możliwości uzyskania pomocy publicznej na tych obszarach, umożliwiającej
częściowy zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych, skorzystało wiele firm,
w tym zagranicznych, które stanowią dla części Mieszkańców Gminy Bedlno
stałe źródło utrzymania.
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Obecnie Ustawa z 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji /Dz. U z 2018r. opoz.1162/
zmieniła zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Poszerza ona obszar, na którym
możliwe jest uzyskanie zachęt inwestycyjnych z 0,08% do całych 100% terenów
inwestycyjnych w Polsce. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych MŚP nie muszą
przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania,
tylko tam, gdzie im wygodniej.
Ustawa wprowadza też nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom wsparcia dla nowych
inwestycji na terytorium Polski:
Nowe zasady:
Zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju, przydzielane na czas określony
jasne kryteria ilościowe i wprowadzone ustawą jakościowe, dopasowane do
warunków konkretnej lokalizacji
kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości
przedsiębiorstwa.
kryteria jakościowe: premiowane projekty zakładające m.in. transfer wiedzy,
prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne
warunki dla pracowników,
preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych
nakłady dostosowane do mikro, małych i średnich firm
jeden standard obsługi inwestora przez Spółki zarządzające Strefami,
szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia
Dla zagwarantowania praw nabytych przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na
terenie SSE rząd zdecydował nie uchylać ustawy o Specjalnych Strefach
Ekonomicznych. Obowiązywanie dwóch ustaw wprowadza przejrzysty podział na inwestycje,
które będą korzystać z dotychczasowego wsparcia do 2026 r. w ramach zezwoleń wydanych
na podstawie ustawy o SSE oraz na inwestycje nowe, które będą mogły skorzystać ze
wsparcia w oparciu o nową ustawę.
Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie zgłasza się do firmy
zarządzającej daną Strefą.
Składa odpowiedni wniosek, a jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów
jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie ułatwiające rozwój
biznesu.
Należy mieć nadzieję, że te nowe rozwiązania mogą w przyszłości przyczynić się także do
pobudzenia przedsiębiorczości na terenie naszej Gminy.
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Zarządzanie Gminą

Dane osobowe dotyczące VII kadencji 2014 – 2018
Wójt Gminy Bedlno – Krzysztof Kołach
Skład Rady Gminy Bedlno:
1.Marian Dysierowicz – Przewodniczący Rady Gminy
2.Elżbieta Genowefa Piechocka –Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji
Gospodarki, Mienia, Kosztów i Cen
3.Wiesław Marek Nykiel – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4.Leszek Józef Sałuda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.Sylwester Trembaczyk – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6.Krzysztof Sebastian Trusiński – Przewodniczący Komisji Socjalnej, Oświaty i Kultury
7.Dorota Piotrowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Socjalnej, Oświaty i Kultury
8.Monika Anna Dzięgielewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i
Ochrony Środowiska
9.Stanisław Rojewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki,Mienia,Kosztów i Cen
10.Wojciech Żakieta
11.Anna Trusińska
12.Konrad Eugeniusz Olejniczak
13.Roman Ścibor
14.Jan Antczak
15.Cezary Dariusz Jaros
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Liczba odbytych posiedzeń Rady Gminy Bedlno w 2018 roku

- 9.

Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Bedlno w 2018 roku - 87.
Liczba wydanych zarządzeń Wójta Gminy Bedlno w 2018r.

- 170.

WŁADZE GMINY
Obecna VIII kadencja 2018 - 2023

Wójt Gminy Bedlno - Józef Ignaczewski

Rada Gminy Bedlno
Anna Ratajczyk

- Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Matusiak

- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Grzegorz Kucharski

- Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki,
Mienia, Kosztów i Cen

Stanisław Gajewski

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Nowicki

- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Ewa Pilarska

- Przewodnicząca Komisji Socjalnej, Oświaty i Kultury

Konrad Eugeniusz Olejniczak - Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia,
Kosztów i Cen,
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Mariusz Kantorek

- Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska
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Adam Szczodrak

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
I Petycji

Tomasz Ryczkowski

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska

Adam Gajewski

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Socjalnej, Oświaty
i Kultury

Marcin Adasiak

- Radny Rady Gminy

Jan Antczak

- Radny Rady Gminy

Waldemar Grawender - Radny Rady Gminy
Krzysztof Sebastian Trusiński - Radny Rady Gminy

Jednostki pomocnicze
W Gminie Bedlno funkcjonuje 39 sołectw.
Sołectwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Annetów
Antoniew
Bedlno Parcel
Bedlno Wieś
Dębowa Góra
Ernestynów
Florianów
Garbów
Głuchów
Gosławice
Groszki
Janów
Jaroszówka
Józefów
Kamilew
Kazimierek
Konstantynów
Kręcieszki
Matuszew
Orłów Kolonia

Sołtys
Jacek Laska
Bogusław Drabik
Krzysztof Kardynalski
Lidia Kłosik
Jan Myszkowski
Marek Majtczak
Agnieszka Matusiak
Grzegorz Tokarski
Edyta Skrzypska
Jerzy Pietrzak
Katarzyna Kraszkiewicz
Anna Trusińska
Kazimierz Tarczyński
Wojciech Pakulski
Ewa Pilarska
Zbigniew Jagniątkowski
Zbigniew Gabrjelczyk
Tadeusz Kubiak
Sławomir Antczak
Marek Pawłowski

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Orłów Parcel
Pniewo
Potok
Plecka Dąbrowa
Stanisławice
Stradzew
Szewce Nadolne
Szewce Owsiane
Szewce Walentyna
Waliszew
Wewiórz
Wojszyce Kolonia
Wojszyce Parcel
Wola Kałkowa
Wyrów
Załusin
Zleszyn
Zosinów
Żeronice

Krzysztof Gawryszczak
Michał Szurabik
Zdzisław Włodarczyk
Monika Dzięgielewska
Krzysztof Wąsik
Sławomir Jędrachowicz
Jan Wojciechowski
Sławomir Dominiak
Jacek Olczak
Stanisław Kubiak
Jacek Jaros
Leszek Tarka
Jacek Wegner
Jacek Stasiak
Karol Kosno
Jan Matuszewski
Ryszard Jędrzejczyk
Lidia Pszczółkowska
Ryszard Nowowiejski

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie Gminy (10):
Bedlno, Dębowa Góra, Mirosławice, Orłów – Kolonia, Plecka Dąbrowa, Pniewo,
Stradzew, Tomczyce, Wola Kałkowa, Załusin.

Jednostki organizacyjne Gminy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie
Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno
Gimnazjum Jana Pawła II w Bedlnie
Szkoła Podstawowa w Bedlnie
Szkoła Podstawowa im.37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa
Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie
7. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie
8. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach
Nadolnych
9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach
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Urząd Gminy Bedlno
Urząd Gminy Bedlno jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Wójt
realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych
przez Radę Gminy.

Siedziba Urzędu: 99-311 Bedlno, Bedlno 24
Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
Sekretariat: tel.24 282-14-20, 282-17-70
e-mail: ug@bedlno.pl
strona internetowa: www.bedlno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://ugbedlno.bip.org.pl/

Organizacja Urzędu
W strukturze organizacyjnej Urzędu, zgodnie z postanowieniami paragrafu 10
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, wyodrębnia się samodzielne stanowiska
pracy i referaty / stan na 31.12 2018r. /:
1) Wójt Gminy
2) Sekretarz Gminy
3) Referat Finansowy:
a) Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu
b) Z-ca Skarbnika Gminy
c) Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
d) Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
e) Stanowisko pracy ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
f) Stanowisko pracy ds. windykacji należności
g) Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
h) Kasjer
4) Samodzielne stanowisko pracy ds. obywatelskich i USC
5) Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych
6) Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr
7) Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi rady
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8) Archiwista
9) Samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej
10) Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej
11) Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami
12) Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska
13) Samodzielne stanowisko pracy ds. ograniczania bezrobocia
14) Informatyk
15) Sprzątaczka
16) Robotnik gospodarczy – palacz CO
17) Robotnik gospodarczy – konserwator
18) Robotnik gospodarczy
19) Robotnik gospodarczy utrzymania zieleni

Profesjonalni i pomocni urzędnicy
Na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych jest obecnie 20 osób. 12
pracowników posiada wykształcenie wyższe, 8 osób wykształcenie średnie i
policealne. Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w
wymaganych kursach i szkoleniach. W obsłudze gospodarczej zatrudnionych
jest 5 osób.
Zakres działania Urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od finansów gminy,
budżetu i księgowości, poprzez prowadzenie spraw obywatelskich, nadzór nad
realizacją inwestycji, dbałość o stan techniczny obiektów użyteczności
publicznej, szeroko pojętą infrastrukturę techniczną, drogi, wodociągi i
kanalizację, działania na rzecz środowiska naturalnego, gospodarkę
przestrzenną, sprawy dotyczące obronności i bezpieczeństwa publicznego,
oświatę, pomoc społeczną, po współpracę z organizacjami pozarządowymi,
organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także działania
informacyjne.
W roku 2018 do Urzędu wpłynęło 4066 pism oraz 390 wniosków o
wydanie zaświadczeń w sprawach majątkowych, 146 wniosków o wydanie
tzw. zaświadczeń o terenie ( w zakresie posiadanych praw własności do
nieruchomości), 1 skarga, 6 petycji. W 2018 roku wpłynęły do Urzędu Gminy 63
wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
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Archiwum zakładowe przyjęło na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych
dokumentację niearchiwalną (kat. B) w ilości 306 teczek oraz dokumentację
archiwalną (kat. A) w ilości 0,78m.
W Urzędzie działa Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej tzw.
e-Puap. Jest to system, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe przez
Internet. Funkcje platformy pozwalają na tworzenie i szybką obsługę
dokumentów elektronicznych. Za pomocą profilu zaufanego można podpisywać
swoją korespondencję i w szybkim tempie komunikować się z urzędem. Dostęp
do usług świadczonych przez platformę e-Puap nie ma ograniczeń
geograficznych. Z platformy może korzystać każdy użytkownik, który ma dostęp
do Internetu i posiada elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany.
Stały kontakt informacyjny z Mieszkańcami utrzymywany jest poprzez stronę
internetową Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej.
|Statystyka dotycząca strony internetowej www.bedlno.pl za rok 2018
Dane udostępnione przez administratora strony
Artykuły
aktualności
ogłoszenia
16
134
6

Najpopularniejsze artykuły:

Tytuł

Wyświetleń

Urząd Gminy

9759

Kontakt

1412

Wójt Gminy

7003

Jednostki organizacyjne

6129

Historia Bedlna

6032

Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu. 5434
Rada Gminy

4891

Informator

3949

Archiwum - sesje Rady Gminy Bedlno

1988

INFORMACJA O ODPADACH KOMUNALNYCH

1289

Najpopularniejsze aktualności:

Tytuł

Wyświetleń

CENTRUM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIAŁAJĄCEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BEDLNIE 2696
WYBORY 2018

6820

Zaproszenie na Dożynki Gminne

4153

Zaproszenie - Noc Świętojańska.

