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Szanowni Państwo! 

 

Raport o Stanie Gminy Bedlno jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym 

samorządzie. To kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie Bedlno. Raport stanowi 

podsumowanie działalności samorządu gminnego za rok 2020. 

Dokument został przygotowany na podstawie twardych danych. Nie stanowi oceny  

i brak w nim komentarzy na temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty 

przedstawione w sposób czytelny, tak aby to każdy Mieszkaniec mógł wyrobić sobie opinię  

o stanie naszego samorządu. Raport o stanie Gminy Bedlno to swego rodzaju sprawozdanie  

z pracy z naszej administracji publicznej. W Raporcie po przedstawieniu krótkiej 

charakterystyki Gminy i opisie strukturalnym aparatu organizacyjnego, więcej miejsca 

poświęcono informacji o infrastrukturze społecznej i technicznej oraz działaniach podjętych 

w obu tych najważniejszych obszarach funkcjonowania Gminy. Znaczną część Raportu 

zajmują dane dotyczące finansów. Jest to zrozumiałe, gdyż działania władz samorządowych  

i ich skuteczność jest nierozerwalnie związana z poziomem budżetu. Zadania samorządu są 

bardzo szerokie: od edukacji, poprzez inwestycje, kulturę, po sport i rekreację. A suma 

wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców. Zakres informacji zawartych  

w niniejszym dokumencie posłuży wszystkim mieszkańcom Gminy Bedlno do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego. 

Będziemy wdzięczni za wszelkiego rodzaju sugestie co do treści raportu oraz tego, co 

należy umieścić w kolejnych jego wydaniach. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie gminy Bedlno za rok 2019. 

 

 

                                                            Z poważaniem 

                                                            Wójt Gminy Bedlno 

                                                          Józef Ignaczewski 
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I.  Wstęp 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130, 1349) dodała do ustawy o samorządzie 

gminnym m.in. art. 28aa. Zgodnie z tym artykułem, począwszy od nowej kadencji (czyli 

kadencji 2018-2023), wójt zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia organowi 

stanowiącemu raportu o stanie gminy w terminie do 31 maja każdego roku. 

Raport o stanie Gminy Bedlno za  rok  2020 jest opisem podjętych przez  samorząd działań 

administracyjnych i gospodarczych, służących utrzymaniu zasobów gminy oraz działaniom 

na rzecz jej rozwoju, w tym zmianom kształtującym przestrzeń publiczną. Raport zawiera 

analizę obszarów działalności Gminy. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych 

Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych są źródłem informacji o stanie naszej gminy. 

  

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. 

 

Niniejszy raport składa się 20 rozdziałów, w których omówiono realizację podstawowych 

zadań gminy.  

 

II. Dokumenty strategiczne /plany, programy/ z zakresu działania wszystkich jednostek, 

komórek i stanowisk 

Urząd, jako gminna jednostka organizacyjna realizował w roku 2020 zadania należące do 

samorządu gminy i działał w oparciu o dokumenty programowe przyjęte przez Radę Gminy, 

do których należy Strategia Rozwoju Gminy Bedlno na lata 2015 – 2025. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Bedlno na lata 2015-2025 przyjęta Uchwałą Rady Gminy Bedlno  

z dnia 26 listopada 2015 roku jest jednym z najważniejszych dokumentów programowych 

jednostki samorządu terytorialnego. Określa ona kierunki rozwoju, a jej celem jest wskazanie 

wizji, misji, celów strategicznych wraz z celami operacyjnymi i otwartego katalogu 

kierunków działań, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do 

wszechstronnego rozwoju gminy. Strategia Rozwoju Gminy Bedlno realizowana jest zgodnie 

z przyjętymi kierunkami, które stanowią nadrzędne wytyczne do planowania poszczególnych 

działań.  

 

Uszczegółowieniu procedury wdrażania Strategii służą plany i programy operacyjne, do 

których należą: 

− Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bedlno na lata 2015 – 2025, 

− Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata 2019 – 2021, 

− Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno, 

− Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 
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− Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bedlno na lata 

2015 – 2019, 

− Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

− Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Realizacja Strategii odbywa się poprzez realizację tych programów i planów, a także poprzez 

uwzględnianie jej zapisów przy dorocznym formułowaniu budżetu Gminy. Niniejszy raport o 

stanie Gminy Bedlno za rok 2020 zawiera opis działań podejmowanych w roku 2020 przez 

Gminę Bedlno oraz jej jednostki organizacyjne w zakresie realizacji ww. dokumentów 

programowych. 