1125

13

Komunikat

2818

Najpopularniejsze pliki:

Nazwa

Pobrań

Strategia Rozwoju Gminy Bedlno 2015-2025.pdf

1554

Projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno na lata 2012-2032”.

1362

OFERTA - realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

928

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BEDLNO NA LATA 2015 - 2025.pdf 875

Statystyka dotycząca strony http://ugbedlno.bip.org.pl/ Biuletynu Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bedlno za rok 2018
Statystyka oglądalności poszczególnych działów
LP. Ilość
odsłon

Dział

1

17714

Przetargi

2

11317

Ogłoszenia 2018 r.

3

1300

Urząd Gminy Bedlno

4

2359

Wójt Gminy Bedlno - Informacje i Ogłoszenia

5

734

Pracownicy Urzędu

6

1727

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie

7

540

Jednostki Organizacyjne Gminy

8

5975

AKTUALNOŚCI

9

3605

OCHRONA ŚRODOWISKA

10 3315

Prawo lokalne

11 3156

Zasady Funkcjonowania Organów Gminy i Ich Jednostek Organizacyjnych

12 3117

Statut Gminy Bedlno

13 3005

FINANSE I BUDŻET

14 2861

Informacje, ogłoszenie i aktualne zarządzenia na 2018 rok.

15 2809

Polityka wewnętrzna

16 2791

Pracownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych

17 2702

Majątek Gminy

18 2436

Jednostki Pomocnicze

19 2410

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Bedlno

20 2051

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

21 2012

Wybory samorządowe 21 października 2018 r
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Dokumenty programowe

Urząd, jako gminna jednostka organizacyjna realizował w roku 2018 zadania
należące do samorządu gminy i działał w oparciu o dokumenty programowe
przyjęte przez Radę Gminy, do których należą:
Strategia Rozwoju Gminy Bedlno na lata 2015 – 2025 /Raport z analizy realizacji
zapisów tego dokumentu jest przygotowywany corocznie i przedstawiany Radzie
Gminy/
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bedlno na lata 2015 –
2025/ Sprawozdanie jest przygotowywane do końca I kwartału roku następującego
po okresie sprawozdawczym/
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata 2016 –
2018/Sprawozdanie po upływie każdego roku kalendarzowego jest przygotowywane
w I kwartale roku następnego/
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno/Program był wieloletni, wymaga
obecnie przygotowania na lata kolejne/
Program Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno/ wieloletni
– realizacja poddawana jest rocznej ocenie wg kosztów/
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej/przygotowany konkretnie dla potrzeb inwestycji
środowiskowych/
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bedlno na lata
2015 – 2019/realizowany zgodnie z wielkościami przyjętymi uchwałą Rady Gminy /
Program Współpracy Gminy Bedlno 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 /Corocznie sprawozdanie z
realizacji Programu jest przedstawiane Radzie Gminy/
Gminny
Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych/sprawozdanie po zakończeniu roku budżetowego wg wymaganego
formularza/
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii/sprawozdanie wg wymaganego przez
urząd wojewódzki formularza/

Realizacja tych programów i planów odbywa się z uwzględnieniem przyjętych w
nich zadań przy dorocznym formułowaniu budżetu Gminy.
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Infrastruktura społeczna

Demografia

Gminę Bedlno zamieszkuje 5489 mieszkańców według stanu na dzień
31.12.2018 rok. Od wielu lat, podobnie jak w całym kraju, na terenie Gminy
utrzymywało się zjawisko zmniejszania się liczby ludności.
Przyczyną tej negatywnej tendencji są migracje ludzi w wieku produkcyjnym,
szczególnie ludzi młodych oraz ujemny przyrost naturalny. Analizując dane
dotyczące 2018 roku trzeba zauważyć, że w tym okresie na terenie Gminy liczba
ludności ogółem zmniejszyła się o 32 osoby. Zwiększyła się natomiast liczba
osób w przedziale wiekowym 0–2 lata o 7 osób. Zatem, pomimo, że dostępne
badania wskazują na utrwalanie się procesu starzenia społeczeństwa, trzeba
mieć nadzieję, że to negatywne zjawisko demograficzne, jakkolwiek
nieuniknione, może jednak straci nieco na swej intensywności.

Rynek pracy i bezrobocie

Mieszkańcy Gminy Bedlno w przeważającej części utrzymują się z pracy w
rolnictwie. Ze względu na trudności w uzyskaniu danych nie można określić
rozmiarów tego zatrudnienia, a co za tym idzie wskazać wielkości tzw.
bezrobocia ukrytego, które jest uznawane w kraju, jako szczególnie typowe
zjawisko dla obszarów wiejskich. Prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w
Kutnie analizy podają, że obecnie w Gminie Bedlno, podobnie jak w całym
kraju, notuje się spadek bezrobocia rejestrowanego. Z danych Powiatowego
Urzędu Pracy w Kutnie wynika, że na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba osób
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bezrobotnych z terenu Bedlna wznosiła 151 z tego 83 osoby to kobiety. Prawo
do zasiłku posiadało tylko 15 osób w tym 12 kobiet.
Analizując liczbę osób uznawanych za należące do grupy osób w tzw.
szczególnej sytuacji na rynku pracy odnotowano, że młodych do 30 r.ż. było 48
osób, po 50 r. ż. było 36 osób, długotrwale bezrobotni to 80 osób, a spośród
niepełnosprawnych 6 osób zarejestrowanych było, jako bezrobotne. Istotne
jest także to, że duża liczba bezrobotnych posiada niski poziom wykształcenia i
niskie kwalifikacje, co zdecydowanie utrudnia znalezienie zatrudnienia.
Urząd Gminy w 2018 roku w ramach umów z PUP w Kutnie organizował
zatrudnienie w ramach robót publicznych /prace głównie remontowe i
porządkowe/. Ponadto osoby bezrobotne miały możliwość uczestnictwa w
szkoleniach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie lub
organizacje społeczne. Informacje o tych szkoleniach były podawane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno i w prasie
lokalnej.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy Bedlno, których liczba
na koniec 2018 roku wynosiła 213, to w przeważającej części firmy należące do
sektora
prywatnego,
a
dominującą
formą
organizacyjno-prawną
funkcjonowania tych podmiotów jest jednoosobowa działalność gospodarcza
osób fizycznych. Ocenia się, że małe firmy zatrudniające do 9 osób stanowią ok.
95 % na obszarze Gminy i są bardzo wrażliwe na nawet niewielkie wahania
koniunkturalne, a przez to nie oferują z reguły trwałych miejsc pracy. Niespełna
4 % podmiotów gospodarczych to firmy zatrudniające od 10 do 49
pracowników, a jedynie ok. 1% stanowią podmioty, w których liczba miejsc
pracy wynosi ponad 50. Jednostki działające w usługach publicznych takich jak
administracja, szkolnictwo i itp. należą do większych pracodawców w Gminie.
Najbardziej znanym i znaczącym przedsiębiorstwem na tym obszarze jest PPH
„HETMAN” oraz przedsiębiorstwa PW DANZAP, JAKPOL oraz przedsiębiorstwa
w miejscowościach Groszki, Pniewo, których aktywność wykracza poza rynek
lokalny.
Ocenia się, że najbardziej dynamicznie rozwijające się obszary, stosunkowo
małej, aktywności gospodarczej w Gminie Bedlno to handel i usługi oraz
działalność gospodarcza związana z rolnictwem.
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Pomoc społeczna
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bedlnie. GOPS podejmuje działania w oparciu o ustawę z
dnia 12 marca 2014 roku (tekst jednolity Dz.U.2018, poz.1508) o pomocy
społecznej, uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia i Upoważnienia Wójta Gminy
Bedlno.
GOPS udziela pomocy Mieszkańcom Gminy z powodu niskich dochodów przy
jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednej dysfunkcji wymienionej w art. 7
ustawy o pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest odzyskanie przez
osoby objęte pomocą zdolności do samodzielnego życia i funkcjonowania w
społeczeństwie, prawidłowego pełnienia ról społecznych z dużym naciskiem na
prawidłowe funkcjonowanie rodziny.
Formy udzielonej pomocy w 2018 roku :
Zasiłki stałe
Tą formą pomocy objętych było 42 osób na kwotę 236.051,13 zł. Łącznie przyznano 430
świadczeń, w tym osobom samotnym 389 i 41 osobom uprawnionym w rodzinie.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Opłacano składki na rzecz osób uprawnionych tj. pobierających zasiłki stałe – 41 osób.
Wypłacono 430 świadczeń na kwotę 21.209,27 zł. /ze środków dotacji/
Zasiłki okresowe
Pomoc przyznana była z powodu bezrobocia lub długotrwałej choroby. Udzielono 34
świadczeń dla 14 rodzin na kwotę 11.508,12 zł./ z tego kwotę 316,12 wypłacono ze środków
własnych, a kwota 11.192,00 pokryta została z budżetu wojewody/
Zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne
Pomoc udzielana była na konkretne, uzasadnione potrzeby (np. opał, leki, żywność,
odzież).Pomocą objęto 13 rodzin na kwotę 2.780,00 zł. /z budżetu gminy/
Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Ten państwowy wieloletni program na lata 2014 – 2020 realizowany był zgodnie z corocznym
porozumieniem z Wojewodą Łódzkim. Programem objęto 138 osób. W tym liczba dzieci
korzystających z gorącego posiłku w Szkołach wyniosła 27. Wydatkowano na ten cel kwotę
51.685,00 zł /20.674,00 z budżetu gminy i 31.011,00 z budżetu wojewody/
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Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
Wypłacono kwotę 1750,00 zł dla 1 osoby wyznaczonej przez sąd do sprawowania opieki nad
osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Pomoc materialna dla uczniów
Przyznano stypendia szkolne 33 uczniom i wydatkowano na ten cel kwotę 31.840,00 zł.
/10.719,00 z budżetu gminy i 21.121,00 z budżetu wojewody/.
Praca socjalna
Ta forma pomocy ukierunkowana jest na rozwiązywanie różnych problemów dotyczących
osób lub rodzin z dysfunkcjami. Pomoc polegała m.in. na sporządzaniu różnego rodzaju
wniosków np. o alimenty, o przyznanie renty, pozwów o rozwód. Pracownicy GOPS
współpracowali z dyrektorami szkół i wychowawcami w kwestiach dotyczących sytuacji
dzieci, ich funkcjonowania w szkole i grupie rówieśniczej. Stała współpraca realizowana jest
także z ośrodkami zdrowia, sądami, policją i innymi urzędami.
Domy pomocy społecznej
Opłacano dla 2 osób pobyt w Domach Pomocy Społecznej w Koszelewie i Wojszycach.
Roczny koszt świadczeń łącznie wyniósł 58.297,21 zł.
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
Takie prawo przyznano 1 osobie na okres 90 dni.
Ogółem z różnych form pomocy społecznej w 2018 roku korzystało 119 rodzin, w których
żyje 186 osób.
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny
Podstawą wsparcia są przepisy ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U.2018 poz.998)
W 2018 roku współfinansowano pobyt ośmiorga dzieci w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym
domu dziecka. Łącznie na ten cel wydano kwotę 19.863,43 zł.
Świadczenia rodzinne
Należą do nich: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami; świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek
pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek dla
opiekuna; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”.
Świadczenia rodzinne finansowane są w całości z budżetu wojewody i wyniosły w 2018 roku
1.676.750,81 zł.
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Świadczenie wychowawcze „500 plus”
Przyznano 5778 świadczeń dla 549 dzieci na kwotę( z kosztami obsługi) 2.908.733,03 zł.
Fundusz alimentacyjny
Z tego świadczenia skorzystało 13 rodzin, w tym liczba dzieci uprawnionych 17. Kwota, jaką
wydatkowano na ten cel wyniosła 69.000,00 zł.
Rządowy program „Dobry Start”
Tę formę pomocy skierowano do 572 dzieci. Wydatkowano kwotę 171.600 zł.

Inne zadania
Ponadto w 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy wydał 16 Kart Dużej Rodziny.
W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy ( w
rodzinach, gdzie założono „Niebieską Kartę”) wspierano 12 rodzin. Przeprowadzono 41
spotkań – grup roboczych.

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Żychlinie
najubożsi Mieszkańcy Gminy otrzymali pomoc żywnościową w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z tej pomocy skorzystało 250 osób.
W ramach współpracy z Holenderską Fundacją „SAMEL DELEN” pozyskano używaną odzież,
obuwie, zabawki dla dzieci i rozdysponowano te przedmioty wśród podopiecznych
Gminnego Ośrodka Pomocy.

Zadania realizowane przez pracowników pomocy społecznej skierowane są do
osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dlatego celem
nadrzędnym, oczywiście oprócz pomocy, jest dążenie do spadku liczby
świadczeniobiorców, poprzez wyprowadzenie ich z systemu pomocowego oraz
udzielanie wsparcia w aktywnym przygotowaniu do osiągnięcia poprawy
warunków życia, a nawet samodzielnego funkcjonowania.
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Oświata i Edukacja

Jednostką organizacyjną Gminy Bedlno powołaną w celu wykonywania zadań
własnych gminy związanych z prowadzeniem szkół podstawowych i oddziałów
przedszkolnych w: Bedlnie, Pleckiej Dąbrowie, Pniewie, Szewcach Nadolnych,
Żeronicach i Gimnazjum w Bedlnie oraz punktów przedszkolnych w Pleckiej
Dąbrowie i Bedlnie jest Centrum Usług Wspólnych.
Do głównych zadań CUW należy w szczególności: analiza i wstępne
zatwierdzanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i punktów
przedszkolnych, nadzór nad terminowym przygotowywaniem planów
finansowych jednostek, kontrola wydatków, rozliczanie subwencji oświatowej i
dotacji na cele oświatowe, kontrola zamówień publicznych, przygotowywanie
wniosków o pozyskanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych,
przeprowadzanie i koordynowanie działań w zakresie Systemu Informacji
Oświatowej(SIO), realizacja zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
dzieci do placówek edukacyjnych, kontrola spełniania obowiązku nauki,
kontrola organizacji nauczania indywidualnego uczniów i realizacja nauczania
zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej w stosunku do
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bieżąca współpraca z
Kuratorium Oświaty w Łodzi, analiza zatrudnienia nauczycieli i planów
doskonalenia zawodowego, przygotowywanie konkursów na dyrektorów
poszczególnych placówek oświatowych, bieżąca analiza przepisów prawa
oświatowego zwłaszcza w zakresie obowiązków Gminy, jako organu
prowadzącego dla poszczególnych placówek.

Dbałość o osiąganie jak najwyższych wyników nauczania jest troską dyrektora i
kadry pedagogicznej każdej szkoły. Nauczyciele w większości przypadków to
kilkuprzedmiotowcy, legitymujący się wieloletnim stażem, wciąż podnoszący
swoje kwalifikacje na różnorodnych szkoleniach oraz dokształcający się na
studiach podyplomowych. Dyrektorzy starają się zapewnić odpowiednie do
podstawy programowej pomoce dydaktyczne.
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Cztery szkoły podstawowe tj. w Bedlnie, Pleckiej Dąbrowie, Pniewie i
Żeronicach przystąpiły do Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Każda szkoła zakupiła po 2
tablice interaktywne w zestawie z projektorami. W Ramach Rządowego
programu wieloletniego pn. „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
wszystkie szkoły pozyskały dotacje na zakup książek niebędących
podręcznikami, co znacznie poprawiło zaopatrzenie bibliotek. Poprawiono
także wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w
Żeronicach w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. W tej
Szkole także, ze środków pochodzących od Rady Rodziców i budżetu Gminy
zakupiono laptopy do pracowni komputerowej.
W każdej ze szkół jest sala gimnastyczna lub hala sportowa. Przy szkołach w
Bedlnie i Żeronicach funkcjonują dodatkowo boiska tzw. „Orliki”. W każdej ze
szkół jest ekopracownia, której wyposażenie zostało zakupione ze środków
pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja ekopracownia”.
Po określeniu sieci szkół i pozostawieniu kolejnych roczników w szkołach
podstawowych musiały one sprostać wymaganiom i przyjąć uczniów tworząc
kolejne izby lekcyjne. Szkoły zostały odnowione – pomalowano wiele
pomieszczeń, wymieniono podłogi, zakupiono w miarę posiadanych środków
pomoce dydaktyczne do nauki geografii, chemii i fizyki.

Każda szkoła jest przygotowana na przyjęcie znacznie większej liczby dzieci niż
w rzeczywistości do niej uczęszcza. Daje to komfort pracy zarówno
nauczycielowi jak i uczniowi. W klasach mało licznych nauka jest bardziej
zindywidualizowana. Przyjazna atmosfera, opieka ze strony nauczycieli podczas
zajęć, przerw międzylekcyjnych oraz uroczystości i wycieczek szkolnych
powodują, że nasze szkoły traktowane są, jako miejsca bardzo bezpieczne.
Nauczyciele zawsze znajdują czas na spotkania z rodzicami, w każdej szkole są
comiesięczne dyżury nauczycielskie podczas, których rodzice mogą
porozmawiać ze wszystkimi nauczycielami tzw. drzwi otwarte.
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Każda ze szkół jest szkołą obwodową przyjmującą dzieci z własnego obwodu jak
też z miejscowości będących w obwodzie innej szkoły. Uczniowie klas I –VIII i
dzieci do oddziałów przedszkolnych dowożeni są bezpłatnie, koszt pokrywa
Gmina. Rozkład jazdy autobusu dopasowany jest do tygodniowych rozkładów
zajęć lekcyjnych, a jeśli uczniowie zmuszeni są poczekać, biorą wówczas udział
w specjalnie organizowanych zajęciach świetlicowych. Najczęściej są to zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów oraz dające możliwość odrobienia prac
domowych.

We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, które mają różny
charakter, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, liczba godzin jest
różna w poszczególnych szkołach zależnie od liczby dzieci z deficytami,
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z
orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami w rozwoju fizycznym.

Dla uczniów zdolnych, chcących podnieść swoją wiedzę przedmiotową w
szkołach prowadzone są koła przedmiotowe:
Koło języka angielskiego
Koło historyczne
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Z zajęć w tych kołach korzystają przede wszystkim uczniowie klas VIII
przygotowujący się do sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie cyklu
nauczania w szkole podstawowej.
Koła zainteresowań organizowane
zapotrzebowaniem uczniów i są to:
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są

i

prowadzone

zgodnie

z

Koło artystyczne kl. I-III
Koło ekologiczne kl. IV-VI
Koło taneczne „Wirujące spódnice”
Koło plastyczne „Mali artyści”
Koło muzyczne
Szkolne Koło Sportowe (SKS) – podczas tych zajęć uczniowie mają
możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej ćwicząc - grę w
unihokeja, w piłkę nożną, taniec. Te zajęcia prowadzone są w SP Bedlno i
SPO Żeronice w ramach programu Szkolny Klub Sportowy finansowanego
przez Ministerstwo Sportu; SKS Pniewo, Plecka Dąbrowa – zajęcia
prowadzone są w ramach wolontariatu.
Oferta godzin dodatkowych spotyka się z różnym zainteresowaniem ze
strony uczniów i rodziców, ponieważ korzystanie z tych zajęć oznacza
późniejszy powrót dzieci do domów.
W szkołach na terenie Gminy Bedlno łącznie zatrudnionych jest pięciu
nauczycieli wspomagających dla prowadzenia zajęć z uczniami
posiadającymi
odpowiednie
orzeczenia
poradni
psychologicznopedagogicznej. Nauczaniem indywidualnym objętych było w roku 2018 – 3
uczniów. Zajęcia prowadzone były w domu w liczbie godzin każdorazowo
określonej przez dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie indywidualnego
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży.