III. Ogólna charakterystyka Gminy Bedlno 

 

Położenie geograficzne i komunikacyjne. 

 

Gmina wiejska Bedlno zlokalizowana jest w północnej części województwa łódzkiego. 

Zajmuje ona powierzchnię ponad 126 km2 i jest największą gminą  

w powiecie kutnowskim, stanowiącą 14,27% jego powierzchni.  

 

Powierzchnia Gminy Bedlno wynosi 12.596,56 ha, z czego użytki rolne stanowią 11.796,00 

ha (93,64% ogólnej powierzchni gminy), lasy i grunty leśne 114,82 ha (0,91% ogólnej 

powierzchni gminy), a pozostałe grunty i nieużytki 620,95ha (4,93 % ogólnej powierzchni 

gminy). Tereny wykorzystywane pod działalność gospodarczą to jedynie 19,05ha (dane  

z Urzędu Gminy w Bedlnie – zestawienie gruntów wg kwalifikacji do celów podatkowych).  

 

Gmina leży w południowo – wschodniej części powiatu i graniczy z następującymi gminami: 

Krzyżanów, Oporów, Żychlin (powiat kutnowski), Piątek (powiat łęczycki) oraz Zduny  

i Bielawy (powiat łowicki).  Zlokalizowana jest w odległości 130 km od Warszawy, 178 km 

od Poznania, o 55 km od Łodzi - miasta wojewódzkiego. Od Kutna – siedziby powiatu - o 15 

km, a od najbliższego miasta Żychlin 6 km. O centralnym położeniu Gminy w kraju świadczy 

odległość 18 km od miasta Piątek, które jest geometrycznym centrum Polski.   

 

Przy zachodniej granicy Gminy przebiega autostrada A1 z trzema węzłami zjazdowymi  

w miejscowościach Kotliska – węzeł „Kutno-Wschód”, Sójki – węzeł „Kutno-Północ” oraz 

Oszkowice – węzeł „Piątek”, biegnąca z północy na południe kraju, leżąca w VI 

transeuropejskim korytarzu transportowym, zwana również Autostradą Bursztynową.   

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. 

 

Najbliższa stacja kolejowa zlokalizowana na terenie Gminy jest w miejscowości Pniewo 

oddalonej od stolicy Gminy - Bedlna około 3 km. Przez Gminę Bedlno przechodzi droga 

wojewódzka nr 583 relacji Bedlno – Żychlin-Sanniki.  

Komunikację autobusową obsługują oddziały: PKS w Łęczycy, Łowiczu, Łodzi   

i Gostyninie oraz prywatni przewoźnicy. Najwięcej połączeń autobusowych istnieje  

z miastem powiatowym - Kutno. Potrzeby mieszkańców Gminy w tym przede wszystkim 

młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich wydają się być zaspokojone.   
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MAPA GMINY – POWIATU ZE WZGLĘDU NA POŁOŻENIE 

 
 

 

W gminie Bedlno jest 59 miejscowości a mianowicie: Antoniew, Wilkęsy, Bedlno, Bedlno 

Kamieniec, Bedlno-Żbiwiec, Bedlno-Wieś, Czarnów, Dębowa Góra, Lasota, Emilianów, 

Wewiórz, Wolska Kolonia, Ernestynów, Kujawki, Odolin, Florianów, Garbów, Stradzew 

Górki, Gosławice, Groszki, Janów, Jaroszówka, Józefów, Teodorów, Józefów, Mosiębrza, 

Kamilew, Trzciniec, Karolew, Kazimierek, Kazimierówka, Konstantynów, Kręcieszki, 

Mateuszew, Eliaszew, Wiktorów, Mirosławice, Franciszków Nowy, Annetów, Orłów-Parcel, 

Orłów-Kolonia, Plecka Dąbrowa, Pniewo, Pniewska Kolonia, Tomaszew, Wydmuch, Potok, 

Ruszki, Stanisławice, Stradzew, Szewce Nadolne, Szewce Nagórne, Szewce Owsiane, 

Szewce-Walentyna, Marynin, Tomczyce, Głuchów, Franciszków Stary, Waliszew, Wojszyce, 

Wola Kałkowa, Wyrów, Zleszyn, Załusin, Zosinów, Klotyldów, Żeronice.  