Na terenie Gminy Bedlno obowiązki edukacyjno-oświatowe realizowane są
w następujących placówkach:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie, / które na skutek przeprowadzanej reformy
wygaśnie z dniem 31 sierpnia 2019/:
Liczba uczniów do 31 sierpnia 2018 – 95 uczniów uczęszczających do 4 klas,
Liczba uczniów od 01 września 2018 – 48 uczniów w 2 klasach III,
Liczba nauczycieli zatrudnionych do 31 sierpnia 2018 roku:
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W pełnym wymiarze czasu pracy: 6 dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 kontraktowy
oraz w niepełnym wymiarze: 3 dyplomowanych (0,89 etatu), 3 mianowanych (0,99
etatu).
Liczba nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 roku:
W pełnym wymiarze: 5 dyplomowanych, 2 mianowanych i 1 kontraktowy oraz 3
nauczycieli dyplomowanych w wymiarze 0,51 etatu i 3 mianowanych w wymiarze 0,72
etatu.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie: Liczba uczniów od 31 sierpnia 2018 roku – 43 w klasach
od I do V i w klasie VII.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym do 31 sierpnia 2018 roku – 8.
Liczba uczniów od 1 września 2018r. – 75 w klasach I-VIII./ wzrost liczby uczniów po
likwidacji Społecznej Szkoły Podstawowej/.
Liczba dzieci w oddziale Przedszkolnym – 17.
Liczba nauczycieli zatrudnionych do 31 sierpnia 2018: 6 dyplomowanych, 5 mianowanych
w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli dyplomowanych w wymiarze 0,62
etatu i 3 nauczycieli mianowanych na 0,18 etatu.
Liczba nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 roku: w pełnym wymiarze- 7
nauczycieli dyplomowanych i 5 mianowanych oraz 6 nauczycieli dyplomowanych(1,72
etatu) i 1 mianowany (0,28 etatu).

Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w
Pleckiej Dąbrowie:
Liczba uczniów do 31 sierpnia 2018 - 60.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym do 31 sierpnia 2018 – 19.
Liczba uczniów od 01 września 2018 – 77.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym – 17.
Liczba nauczycieli zatrudnionych do 31 sierpnia: 3 dyplomowanych, 4 mianowanych i 2
kontraktowych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 dyplomowanych(0,48 etatu) i 2
mianowanych (1,06 etatu).

25

Liczba nauczycieli od 1 września 2018: w pełnym wymiarze czasu pracy – 3
dyplomowanych, 5 mianowanych i 2 kontraktowych oraz 3 dyplomowanych(0,83 etatu) i
3 mianowanych (0,67 etatu).

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie:
Liczba uczniów do 31 sierpnia 2018 roku – 72.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym do 31 sierpnia 2018roku -12.
Liczba uczniów od 1 września 2018roku – 63.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym od 1 września 2018 roku – 15.
Liczba nauczycieli zatrudnionych do 31 sierpnia 2018 roku w pełnym wymiarze czasu
pracy: 2 dyplomowanych, 3 mianowanych oraz w niepełnym: 5 dyplomowanych (1,48
etatu) i 3 mianowanych (0,83 etatu).
Liczba nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 roku w pełnym wymiarze: 2
dyplomowanych, 4 mianowanych i 1 nauczyciel stażysta oraz w niepełnym wymiarze
czasu pracy: 7 nauczycieli dyplomowanych(2,45 etatu) i 4 mianowanych (1,77 etatu).

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych:
Liczba uczniów do 31 sierpnia 2018 roku- 83.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym do 31 sierpnia 2018 roku – 15.
Liczba uczniów od 1 września 2018 roku – 96.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym od 1 września 2018 roku – 18.
Liczba nauczycieli zatrudnionych do 31 sierpnia 2018 roku: w pełnym wymiarze czasu
pracy – 6 dyplomowanych, 3 mianowanych i 1 stażysta oraz w niepełnym wymiarze – 2
dyplomowanych(0,78 etatu) i 2 mianowanych(0,44 etatu).
Liczba nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 roku w pełnym wymiarze – 6
dyplomowanych, 4 mianowanych i 1 kontraktowy oraz w niepełnym wymiarze czasu
pracy – 3 dyplomowanych (1,28 etatu), 1 mianowany(0,22 etatu) i 1 kontraktowy ( 0,39
etatu).
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach:
Liczba uczniów do 31 sierpnia 2018roku – 55.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym do 31 sierpnia 2018 roku – 23.
Liczba uczniów od 1 września 2018 roku – 62.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym od 1 września 2018 roku – 21.
Liczba nauczycieli zatrudnionych do 31 sierpnia 2018 roku w pełnym wymiarze czasu
pracy: 5 nauczycieli dyplomowanych i 3 mianowanych oraz w niepełnym wymiarze: 2
dyplomowanych (0,83 etatu) i 2 mianowanych (0,84 etatu).
Liczba nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 roku w pełnym wymiarze czasu
pracy – 6 dyplomowanych, 3 mianowanych i 1 kontraktowy oraz w niepełnym wymiarze
– 3 dyplomowanych (0,56 etatu), 2 mianowanych (0,89 etatu) i 1 kontraktowy (0,22
etatu).

W ramach zabezpieczenia opieki przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Bedlnie i
przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie działają dwa punkty przedszkolne, z
których każdy może przyjąć po 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
W tych placówkach dzieci mogą przebywać pod opieką od godziny 7.00 do godziny
16.00, w tym czasie realizują podstawę programową dla określonej grupy wiekowej.
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bedlnie.
Liczba dzieci do 31 sierpnia 2018 roku – 21.
Liczba dzieci od 1 września 2018 roku – 20.
Liczba nauczycieli zatrudnionych do 31 sierpnia 2018 roku w pełnym wymiarze czasu
pracy: 1 nauczyciel stażysta, w niepełnym wymiarze: 2 nauczycieli dyplomowanych (0,08
etatu), 2 mianowanych (0,40 etatu).
Liczba nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 roku: 1 nauczyciel kontraktowy w
pełnym wymiarze czasu pracy.
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie.
Liczba dzieci do 31 sierpnia 2018 roku – 25.
Liczba dzieci od 1 września 2018 roku – 25.
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Liczba nauczycieli zatrudnionych do 31 sierpnia 2018 roku w pełnym wymiarze czasu
pracy - 1 nauczyciel kontraktowy oraz w niepełnym wymiarze – 1 nauczyciel mianowany
(0,04 etatu) i 2 nauczycieli kontraktowych (0,44 etatu). Liczba nauczycieli zatrudnionych
od 1 września 2018 roku w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 kontraktowy oraz w
niepełnym wymiarze – 1 nauczyciel kontraktowy (0,36 etatu).
W każdej Szkole Podstawowej jest usytuowanych 5 oddziałów przedszkolnych, do
których przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z wyjątkiem szkół w Bedlnie i
Pleckiej Dąbrowie, w których funkcjonują punkty przedszkolne i wobec tego w tych
szkołach przyjmowane są do oddziałów tylko dzieci 6-letnie, które realizują obowiązkowe
roczne przygotowanie przedszkolne.
Formy i metody pracy są dostosowane do wieku i stanowią je głównie zabawy,
obserwacje i pokazy, przekazy słowne, przykłady osobiste rozwiązywania zadań według
własnego pomysłu, samodzielne doświadczenia dziecka, spontaniczna, swobodna
aktywność własna, gry dydaktyczne.
Każda placówka wypełnia 10 celów wychowania przedszkolnego, wyszczególnionych w
podstawie programowej, w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i
kształcące, zapewnia dzieciom możliwość zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,
przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. W trosce o jednolite
oddziaływanie wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego i środowiska
rodzinnego dziecka, nauczyciel-wychowawca systematycznie informuje rodziców o
sukcesach i trudnościach dziecka, o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w placówce oraz zachęca do współpracy. Rodzice aktywnie wspierają
działania placówek. Dzieci biorą udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i
wycieczkach.
W roku 2018 zgodnie z kalendarzem uroczystości dzieci brały udział w:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pasowaniu na przedszkolaka,
Dniu przedszkolaka,
Dniu Chłopca,
Światowym Dniu Pluszowego Misia,
Spotkaniu z Mikołajem,
Wigilii szkolnej,
Zimowym Balu Karnawałowym dla dzieci i rodziców,
Dniu Babci i Dziadka,
Wycieczce do sklepu spożywczego,
W akcji „Czytające przedszkole”(zaproszeni goście czytają dzieciom książki),
Koncertach muzycznych(możliwość poznania muzyki i instrumentów z różnych
epok,
12. Spotkaniach z policjantem (temat bezpiecznego poruszania się po drodze)
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Kultura

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury

Wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne
Mieszkańców Gminy oraz promocję i upowszechnianie kultury i sztuki prowadzi
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie. Jest to instytucja utworzona uchwałą
nr XXXIV/239/2010 Rady Gminy Bedlno z dnia 12 października 2010r.
Gminy Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru
Instytucji Kultury Gminy Bedlno.

W ramach działalności kulturalno-oświatowej realizowanych jest wiele
przedsięwzięć. Na uwagę zasługują koncerty, wystawy i spotkania autorskie.
W 2018 roku odbyło się 5 koncertów:
9 lutego Koncert Walentynkowy pt. „Czym jest miłość”, który wysłuchało 75 osób,
8 marca Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Tomasza Trzeszczyńskiego zgromadził
około 70 osób,
10 czerwca Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej
TRAMBLANKA odbył się podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Ludowych w Bedlnie,
24 czerwca Koncert Kapeli Podwórkowej z Krośniewic był jedną z atrakcji Festynu
Świętojańskiego w Pniewie, a
26 sierpnia podczas Dożynek Gminnych miał miejsce Koncert zespołu BaBy Full.

W ramach działalności kulturalnej organizowane były w 2018 roku także
wystawy, np. wystawy pokonkursowe uczestników konkursów:
Marzec/kwiecień – wystawa prac plastycznych „Jajko Wielkanocne”;
Maj – wystawa prac literackich „Radość pisania” dla dorosłych;
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Maj – wystawa prac literacko-plastycznych „A to historia!”;
Wrzesień – wystawa „Wieniec dożynkowy”;
Październik – wystawa prac plastycznych „Leśne zwierzęta duże i małe” dla dzieci i
młodzieży;
Grudzień – wystawa prac plastycznych „Mój Święty Mikołaj”;
wystawy czasowe np. nowości książkowych – raz na kwartał
wystawy całoroczne okolicznościowe: Rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta, Jubileusz 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W kwietniu zorganizowano wystawę z okazji Światowego Dnia Książki dla Dzieci, a w marcu
wystawę czasową „Harmonijka ustna” instrumenty pana Krzysztofa Czarneckiego.