 

W Gminie Bedlno funkcjonuje 39 jednostek pomocniczych tj. sołectw, a mianowicie: 

Annetów, Antoniew, Bedlno Wieś, Bedlno Parcel, Dębowa Góra, Ernestynów, Florianów, 

Garbów, Głuchów, Gosławice, Groszki, Janów, Jaroszówka, Józefów, Kamilew, Kazimierek, 

Konstantynów, Kręcieszki, Mateuszew, Orłów Kolonia, Orłów Parcel, Plecka Dąbrowa, 

Pniewo, Potok, Stanisławice, Stradzew, Szewce Nadolne, Szewce Owsiane, Szewce 

Walentyna, Waliszew, Wewiórz, Wojszyce Kolonia, Wojszyce Parcel, Wola Kałkowa, 

Wyrów, Załusin, Zleszyn, Zosinów, Żeronice. 

Gmina Bedlno nie posiada znaczących walorów turystycznych, które mogą w istotny sposób 

stymulować rozwój turystyczny tego obszaru. Istniejący potencjał krajobrazowy może 

stanowić atrakcyjne warunki do rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. 
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IV. Mieszkańcy Gminy Bedlno 

 

− Gminę Bedlno na dzień 01.01.2020 r. zamieszkiwało 5.458 mieszkańców (01.01.2019 – 

5489). Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców wynosiła 5.379 (31.12.2019 - 

5459). 

 

− W 2020r. w Gminie Bedlno zameldowało się na pobyt stały na wniosek 90 osób (w 2019 

r. - 112), w tym spoza Gminy Bedlno 74 (w 2019 r. 64). Na pobyt czasowy na wniosek–

35 osób (w 2019 r- 48), w tym spoza Gminy Bedlno – 30  (w 2019r. - 39).  

 

− Urodzonych w 2020 roku i zameldowanych na pobyt stały dzieci było – 43 (w roku 2019 

– 46), na pobyt czasowy dzieci było – 1 ( w roku 2019 – 2). 

 

− Liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego do innej gminy w roku 2020 było 59 przy 

53 osobach w roku 2019. 

 

− Liczba zgonów w 2020 roku - 123 (w roku 2019 - 99), w tym : 

     ∙ osoby zameldowane na pobyt stały - 112 ( roku 2019 – 85) 

     ∙ osoby zameldowane na pobyt czasowy - 11 ( w roku 2019 -14). 

 

− Na dzień 31.12.2020 r. Gminę Bedlno zamieszkiwało 2692 kobiet (2019 r. – 2721) oraz 

2687 mężczyzn (2019 r. – 2.738). W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy 

podstawowe kategorie, które są istotne m.in. z punktu widzenia rynku pracy: 

     ∙ w wieku przedprodukcyjnym, tj. od 0 do 17 lat; 

     ∙ w wieku produkcyjnym, tj. kobiety od 18 do 60 lat i mężczyźni od 18 do 65 lat; 

     ∙ w wieku poprodukcyjnym, tj. kobiety powyżej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat. 

 

Poniższa tabela zawiera porównanie liczby ludności w Gminie Bedlno wg ekonomicznych 

grup wieku w latach 2019 – 2020. 

 2020 2019 

ludność w wieku przedprodukcyjnym 842 837 

ludność w wieku produkcyjnym k. 1.460 

m.1.883 

k. 1.497 

m.1.921 

ludność w wieku poprodukcyjnym k. 815 

m. 379 

k. 816 

m. 388 
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Mieszkańcy Gminy Bedlno zawarli na terenie gminy w 2020 roku 17 związków małżeńskich 

przy 15 w roku 2019. W 2020 roku 12 par z terenu Gminy Bedlno obchodziło Jubileusz 50-

lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. W 2019 roku było 13 par natomiast w roku 2021 

roku takich par na dzień pisania raportu jest 7. 

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. 

V. Władze i organizacja Gminy Bedlno w 2020 roku. 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej  

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację 

rządową. Do zadań własnych gminy należy m.in. dbałość o porządek publiczny, oświatę, 

kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone 

przez administrację rządową – dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów  

i obronności. Do realizacji tychże zadań ustawodawca powołał dwa organy: Wójta i Radę.  

Wójt jest organem wykonawczym. Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone 

przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, 

programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.  Rada 

Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości Rady Gminy należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu 

gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego. 

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. Realizacją 

spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na 
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podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań 

publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień zajmuje się Urząd Gminy 

w Bedlnie, utworzone w tym celu jednostki organizacyjne i stowarzyszenia.  

1. Rada Gminy Bedlno. 

 

RADNI  -  VIII  KADENCJA  2018 – 2023 

l.p. Imię i nazwisko Funkcja 

      1.  Adasiak Marcin Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Porządku 

Publicznego i Ochrony Środowiska. Rezygnacja z mandatu 

Radnego 23.12.2020 r. 

      2.  Antczak Jan Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek 

Komisji Gospodarki, Mienia, Kosztów i Cen. 

3. Gajewski Adam Zastępca Przewodniczącej Komisji Socjalnej, Oświaty  

i Kultury. 

4.  Gajewski Stanisław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji 

Gospodarki, Mienia, Kosztów i Cen. 

5. Grawender Waldemar Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Gospodarki, 

Mienia, Kosztów i Cen. 

6. Kantorek Mariusz Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  

i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

7. Kucharski Grzegorz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bedlno, Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Mienia, Kosztów  

i Cen, Członek Komisji Porządku Publicznego i Ochrony 

Środowiska. 

8. Lubocha Wiesława Zastępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, Członek Komisji Socjalnej, Oświaty i Kultury. 

9. Matusiak Agnieszka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bedlno, Członek Komisji 

Socjalnej, Oświaty i Kultury. 

 

10. Olejniczak Konrad Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia, Kosztów  

i Cen, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

11. Pilarska Ewa Przewodnicząca Komisji Socjalnej, Oświaty i Kultury, 

Członek Komisji Rewizyjnej. 

12. Ratajczyk Anna 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bedlno, Członek Komisji 

Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. 

13. Ryczkowski Tomasz Zastępca Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego  

i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

14. Szczodrak Adam Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

15. Trusiński Krzysztof Członek Komisji Porządku Publicznego i Ochrony 

Środowiska. 

 

Stałe Komisje Rady Gminy Bedlno: 

1. Komisja Rewizyjna. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

3. Komisja Gospodarki, Mienia, Kosztów i Cen, 

4. Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. 
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5. Komisja Socjalna, Oświaty i Kultury. 

 

W 2020 roku odbyło się 9 Sesji Rady Gminy Bedlno na których Rada Gminy Bedlno podjęła 

63 uchwały wymienione w poniższej tabeli. 

 

l.p. Nr Sesji Nr Uchwały W sprawie 
1. XI odbyta w dniu 

20 stycznia 2020 r. 

Uchwała Nr XI/106/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Bedlno na lata 2020 - 2023 

2. XI 

 

Uchwała Nr XI/107/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 

2020 rok. 

3. XI Uchwała Nr XI/108/2020 w sprawie wydarzenia zgody na przyjęcie od 

Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w roku 

2020 

4. XI Uchwała Nr XI/109/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Bedlno na 

2020 rok 

5. XI Uchwała Nr XI/110/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok. 

6. XI Uchwała Nr XI/111/2020 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy 

Bedlno na 2020 rok 

7. XI Uchwała Nr XI/112/2020 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji 

Rady Gminy Bedlno na 2020 rok 

8. XI Uchwała Nr XI/113/2020 w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Bedlno 

9. XI Uchwała Nr XI/114/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia 

w części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 

10. XI Uchwała Nr XI/115/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

11. XII odbyta w dniu 

25 lutego 2020 r. 

Uchwała Nr XII/116/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/115/2020 Rady 

Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2020 r. w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy.  