W 2018 roku odbyły się także ciekawe spotkania autorskie.
27 kwietnia z Pawłem Baręsewiczem dla dzieci z klas I,II,III /udział wzięło 140 osób/, a 10
maja odbyło się spotkanie autorskie z Anną Czerwińska – Rydel dla dzieci i młodzieży z klas
IV,V,VI i VII/udział wzięło 150 osób/.

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych zorganizowano w 2018 roku:
- warsztaty komiksowe dla dzieci w bibliotece ze Zbigniewem Masternakiem dla dzieci i
młodzieży z klas II-VII / 60 uczestników/,
- warsztaty gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Dawida
Wójcika, w których udział wzięło 8 osób,
- kursy komputerowe dla seniorów / 10 spotkań dla 20 sób/,
- zajęcia rękodzielnicze: decoupage, podczas których młodzież i dorośli wykonywali
świąteczne bombki.
Uzupełnieniem oferty edukacyjnej były organizowane podczas ferii – „Zimowe rozmaitości w
bibliotece”, w ramach których były zajęcia czytelnicze- spotkania z bajką, twórcze- manualne
zmagania z papierem, techniczne - balonowe cuda i eksperymenty chemiczne dla młodych
odkrywców, sportowe, muzyczne – poznawanie instrumentów muzycznych, krzyżówki,
rebusy, plastyczne – bajkowe witraże i wycinanki.

Zainteresowanie cieszą się również spektakle teatralne. W lutym 2018 roku „Czym
jest miłość” przedstawienie literacko-muzyczne, 25 listopada w Światowy Dzień Misia
perypetie pluszowego misia przedstawił teatrzyk Arlekin z Białegostoku, a Dziecięcy Teatr
Wizja z Żychlińskiego Domu Kultury przygotował przedstawienie „ W poszukiwaniu
szczęścia”.
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Dla Mieszkańców Gminy organizowane są także wyjazdy do Teatru Dramatycznego w Płocku.
W 2018 roku 63 osoby obejrzały spektakl „ Berek czyli upiór w moherze” i spektakl „Szalone
nożyczki”.
W Kutnowskim Domu Kultury 40 osób obejrzało spektakl „Damy i Huzary” w wykonaniu
Amatorskiego Teatru im. A. Fredry.

Gminny Ośrodek Kultury organizuje także liczne konkursy recytatorskie,
konkursy plastyczne, literackie i to zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na terenie Gminy organizowane są cyklicznie festiwale, festyny i przeglądy. W
2018 roku odbyły się:
22 lutego VII Festiwal Piosenek Filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych/udział wzięło 30
wykonawców/,
22 kwietnia odbył się VI Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej Bedlno 2018 . W tym
wydarzeniu uczestniczyły zespoły śpiewacze i soliści z całego powiatu kutnowskiego - około
300 osób,
10 czerwca odbył się Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w
Bedlnie, w którym udział wzięło około 700 uczestników,
24 czerwca około 200 osób wzięło udział w Festynie Świętojańskim zorganizowanym w
Pniewie.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie wchodzi Gminna Biblioteka
Publiczna w Bedlnie, która zapewnia obsługę biblioteczną służącą zaspokajaniu
i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i naukowych Mieszkańców
Gminy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Bedlnie posiada 6 tytułów czasopism i 17011
woluminów, z tego:
a) z dotacji podmiotowej zakupiono 367 wol. – o wartości 9.000,
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b) ze środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych” pozyskano 166 wol. – o wartości 4.400,00zł.
W 2018 roku udostępniono 13069 wol.
W Bibliotece zarejestrowanych jest 511 czytelników.
Dużym zainteresowaniem Mieszkańców cieszą się cyklicznie organizowane
akcje, np.
od 8 do 15 maja 2018 r. odbył się XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek,
od 9 do 12 maja były VI łódzkie spotkania z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach – A
to historia!”,
7 września 2018r. z okazji Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie czytano fragmenty
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki organizowane są
ponadto lekcje biblioteczne, zajęcia komputerowe, wyjazdy na basen do
Uniejowa, bale – w lutym – Bal walentynkowy i w listopadzie – Bal
Katarzynkowy.

W ramach organizacji wycieczek dla chętnych Mieszkańców Gminy
zorganizowano w 2018 roku wyjazd do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

Na terenie Gminy w ramach obchodów świąt państwowych w 2018 roku,
zgodnie z harmonogramem uroczyście obchodzono:
227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
98 Rocznicę Bitwy Warszawskiej
79 Rocznicę Bitwy nad Bzurą
Udział w tych wydarzeniach biorą zawsze przedstawiciele duchowieństwa,
kombatanci, władze powiatu, gminy, przedstawiciele stowarzyszeń, jednostek
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Ochotniczych Straży Pożarnych, dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele oraz
licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Uroczyste obchody świąt państwowych na terenie Gminy są wspaniałą okazją
do umacniania patriotyzmu i budowania wspólnoty.

Dodatkowo niezwykle ważną rolę w kultywowaniu tradycji i folkloru lokalnego
spełniają cztery zespoły śpiewacze i 2 kapele ludowe z terenu naszej Gminy,
które z dużym powodzeniem występują w gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich wydarzeniach kulturalnych pięknie promując
Gminę Bedlno poza jej granicami.

06

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura drogowa

Ogólna długość dróg w Gminie Bedlno wynosi 213,2 km z czego 55,9 %
stanowią drogi gminne, a 36,3% to drogi powiatowe.
119,1 km dróg gminnych jest o utwardzonej nawierzchni, co stanowi 43%
ogólnej długości dróg utwardzonych na terenie Gminy Bedlno.
Z analizy wynika, że infrastruktura drogowa jest na stosunkowo dobrym
poziomie. Łącznie w 2018 roku wykonano 11,295 km nawierzchni dróg.
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Inwestycje drogowe

1. Wykonanie nawierzchni drogi Kamilew – Trzciniec dł. 850mb, szer. 2,7m
nawierzchnia z kamienia
2. Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowościach Konstantynów – Czarnów –
Jaroszówka dł. 1650mb, szer. 3,3m nawierzchnia z asfaltu
3. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Bedlno dł. 850mb szer. 3,2m nawierzchnia z
asfaltu
4. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Głuchów dł. 1500mb, szer. 3,2m nawierzchnia z
asfaltu
5. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Plecka Dąbrowa dł. 550mb, szer. 2,5m
nawierzchnia z destruktu
6. Budowa nawierzchni drogi dojazdowe do gruntów rolnych w m. Bedlno dł. 990mb,
szer. 3m nawierzchnia z kamienia
7. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Plecka Dąbrowa dł. 985mb, szer. 2,7m
nawierzchnia z asfaltu
8. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów –Parcel dł. 600mb, szer. 2,7m
nawierzchnia z asfaltu
9. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Florianów – Kosów dł. 350mb, szer. 3m,
nawierzchnia kamień i żużel
10. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Szewce Walentyna dł. 700mb,
11. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Wyrów dł. 280mb
12. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów –Parcel dł. 700mb
13. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Matuszew dł. 320mb
14. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Kazimierek dł. 450mb

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Gmina Bedlno jest zwodociągowana. Długość zbiorczej sieci wodociągowej
wynosi na dzień 31.12.2018r. – 153,10 km.

Modernizacja sieci wodociągowej i hydrofornii:
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Inwestycje związane z rozbudową gminnej sieci wodociągowej zrealizowane w
roku 2018 to:
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka
- sieć wodociągowa o długości ok. 1027 m. Zadanie wykonał Zakład Instalacyjno-Budowlany
SANIBUD Jan Powietrzyński z Kutna. Wartość inwestycji po odliczeniu VAT: 81.183,44 zł.
2. Budowa nitki wodociągowej w m. Julianów - sieć o długości ok. 202,5 m. Wykonawca
zadania: PU-T „FA-BUD” Michał Nowacki z siedz. Pniewo Małe. Wartość inwestycji po
odliczeniu VAT: 15.856,87 zł.

W 2018r. zakończono inwestycję np. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Głuchów, gm. Bedlno, dz. nr ew. 60/3 wraz ze zbiornikami
wyrównawczymi oraz inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów- Parcel gm. Bedlno dz. nr ew.704wraz
ze zbiornikami wyrównawczymi.
Przebudowę SUW Głuchów oraz rozbudowę i przebudowę SUW Orłów-Parcel na zlecenie
Gminy Bedlno wykonała firma ZPU Markostal Marek Tyniec z Kutna.
Zakres przedsięwzięcia na terenie SUW Głuchów obejmował:
przebudowę budynku SUW,
wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej o pojemności 100 m 3
każdy,
wymianę istniejącego osadnika popłuczyn na dwukomorowy odstojnik wód
popłucznych o pojemności czynnej 20 m 3 wraz z przepompownią popłuczyn,
wymianę pompy głębinowej zainstalowanej w studni nr 1 (wraz z wymianą obudowy,
rurociągów i armatury w studni) oraz wymianę pompy głębinowej zainstalowanej w
studni nr 3 – w studni nr 1 i nr 3 zainstalowane zostaną pompy o maksymalnej
zdolności poboru wody 30 m 3 /h każda,
wymianę istniejących rurociągów międzyobiektowych,
utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej - dojazd i dojścia do budynku SUW
oraz studni,
montaż technologii SUW składającej się z:
a) aeracji wody w aeratorze ciśnieniowym,
b) filtracji dwustopniowej – odżelazianie i odmanganianie na złożu kwarcowym i
katalitycznym,
c) powietrzno-wodnego systemu regeneracji filtra (za pomocą dmuchawy oraz
pompy płucznej),
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d) retencji wody w dwóch jednokomorowych zbiornikach o pojemności 100 m 3
każdy,
e) pompowni II stopnia dostarczającej uzdatnioną wodę do sieci wodociągowej
(zestaw hydroforowy),
f) zestawu dozującego podchloryn sodu sterowanego elektronicznie z nadajnikiem
impulsów, w celu odkażenia uzdatnianej wody,
g) rozdzielni pneumatycznej,
h) rozdzielni technologicznej ze sterownikiem.
Wartość inwestycji po odliczeniu VAT: 1.318.727,41

Na terenie SUW Orłów-Parcel w ramach zadania zrealizowano:
a) rozbudowę budynku SUW o zaplecze socjalno-techniczne, powierzchnia
rozbudowy ok. 27,80 m 2 ,
b) wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej o pojemności ok. 150
m 3 każdy,
c) wymianę osadnika na popłuczyny na dwukomorowy odstojnik wód popłucznych
średnicy wewnętrznej ok. 3,0 m każdy, o pojemności czynnej ok. 20 m 3 wraz z
przepompownią popłuczyn średnicy wewnętrznej ok. 1,50 m,
d) budowę zbiornika betonowego o pojemności ok. 2,0 m 3 na ścieki technologiczne
pochodzące z chlorowni,
e) wymianę obudów studni głębinowych wraz z wymianą pomp, rurociągów i
armaturyw studniach,
f) wymianę istniejących rurociągów międzyobiektowych,
g) wymianę istniejącej technologii na SUW,
h) utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej (dojazd i dojścia do budynku
SUW oraz studni).