12. XII  Uchwała Nr XII/117/2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Bedlno” 

13. XII Uchwała Nr XII/118/2020 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno 

na lata 2020 – 2023  

14. XII Uchwała Nr XII/119/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Bedlno na 2020 rok 

15. XII Uchwała Nr XII/120/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Bedlno na 2020 rok 

16. XII Uchwała Nr XII/121/2020 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/113/2020 

Rady Gminy Bedlno w sprawie regulaminu 
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wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Bedlno 

17. XIII odbyta w 

dniu 27 kwietnia 

2020 r. 

Uchwała Nr XIII/122/2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bedlno 

18. XIII Uchwała Nr XIII/123/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Bedlno na 2020 rok 

19. XIII Uchwała Nr XIII/124/2020 w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020 

– 2023 

20. XIV odbyta w dniu 

28 maja 2020 r. 

Uchwała Nr XIV/125/2020 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno 

na lata 2020 – 2023   

21. XIV Uchwała Nr XIV/126/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

Bedlno na 2020 rok 

22. XIV Uchwała Nr XIV/127/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej  

23. XIV Uchwała Nr XIV/128/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej 

24. XIV Uchwała Nr XIV/129/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej 

25. XIV Uchwała Nr XIV/130/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 

2020 r. 

26. XIV Uchwała Nr XIV/131/2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bedlno 

27. XIV Uchwała Nr XIV/132/2020 w sprawie zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Socjalnej, Oświaty i Kultury 

28. XIV Uchwała Nr XIV/133/2020 w sprawie zmiany składu osobowego stałej 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

29. XIV Uchwała Nr XIV/134/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno 

30. XIV Uchwała Nr XIV/135/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

31. XV odbyta w dniu 

29 czerwca 2020 r.  

Uchwała Nr XV/136/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bedlno 

wotum zaufania za rok 2019 

32. XV Uchwała Nr XV/137/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2019 rok oraz zatwierdzenie 

sprawozdania z wykonania budżetu na 2019 rok 

33. XV Uchwała Nr XV/138/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Bedlno za 2019 rok 

34. XV Uchwała Nr XV/139/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji 

35. XV Uchwała Nr XV/140/2020 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno 

na lata 2020 – 2023 

36. XV Uchwała Nr XV/141/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Bedlno na 2020 rok 

37. XV Uchwała Nr XV/142/20200 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości gminnych na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy  
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38. XV Uchwała Nr XV/143/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości gminnych na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

39. XVI odbyta w dniu 

28 sierpnia 2020 r.  

Uchwała Nr XVI/144/2020 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno 

na lata 2020 – 2023  

40. XVI Uchwała Nr XVI/145/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

Bedlno na 2020 rok 

41. XVI Uchwała Nr XVI/146/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Bedlno 

42. XVII odbyta w 

dniu 28 września 

2020 r. 

Uchwała Nr XVII/147/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

Bedlno na 2020 rok 

43. XVII  Uchwała Nr XVII/148/2020 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno 

na lata 2020 – 2023  

44. XVII Uchwała Nr XVII/149/2020 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w 

Bedlnie 

45. XVII Uchwała Nr XVII/150/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/162/2005 

Rady Gminy Bedlno z dnia 29 października 2005 

roku w sprawie ustanowienia herbu Gminy Bedlno 

46. XVII Uchwała Nr XVII/151/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/196/2018 Rady 

Gminy Bedlno z dnia 18 stycznia 2018 r, w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczenia opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno 

47. XVII Uchwała Nr XVII/152/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru od 

osób fizycznych podatku rolnego, podatku od 

nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa 

oraz wynagrodzenia za inkaso 

48. XVIII odbyta w 

dniu 30 listopada  

Uchwała Nr XVIII/153/2020 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno 

na lata 2020 – 2023  

49. XVIII Uchwała Nr XVIII/154/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy 

Bedlno na 2020 rok.  

50. XVIII Uchwała Nr XVIII/155/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

rolnego 

51. XVIII Uchwała Nr XVIII/156/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości gminnych  

52. XVIII Uchwała Nr XVIII/157/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno na 

2021 rok 

53. XVIII Uchwała Nr XVIII/158/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok 

54. XVIII Uchwała Nr XVIII/159/2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2021 rok 

55. XVIII Uchwała Nr XVIII/160/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 

2025 na terenie Gminy Bedlno 

56. XVIII Uchwała Nr XVIII/161/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady 

Gminy Bedlno w sprawie wyznaczenia 



14 
 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Bedlno oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

57. XVIII Uchwała Nr XVIII/162/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego  

58. XIX odbyta w dniu 

29 grudnia 2020 r. 

Uchwała Nr XIX/163/2020 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 

wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno 

na lata 2020 – 2023 

59. XIX Uchwała Nr XIX/164/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Bedlno na 2020 rok 

60. XIX Uchwała Nr XIX/165/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021 - 2026  

61. XIX Uchwała Nr XIX/166/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 

2021 rok 

62. XIX Uchwała Nr XIX/167/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

części nieruchomości Gminnej położonej w 

Bedlnie 

63. XIX Uchwała Nr XIX 168/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżnienia zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
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2. Wójt Gminy Bedlno - Józef Ignaczewski 

 

W 2020 roku Wójt Gminy Bedlno wydał 216 zarządzeń. 

 

Lp. 

 

 

ZARZĘDZENIE WÓJTA GMINY BEDLNO  

W SPRAWIE: 

 

z dnia 

1. Zmiany Zarządzenia Nr 144/2017 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2017 roku w 

sprawie ustalenia terminów płatności za pobraną wodę, wyznaczenia osób upoważnionych 

do zbierania należności z tego tytułu 

14 stycznia 2020 

roku  

2. Powołania Komisji przetargowej 14 stycznia 2020 

roku 

3. Powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup paliw do samochodów 

strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno oraz sprzętu będącego 

własnością szkół znajdujących się na terenie Gminy Bedlno lub będących w ich dyspozycji 

17 stycznia 2020 

roku 

3a. Planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2020 

roku 

20 stycznia 2020 

roku 

4. Powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: 

Budowa nitki wodociągowej w miejscowości Bedlno – Szewce Nagórne 

20 stycznia 2020 

roku 

5. Umorzenia zaległości i odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę 27 stycznia 2020 

roku 

6. Wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy 

Bedlno 

27 stycznia 2020 

roku 

7. Upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze 

Instytucji Kultury Gminy Bedlno 

27 stycznia 2020 

roku 

8. Ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do 

publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz podania do 

publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i 

postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia 

tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria 

29 stycznia 2020  

roku 

9. Ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do 

Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 marca 2020 roku 

29 stycznia 2020 

roku 

10. Wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w 

zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Bedlnie 

31 stycznia 2020 

roku 

11. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 31 stycznia 2020 

roku 

12. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 31 stycznia 2020 

roku 

13. Zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 03 lutego 2020 

roku 

13a. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 03 lutego 2020 

roku 
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14. Powołania komisji 07 lutego 2020 

roku 

15. Upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie do prowadzenia czynności 

związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach 

uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 marca 2020 r. 

07 lutego 2020 

roku 

16. Powołania komitetu ds. organizacji DOŻYNEK GMINNO – POWIATOWYCH 11 lutego 2020 

roku 

17. Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Bedlnie dla stanowiska: Kierownik Referatu 

Inwestycyjno – Gospodarczego 

11 lutego 2020 

roku 

18. Powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego „Usuwania u 

unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2020 roku 

19 lutego 2020 

roku 

19. Wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości 24 lutego 2020 

roku 

20. Ustalenia wysokości prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w jednostce 

samorządu terytorialnego w Gminie Bedlno na 2020 rok dla Urzędu Gminy Bedlno 

24 lutego 2020 

roku 

21. Wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Bedlno 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 

24 lutego 2020 

roku 

22. Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno 

25 lutego 2020 

roku 

23. Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze podinspektora ds. obsługi Biura Rady, spraw obronnych i zarządzania 

kryzysowego 

25 lutego 2020 

roku 

24.  Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 25 lutego 2020 

roku 

25. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 25 lutego 2020 

roku 

26. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 26 lutego 2020 

roku 

27. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 26 lutego 2020 

roku 

28. Ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w 

Bedlnie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 

marca 2020 r. 