W celu osiągnięcia parametrów wody uzdatnionej w ujęcia Orłów-Parcel, zgodnych z
wymogami prawnymi wykonano technologię uzdatniania wody o wydajności Q = 40
m 3 /h według następującego układu technologicznego:
- ujmowanie wody z istniejących studni głębinowych po przebudowie ujęcia (w tym
montaż nowych pomp),
- aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym,
- filtracja jednostopniowa – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym
i katalitycznym,
- regeneracja filtra - system regeneracji filtra powietrzno – wodny,
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- retencja wody w zbiorniku retencyjnym,
- pompownia II stopnia – pompowanie wody do sieci wodociągowej.
Przebudowa ujęcia wody polegała także na wymianie obudów studni, armatury w
studniach w tym montaż pomp głębinowych.
Wartość inwestycji po odliczeniu VAT: 1.188.862,94 zł.

Konieczna pozostaje do wykonania modernizacja stacji uzdatniania wody w
Pniewie. Niestety ze względu na niekorzystne parametry wody nie może zostać
wykorzystana technologia uzdatniania zaprojektowana i przyjęta dla dwóch
dotychczas zmodernizowanych stacji.

Ochrona środowiska przyrodniczego

1. Usuwanie azbestu
Realizując oczekiwania i potrzeby Mieszkańców Gmina zaangażowała się w
realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu. Usuwanie zużytych płyt
azbestowo-cementowych przyczynia się do minimalizacji skutków zdrowotnych
spowodowanych obecnością azbestu na terytorium gminy oraz likwidacji
szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko przyrodnicze.

W ramach zadania pn. „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku” unieszkodliwiono łącznie:
137,977 Mg płyt azbestowo-cementowych z 41 posesji. Kwota wykonania
przedmiotu umowy wyniosła 43 786,96 zł brutto. Gmina otrzymała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w kwocie 39 407,00 zł. Na terenie Gminy pozostaje nadal do
usunięcia ok. 6.400 Mg płyt azbestowo-cementowych.
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2. Wymiana kotłów w ramach PONE II
W 2018 roku w ramach działań proekologicznych mających na celu redukcję
zanieczyszczeń atmosfery wymieniano piece nieefektywne na ekologiczne.
Realizując Program Priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. Program Ograniczania Niskiej
Emisji (PONE II), Gmina Bedlno aplikowała o dofinansowanie wymiany pieców
dla 10 osób fizycznych. Na zadanie pn.” Wymiana źródeł ciepła na terenie
Gminy Bedlno w 2018 r.” pozyskano 87.000,00 zł. Realizacja zadania pozwoli na
ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych z pieców
oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych
substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza na
terenie Gminy.

3. Promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W 2018 r. zamontowano instalacje fotowoltaiczne w celu pozyskania energii elektrycznej
wykorzystywanej na potrzeby własne następujących obiektów:
1. Gimnazjum w Bedlnie - powierzchnia instalacji fotowoltaicznej 183,6 m2, moc
generatora fotowoltaicznego – 30,24 kW,
2. Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie - powierzchnia instalacji fotowoltaicznej
34 m2, moc generatora fotowoltaicznego – 5,6 kW,
3. Szkoły Podstawowej w Żeronicach - powierzchnia instalacji fotowoltaicznej 91,8 m2,
moc generatora fotowoltaicznego– 15,12 kW,
4. Szkoły Podstawowej w Pniewie - powierzchnia instalacji fotowoltaicznej 54,4 m2,
moc generatora fotowoltaicznego – 8,96 kW,
5. Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych- powierzchnia instalacji fotowoltaicznej
34 m2, moc generatora fotowoltaicznego – 5,6 kW,
6. Urzędu Gminy w Bedlnie - powierzchnia instalacji fotowoltaicznej 127,5 m2, moc
generatora fotowoltaicznego – 12,04 kW,
7. Stacji Uzdatniania Wody w Głuchowie P - powierzchnia instalacji fotowoltaicznej
153 m2, moc generatora fotowoltaicznego – 25,2 kW,
8. Stacji Uzdatniania Wody w Orłowie-Parceli - powierzchnia instalacji fotowoltaicznej
153 m2, moc generatora fotowoltaicznego – 25,2 kW,
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9. Stacji Uzdatniania Wody w Pniewie - powierzchnia instalacji fotowoltaicznej 242,5
m2, moc generatora fotowoltaicznego – 39,76 kW,
10. Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie - powierzchnia instalacji fotowoltaicznej 95,2
m2, moc generatora fotowoltaicznego – 15,68 kW.

4. Realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku
zapewniono opiekę w schronisku TOMVET-PSIAKOWO w Łowiczu 6
bezdomnym psom z terenu Gminy Bedlno oraz dodatkowo na koszt Gminy
zapewniono opiekę dla 7 bezdomnych psów z terenu Gminy Bedlno.

Gospodarka gruntami

W 2018 roku dokonano sprzedaży:
a) nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno, położonej
w miejscowości Trzciniec obręb Kamilew oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki: 9 o powierzchni 0,2740 ha,
b) nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej w
obręb Wojszyce oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 203/2 o
powierzchni 0,2161 ha.

W 2018 roku dokonano wyboru oferty na ubezpieczenie majątkowe i
komunikacyjne składników stanowiących własność Gminy Bedlno i podpisano
umowę na świadczenie usług ubezpieczeniowych.
Umowa na ubezpieczenie budynków i budowli, należących do Gminy, od ognia i
innych zdarzeń losowych zawarta jest z firmą ubezpieczeniową UNIQA TU S.A. a
ubezpieczenie pojazdów będących własnością Gminy powierzono firmie
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Łączny koszt ubezpieczenia zgodnie z umową z dnia 18.05.2018 r. wynosi
27.837 zł.
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Złożono do Starostwa Powiatowego w Kutnie 18 wniosków na wdanie
zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach dróg gminnych oraz 1
wniosek na wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na działce
stanowiącej własność Gminy Bedlno.
Złożono 1 wniosek do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Łodzi na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi
gminnej oraz 1 wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego
na działce stanowiącej własność Gminy Bedlno.
Wydano Zarządowi Powiatu Kutnowskiego 7 decyzji na usunięcie drzew
rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Bedlno.
Wydano Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi 2 decyzje na usunięcie drzew
rosnących w pasie drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Bedlno.
Wydano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 2 decyzje na usunięcie
drzew rosnących w pasie drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Bedlno.
Wydano 11 decyzji administracyjnych na wniosek właścicieli zatwierdzających
podział działek stanowiących ich własność.
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Finanse gminy

Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków.
Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 finanse
gminy wyglądają następująco:
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Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku po
zmianach wynosi 22.392.324,03 zł, natomiast wydatków budżetowych to
kwota 29.672.354,03 zł.
Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt
budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach
ubiegłych.
Dochody za 2018 rok wykonane zostały w kwocie 22.389.653,56 zł., co
stanowi 99,99% planu.
Natomiast wydatki wykonano w wysokości 22.007.942,06 zł., co stanowi
74,17% planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetowa za rok
2018 w wysokości 381.711,50 zł. Gmina Bedlno nie posiada zaciągniętych
kredytów i pożyczek, w związku z czym zadłużenie Gminy jest zerowe .

Ważniejsze źródła dochodów:

Dochody bieżące: 20.425.545,43
Dochody własne:

7.469.645,94

w tym:
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3.598.370,10
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych 52.460,98
c) pozostałe dochody własne 3.818.81

Dochody majątkowe 1.964.108,13
Dotacje celowe:
Gmina otrzymała w 2018 roku dotacje celowe w kwocie ogółem:
6.444.065,50
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:
5.948.891,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań gmin: 489.870,30
Dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest: 39.407,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg:
5.303,65
Subwencje z budżetu państwa: 6.445.307,00

Główne kierunki wydatków:
Wydatki bieżące: 18.047.091,73
w tym:

a) dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie: 144.993,00
b) wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych: 27.080,02
c) wydatki poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem dróg
powiatowych zgodnie z porozumieniem: 5.303,65
d) pozostałe wydatki bieżące: 17.869.715,06
Wydatki majątkowe: 3.960.850,33
W sprawozdaniu Rb-Z za 2018 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości
zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych
(kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt.
dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń.
Na dzień 31.12 2018 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych
wynoszą 586.667,84 ( sprawozdanie Rb-N )
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Wykonanie dochodów

Wykonanie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz.01030 – Izby Rolnicze:
0,00

27.080,02

Przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów podatku rolnego i odsetek płaconych przez
podatników.