26 lutego 2020 

roku 

29.  Ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu 

spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady 

Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 marca 2020 r. 

26 lutego 2020 

roku 

30. Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 26 lutego 2020 

roku 

31. Powołania Komisji rekrutacyjne do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycyjno – Gospodarczego w Urzędzie 

Gminy w Bedlnie 

11 marca 2020 

roku 

32. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 16 marca 2020 

roku 
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33. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 16 marca 2020 

roku 

34. Zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Bedlnie w związku z epidemią zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony 

zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zarażeniem 

16 marca 2020 

roku 

35. Uchylenia Zarządzenia nr 32/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Bedlno na 2020 rok 

31 marca 2020 

roku 

36. Uchylenia Zarządzenia nr 33/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie 

finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 

31 marca 2020 

roku 

37. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 31 marca 2020 

roku 

38. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 31 marca 2020 

roku 

38a. Powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót zadania pn.: „Zakup 

wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra” 

30 marca 2020 

roku 

39. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Bedlnie za rok 2019 

31 marca 2020 

roku 

40. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze zapewniającym, zgodnie z art.274 

ust.4 ustawy o finansach publicznych, w Urzędzie Gminy Bedlno 

01 kwietnia 2020 

roku 

41. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 02 kwietnia 2020 

roku 

42. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 02 kwietnia 2020 

roku 

43. Wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy 

Bedlno 

03 kwietnia 2020 

roku 

44. Uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Bedlno w sprawie zasad realizacji zamówień 

publicznych Gminy Bedlno i podległych jednostek budżetowych w związku centralizacją 

rozliczeń podatku VAT 

03 kwietnia 2020 

roku 

45. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 08 kwietnia 2020 

roku 

46. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 08 kwietnia 2020 

roku 

47. Zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Bedlno 

08 kwietnia 2020 

roku 

48. Ustalenia planu kont w celu realizacji zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Bedlno” oraz planu kont dla projektu grantowego pn. „zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

08 kwietnia 2020 

roku 

49. Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 2/2009 Wójta Gminy Bedlno z dnia 09 stycznia 

2009 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

obowiązujące w Urzędzie Gminy Bedlno 

08 kwietnia 2020 

roku 
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49a.  Powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego instalacji systemu selektywnego 

powiadamiania dla OSP Tomczyce w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dofinansowanie do 

zakupu systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Tomczyce” 

08 kwietnia 2020 

roku 

50. Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w 

Urzędzie Gminy w Bedlnie 

17 kwietnia 2020 

roku 

51.  Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 20 kwietnia 2020 

roku 

52. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 20 kwietnia 2020 

roku 

53. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 27 kwietnia 2020 

roku 

54. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 28 kwietnia 2020 

roku 

55. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 28 kwietnia 2020 

roku 

56. Powołania Komisji Przetargowej 30 kwietnia 2020 

roku 

57. Przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bedlno oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Bedlno na rok 2020 

07 maja 2020 

roku 

58. Uchylenia Zarządzenia nr 45/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 

19 maja 2020 

roku 

59. Uchylenia Zarządzenia nr 46/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie 

finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 

19 maja 2020 

roku 

60. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 19 maja 2020 

roku 

61. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 19 maja 2020 

roku 

62. Odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych 20 maja 2020 

roku 

63. Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą dla stanowiska: Zastępca Kierownika Stanu Cywilnego/Inspektora ds. kadr 

w Urzędzie Gminy w Bedlnie 

20 maja 2020 

roku 

64. Powołania komisji do odbioru naprawy samochodu pożarniczego Tatra o nr rej. EKU 7R26, 

będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie 

28 maja 2020 

roku 

65. Wyznaczenia osoby pełniącej obowiązku Sołtysa Sołectwa Annetów 28 maja 2020 

roku 

66. Umorzenia zaległości z tytułu opłat za wodę 28 maja 2020 

roku 

67. Wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia 

przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 

28 maja 2020 

roku 
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68. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 28 maja 2020 