Rozdz.01095 – pozostała działalność:
828.784,73

830.754,78

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę
790.445,87 zł i wypłaty wynagrodzenia za wykonywane czynności przy zwrocie podatku w
kwocie 15.793,41 oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 15,51 zł. Środki pochodzą z
dotacji. W 2018 roku zrealizowano zadanie w zakresie małych projektów sołeckich w
wysokości 24.499,99 zł. Sołectwo Pniewo:7.000,00; Plecka Dąbrowa:9.500,00;
Stradzew:7.999,99.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz.40002 – Dostarczanie wody:
2.119.016,85

2.260.669,08

Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem wodociągów
wiejskich. Główne wydatki to: wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów, koszty
energii elektrycznej, zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroforni, koszty naprawy
awarii wodociągów – wynajem dźwigu i koparki, dozór techniczny, remont pomp, opłaty za
emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych, koszty analizy wody, remont sieci
wodociągowej w Głuchowie.
Wydatki inwestycyjne brutto to:
1) Koszty opłaty udzielenia pozwolenia wodno-prawnego, projekt budowlany, projekt
budowlany rurociągu tłocznego odprowadzającego wody popłuczne dla zadania przebudowa
SUW w Pniewie oraz budowa nitki wodociągowej w miejscowości Julianów: 136.543,87
2) koszty inwestycji przebudowy SUW Orłów, SUW Głuchów, budowy nitki wodociągowej i
POŚ przy Szkole Podstawowej w Żeronicach-zadanie współfinansowane ze środków z budżetu
UE PROW 2014-2020: kwota 1.753.534,74
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Wykonanie dochodów

Wykonanie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe:
5.303,65

5.303,65

Wydatki dotyczą zakupu paliwa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj. wykaszanie
traw na poboczach i rowach przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne:
238.949,00

1.438.700,57

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie 55.334,29 zł., główne pozycje
wydatków to: zakup paliwa do wykaszania traw w pasach dróg gminnych, zakup farb do
malowania przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, zakup szlaki i gruzu na
drogi gminne, zakup przepustów drogowych, naprawa mostów w ciągach dróg gminnych,
remont cząstkowy dróg gminnych.
Przeprowadzono przegląd techniczny mostów – 2.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano
środki na inwestycje w wysokości 1.381.366,28 zł,
W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na mapy i dokumentację techniczną
na remonty dróg gminnych.
W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kręgi betonowe na przepusty z Sołectwa
Kazimierek oraz wykonano usługę wymiany tych przepustów. Wykonano remonty cząstkowe
dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
122.702,83

9.944,88

Poniesione wydatki w dziale 700, rozdz. 70005 dotyczą m.in. kosztów ogłoszenia w prasie o
sprzedaży, wyceny oraz oszacowania wartości działek, odpis z ksiąg wieczystych, energii
elektrycznej, zakup znaków sądowych, zakup map ewidencyjnych, podatek od nieruchomości,
opłaty notarialne, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, materiały do
remontów budynków komunalnych, ubezpieczenia budynków komunalnych.
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Wykonanie dochodów

Wykonanie wydatków

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz.71004 – plany zagospodarowania przestrzennego
0,00

16.452,48

Wydatki dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdz.71035 – cmentarze
0,00

380,00

Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie:
58.768,03

111.414,90

Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja
ludności i obrona cywilna).

Rozdz.75022- Rady Gmin:
0,00

60.347,53

Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotyczą
m.in.: diety dla przewodniczącego Rady Gminy, diety dla radnych, członków komisji Rady
Gminy należne z tytułu udziału w posiedzeniach, zakupu art. spożywczych oraz napojów na
odbywające się posiedzenia, zakupu kubków, łyżeczek jednorazowych.

Rozdz.75023 – Urzędy Gmin:
594,68

1.595.598,36

Wydatki na administrację samorządową to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników (wynagrodzenia osobowe, „trzynastka”- 1.054.399,84 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne i FP – 188.344,32 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych –
24.900,00zł.
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Ważniejsze wydatki przeznaczone były na: opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament za
program LEX, obsługę prawną, obsługę informatyczną, konserwację dźwigu, opłaty za
korespondencję, ubezpieczenie budynku UG i sprzętu elektronicznego, kursy i szkolenia
pracowników, energię elektryczną i opał, wywóz nieczystości, opłacenie zakupu prasy i
wydawnictw fachowych, legalizacja gaśnic, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata RTV,
znaki sądowe, zakup i aktualizacja programów komputerowych, delegacje służbowe
pracowników, badania okresowe pracowników, wykonanie zlecenia na opracowanie wniosku
o zatwierdzenie taryfy na wodę, uzupełnienie wyposażenia budynku w niezbędne meble
biurowe, naprawa oświetlenia awaryjnego w budynku UG, remonty bieżące w budynku UG,
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż.
W 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 6.000,00 zł.
Pozostałe wydatki bieżące ponoszone były na zakup materiałów biurowych oraz wszystkie
inne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
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Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
76,56

11.130,42

Wydatki dotyczą: zakupu kart świątecznych, zakupu materiałów promocyjnych z logo gminy,
wydruku biuletynu „Nasza Gmina”, opłaty hostingowej za stronę internetową, opłaty
reprograficznej za wydruk biuletynu „Nasza Gmina”, przedłużenie ważności domeny
Bedlno.pl.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
0,00

181.060,20

W 2018 roku na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników CUW, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego wraz pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 169.101,66 zł. Wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie 569,64 zł.
Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.957,71 zł (materiały
biurowe), zakup usług pozostałych w kwocie 2.288,95 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w
kwocie 1.157,74 zł, podróże służbowe w kwocie 2.772,50 zł, różne opłaty i składki w kwocie
22,00 zł (ubezpieczenie mienia jednostki), szkolenia pracowników w kwocie 280,00 zł, odpis
na ZFŚS w kwocie 2.910,00 zł.
Plan wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 98,75%.
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Rozdz.75095 – pozostała działalność:
9.375,20

392.925,09

Powyższe wydatki dotyczą utrzymania trzech etatów obsługi (palacz, sprzątaczka, pracownik
gospodarczy) oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Są to
koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy, tzw. wymagana efektywność. Koszty
wynagrodzeń, składki ZUS i FP, wpłaty na PFRON, ekwiwalent za odzież ochronną. Wydatki
dotyczące windykacji podatków i opłat lokalnych, prowizje dla inkasentów, koszty egzekucji
komorniczych, zakup druków, diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy,
składka członkowska w ZGRK, składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
“CENTRUM”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa i sądownictwa

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa:
1.266,00

1.266,00

Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie:
74.903,69

74.903,69

Poniesione wydatki związane są z organizacją wyborów samorządowych.
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne:
14.613,74

202.864,43

Środki były wykorzystane na bieżące wydatki oraz zakupy inwestycyjne związane z
utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Główne pozycje wydatków
to: wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP, zakup paliwa do
samochodów bojowych i motopomp, zakup części zamiennych do remontu samochodów
bojowych oraz innego sprzętu przeciwpożarowego, koszty energii zużytej w strażnicach,
przeglądy techniczne samochodów bojowych, ubezpieczenie samochodów bojowych i
drużyn oraz świetlic strażackich, opłata za emisję zanieczyszczeń, zakup olejów, płynów,
naprawa samochodów strażackich, naprawa samochodu OSP Orłów Kolonia.
Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono bosak dielektryczny:
• sołectwo Bedlno Parcel Wieś – 2 000,00
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód strażacki dla OSP Bedlno za
ogólną kwotę 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego:
• sołectwo Bedlno Parcel – 3.807,14zł,
• sołectwo Bedlno Wieś – 4.000,00zł,
• sołectwo Kręcieszki – 1.192,86zł,
• sołectwo Wojszyce Parcel – 1.000,00zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód strażacki na kwotę 65.000,00 zł,
dofinansowano ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21.228,69 zł:
• sołectwo Konstantynów - 1.000,00,
• sołectwo Mateuszew - 700,00,
• sołectwo Orłów Parcel -10.050,05,
• sołectwo Waliszew - 9.478,64,
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Rozdz.75414 – Obrona cywilna
0,00

17,00

Poniesione wydatki w tym rozdziale to ubezpieczenie magazynu OC i sprzętu w magazynie OC.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
638,07

0,00

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych:
899.224,34

0,00

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych:
1.724.761,11

0,00

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
30.483,50

0,00

Rozdz.75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu
Państwa:
3.598.370,10

0,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są do gmin w wysokości
37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie
gminy. Podatek przekazywany jest przez Ministra Finansów. Udziały w podatku
dochodowym od osób prawnych przekazywane są w wys. 6,71% wpływów z podatku
dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Podatek
przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
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Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz.75801 –
terytorialnego:

część

subwencji

ogólnej

dla

jednostek

4.417.400,00

samorządu

0,00

Rozdz.75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:
2.027.907,00

0,00

Rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe:
54.073,98

0,00

Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe
W tym rozdziale utworzono rezerwy: rezerwa ogólna -65.800,00 i rezerwa celowa na
Zarządzanie Kryzysowe -50.010,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 – szkoły podstawowe:
20.889,90

4.611.311,02

Rozdz.80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
57.540,00

343.375,00

Rozdz.80104 – przedszkola:
61.197,90

219.884,56

Rozdz.80110 – gimnazja:
13.571,03

865.905,07

Rozdz.80113 – dowożenie dzieci do szkół:
83.121,28
50
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Rozdz.801146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
0,00

10.480,35

Rozdz.801150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki w szkołach podstawowych:
0,00

569.358,04

Rozdz.801152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki w gimnazjach:
0,00

103.813,49

Rozdz.80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
50.508,63

50.508,63

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz.85153 – zwalczanie narkomanii:
0,00

0,00

Rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:
86.676,77

6.875,00

Wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomocą dla rodzin dotkniętych
alkoholizmem. W ramach programu pokryto koszty wynagrodzeń za udział w pracach Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
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Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej:
42.973,15

42.973,15

Rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe:
11.192,00

14.288,12

Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe:
0,00

7.996,86

Rozdz.85216 – zasiłki stałe:
236.051,13

236.051,13

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej:
38.298,00

146.272,92

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od
wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2018 roku 128.261,97 zł. Świadczenia rzeczowe stanowiły
wydatek w kwocie 478,98 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 17.531,97 zł składają się wydatki na: zakup
materiałów i wyposażenia w kwocie 2.715,99 zł (w tym m. in: materiały biurowe, druki – 1.185,39zł, licencja –
1.530,60 zł), zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6.549,45 zł (usługi
pocztowe, zakup blankietów czekowych – 2.368,68 zł, inne drobne usługi –29,52 zł, przeprowadzenie audytu i
opłaty za inspektora ochrony danych osobowych -4.151,25 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie
684,19 zł, podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych, w kwocie
2.332,01 zł; opłaty i składki – 28,00 zł (ubezpieczenie mienia jednostki), szkolenia dla pracowników w kwocie
561,37 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 2.810,96 zł. Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń w wysokości 36.548,00 zł. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1.750,00 zł.
Tytułem wynagrodzeń dla opiekuna prawnego. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
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Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
0,00

58.297,27

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt dwóch podopiecznych w domach pomocy społecznej i
zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdz.85230 – pomoc w zakresie dożywiania:
31.011,00

51.685,00

W 2018 roku wydatkowano kwotę 51.685,00 zł na świadczenia społeczne, w tym ze środków
własnych wydatkowano kwotę 20.674,00 zł.
Ze środków dotacji pokryto wydatek w wysokości 31.011,00 zł, w tym na zasiłki celowe na
zakup posiłku lub żywności kwotę 34.482,50 zł dla 61 rodzin, w których żyje 125 osób, na
posiłki 17.202,50 zł dla 27 dzieci uczących się – przyznano 3.743 świadczeń. Dotacja
przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz.85295 – pozostała działalność:
0,00

861,00

Przekazano dotacje w ramach programu pomoc żywnościowa. Przekazanie żywności dla 250
osób przez PKPS Żychlin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów:
21.121,00

31.840,00

W 2018 roku na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 31.840,00
zł, w tym ze środków własnych 10.719,00 zł, ze środków dotacji celowej 21.121,00 zł.
Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia szkolne dla 33 uczniów. Dotacja przekazana
z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
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Dział 855 – Rodzina
Rozdz.85501 – świadczenie wychowawcze( w tym 500+):
2.912.573,93

2.912.573,93

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od
wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2018 roku 24.677,60 zł. Wynagrodzenia bezosobowe
stanowiły wydatek w kwocie 2.000,00 zł.
Świadczenie wychowawcze stanowiło wydatek w kwocie 2.875.150,30 zł.
Na pozostałe wydatki w kwocie 6.905,13 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie –
4.233,30 zł ( w tym m.in.: licencje na oprogramowanie – 714,38 zł, materiały biurowe i druki -1.853,50 zł, szafa 1.665,42 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 1.685,43 zł (usługi pocztowe – 1.430,81 zł, dzierżawa pojemnika
– 100,86 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony pracowników w kwocie 669,74).
Kwota 3.500,00 zł w § 2910 oraz 340,90 zł w § 4560 to zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi. Kwoty nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Rozdz.85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego:
1.858.691,51

1.848.630,00

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od
wynagrodzeń dla pracownika Ośrodka i wyniosły w 2018 roku 43.009,12 zł. Świadczenia rzeczowe stanowiły
wydatek w kwocie 211,46 zł. Świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
stanowiły wydatek w kwocie 1.698.576,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych
odprowadzane do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze stanowiły wydatek w kwocie 100.477,62zł.
Na pozostałe wydatki w kwocie 5.386,24 zł składają się wydatki na: zakup materiałów – 1.344,85 zł (licencje
komputerowe - 680,84, materiały biurowe i druki -664,01 zł);zakup usług pozostałych w kwocie 2.705,63 zł
(usługi pocztowe), pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 153,74 zł; zakup usług
telekomunikacyjnych w kwocie 150,10 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 1.185,66 zł. Dotacja
przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy
wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 98,88%.
Kwota 925,00 zł w § 2910 oraz 36,27 zł w § 4560 to zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi. Kwoty nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.
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Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny:
43,48

43,48

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny ( w tym „Dobry Start”- 300+):
177.248,28

197.111,71

Środki w wysokości 19.863,43 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie części wydatków
związanych z utrzymaniem 8 dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki zostały sfinansowane ze
środków własnych. Z dotacji otrzymanej od Wojewody Łódzkiego wydatkowano kwotę w
wysokości 177.248,28 zł na realizację Rządowego programu pod nazwą “Dobry Start”, w tym
kwota 171.600,00 zł wykorzystana została na świadczenia dla 572 dzieci. Kwota 4.514,28 zł
została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi naliczonymi od
wynagrodzeń. Inne wydatki to: zakup licencji (400,00 zł), materiały biurowe (734,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami:
336.241,65

437.148,55

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 6zł od
osoby za odpady segregowane, 9 zł od osoby za odpady niesegregowane miesięcznie.
Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
12.120,00

12.120,00

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy ze środków WFOŚ i GW.

Rozdz.90013 – schroniska dla zwierząt:
0,00
Wydatki dotyczą leczenia, hospitalizacji psów oraz ich utrzymania w schronisku.
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Rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:
0,00

230.478,29

Wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg i [placów, tj. koszty energii i
konserwacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy.

Rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska:
12.717,81

0,00

Rozdz.90095 – pozostała działalność:
48.550,63

568.245,51

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na zakup paliwa, oleje, części do napraw ciągnika,
kosiarki i samochodu Lublin, materiały do naprawy sceny przy stawie w Pniewie.
Ubezpieczenie przyczepy i ciągnika, samochodu Lublin oraz kosiarki ciągnikowej – 599,00 zł.
Zakupiono także worki na śmieci ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska –
316,48 zł.
Wydatkowano kwotę 1.691,00 zł na usługi weterynaryjne oraz kwotę 858,00 zł za
wyłapywanie bezdomnych psów.
Zdemontowano i przygotowano do transportu unieszkodliwione materiały zawierające
azbest z terenu gminy Bedlno - 43.786,96 zł.
Poniesiono wydatki inwestycyjne na montaż wiaty przystankowej we wsi Groszki oraz
poniesiono wydatki na odnawialne źródła energii Etap II.
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Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
1.501,42

598.207,12

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej
instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie w kwocie 269.053,69 zł, zużycia energii w świetlicach –
13.498,05 zł, ubezpieczenia budynków świetlic oraz GOK-u – 1.183,72
zł.Na zakup materiałów, wyposażenia oraz na prace remontowe świetlic wiejskich łącznie
wydatkowano kwotę 313.462,41 zł. wydatki dokonane w ramach środków budżetowych: świetlica w
Wojszycach 29.838,76; świetlica w Dębowej Górze 60.000,00; świetlica w Stradzewie 49.324,95;
świetlica w Tomczycach 9.998,89; świetlica w Załusinie 1.420,84.
wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego:
Sołectwo Antoniew 9.784,50; Sołectwo Garbów 10.760,96; Sołectwo Głuchów 10.591,10; Sołectwo
Stanisławice 10.223,59; Sołectwo Szewce Nadolne 8.984,70; Sołectwo Wojszyce Kolonia 4.000,00;
Sołectwo Wojszyce Parcel 13.456,60; Sołectwo Dębowa Góra 12.100,00; Sołectwo Ernestynów
10.669,64; Sołectwo Jaroszówka 8.184,08; Sołectwo Orłów Kolonia 11.497,98; Sołectwo Stradzew
10.386,07; Sołectwo Wola Kałkowa 1.404,05; Sołectwo Załusin 12.362,00; Sołectwo Groszki
3.000,00; Sołectwo Zleszyn 10.720,00; Sołectwo Żeronice 10.624,32.

Rozdz.92116 – biblioteki:
0,00

64.340,25

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz.92601 – obiekty sportowe:
0,00

31.230,54

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zatrudnienia „animatorów” na boiskach „Orlik”
w Żeronicach i w Bedlnie – 19.800,00 zł, ubezpieczenia boiska Orlik w Żeronicach i Bedlnie – 591,22
zł, konserwacja boisk na Orliku w Bedlnie i uzupełnienie granulatu – 7.700,00 zł, kontrola stanu
technicznego na boisku Orlik w Bedlnie i w Żeronicach – 1.300,00 zł, zakup środków czystości –
1.415,92 zł, zakup tablic informacyjnych na boisko Orlik w Bedlnie, żarówki – 423,40 zł.
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Wykonanie dochodów

Wykonanie wydatków

Rozdz.92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
0,00

57.116,00

Przekazanie dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego na wykonanie zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu.

Rozdz.92695 – pozostała działalność:
48.600,00

97.318,00

W 2018 roku wykonano Otwartą Strefę Aktywności przy Szkole Podstawowej w Bedlnie
zgodnie z umową nr 2018/0004/1038/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków funduszu
rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwartej strefy
aktywności (OSA) edycja 2018. Umowa zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi
97.318,00 zł .
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH .
Gmina Bedlno w 2018 roku realizowała zadania wieloletnie. Zadania te ujęte były w
Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2020.
Wykaz przedsięwzięć do realizacji :
1) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno, dz.258/2 i
256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej. Zadanie do
realizacji w latach 2016- 2018. Przeniesione do realizacji do roku 2019.
W 2017 roku wykonano odwiert poszukiwawczy w celu odnalezienia struktur wodnych. W
wykonanym odwiercie nie odnaleziono struktur wodnych. Podjęto decyzję o zmianie
technologii pozyskiwania wody uzdatnionej metodą tzw. odwróconej osmozy.
W 2018 roku wykonano dokumentację i projekt na przebudowę SUW w Pniewie w kwocie
79.950,00 zł oraz wykonano dokumentację projektu budowlanego rurociągu tłocznego
odprowadzającego wody popłuczne SUW Pniewie w kwocie 43.050,00zł. Łączne nakłady na
zadanie w wysokości 3.918.430,77
2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego – Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlnie, termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Żeronicach. Przedsięwzięcie przeniesiono do realizacji do roku 2019. Łączne
nakłady na zadanie w wysokości 1.502.140,00
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Udział Gminy Bedlno w związkach i stowarzyszeniach
Uchwałą Nr XXVII/185/2006 Rady Gminy Bedlno z dnia 23 lutego 2006 roku zdecydowano o
przystąpieniu Gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
Wydatki w 2018 roku związane z udziałem w ZGRK wyniosły 16.698,00.
Uchwałą Nr XXVII/186/2006 Rady Gminy Bedlno z dnia 23 lutego 2006 roku zdecydowano o
przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.
Wydatki w 2018 roku związane z udziałem w Stowarzyszeniu wyniosły 3.600,00.

Podsumowanie
W przedstawionym Państwu Raporcie opis i analiza funkcjonowania samorządu dokonane
zostały w ramach najważniejszych obszarów składających się na obraz stanu Gminy.
Ocena stanu Gminy to także ocena działania władz samorządowych, które są postrzegane,
jako najbliższe obywatelom organy władzy, zajmujące się podstawowymi sprawami
publicznymi.
Ogólna poprawa warunków życia Mieszkańców Gminy Bedlno jest troską i wyzwaniem dla
władz samorządowych. Perspektywa systematycznego podnoszenia poziomu życia wpływa
nie tylko na satysfakcje Mieszkańców, ale z pewnością także na decyzje, zwłaszcza ludzi
młodych, co do dalszych planów dotyczących ich życia osobistego.
Wszyscy pragniemy, aby Gmina Bedlno stała się miejscem, w którym kolejne pokolenia
naszych Mieszkańców zechcą swoje ambitne życiowe plany i aspiracje realizować.
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