roku 

69. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 29 maja 2020 

roku 

70. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 29 maja 2020 

roku 

71. Przedstawienia Radzie Gminy Raportu o stanie Gminy Bedlno na 2019 rok 29 maja 2020 

roku 

72. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku 

01 czerwca 2020 

roku 

73. Powołania Komisji Przetargowej 03 czerwca 2020 

roku 

74. Powołania Komisji Przetargowej 03 czerwca 2020 

roku 

75. Wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Bedlno 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 

roku 

04 czerwca 2020 

roku 

76. Powołania Gminnego Biura Spisowego w Bedlnie 05 czerwca 2020 

roku 

77. Powołania komisji do odbioru remontów bieżących i inwestycji 05 czerwca 2020 

roku 

78. Ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji 

wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 

czerwca 2020 r. 

08 czerwca 2020 

roku 

79. Powołania komisji do rozliczenia zużycia opału w Urzędzie Gminy w Bedlnie 08 czerwca 2020 

roku 

80. Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy 10 czerwca 2020 

roku 

81. Powołania Komisji Przetargowej 10 czerwca 2020 

roku 

82. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 16 czerwca 2020 

roku 

83. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 16 czerwca 2020 

roku 

84. Powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w 

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

16 czerwca 2020 

roku 

85. Powołania Komisji do likwidacji mienia Urzędu Gminy w Bedlnie 16 czerwca 2020 

roku 

86. Zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy 

Bedlno 

16 czerwca 2020 

roku 
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87. Ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 

nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

16 czerwca 2020 

roku 

88. Szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym w czasie 

głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 

czerwca 2020 r. 

16 czerwca 2020 

roku 

89. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 19 czerwca 2020 

roku 

90. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 19 czerwca 2020 

roku 

91. Ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 

24 czerwca 2020 

roku 

92. Ustalenia planu kont dla zadania: „Utworzenie w 2020 roku 16 nowych miejsc opieki w 

Żłobku nr 1 w Bedlnie, Bedlno 31 A” 

24 czerwca 2020 

roku 

93. Wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz powołania zespołu 26 czerwca 2020 

roku 

94. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 29 czerwca 2020 

roku 

95. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 29 czerwca 2020 

roku 

96. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 29 czerwca 2020 

roku 

97. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 29 czerwca 2020 

roku 

98. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 29 czerwca 2020 

roku 

99. 

 

Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 03 lipca 2020 

roku 

99a. Zamieniające Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 czerwca 2020 roku w 

sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 

03 lipca 2020 

roku 

100. Szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym w czasie 

głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 

czerwca 2020 roku, w ponownym głosowaniu zarządzonym na dzień 12 lipca 2020 r. 

07 lipca 2020 

roku 

101. Wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy 

Bedlno 

07 lipca 2020 

roku 

102. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 16 lipca 2020 

roku 

103. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 16 lipca 2020 

roku 



21 
 

104. Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach 

Nadolnych 

21 lipca 2020 

roku  

105. Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto 

przypadające w sobotę 

24 lipca 2020 

roku 

106. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 24 lipca 2020 

roku 

107. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 24 lipca 2020 

roku 

108. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 24 lipca 2020 

roku 

109. Ustalenia planu kont dla zadania pn. „Modernizacja, doposażenie salki gimnastycznej i 

boisk sportowych w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie” 

24 lipca 2020 

roku 

110. Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno 

24 lipca 2020 

roku 

111. Powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bedlnie 

27 lipca 2020 

roku 

112. Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze Referent ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy w Bedlnie 

27 lipca 2020 

roku 

113. Regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 

27 lipca 2020 

roku 

114. Powołania Komisji Przetargowej 27 lipca 2020 

roku 

115. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 27 lipca 2020 

roku 

116. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 27 lipca 2020 

roku 

117. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 27 lipca 2020 

roku 

118. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 27 lipca 2020 

roku 

119. Ustalenia planu kont dla projektu lokalnego pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Szewce Nadolne” 

27 lipca 2020 

roku 

120. Ustalenia planu kont dla projektu lokalnego pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Orłów Kolonia” 

27 lipca 2020 

roku 

121. Ustalenia planu kont dla projektu lokalnego pod nazwą: „Utworzenie siłowni zewnętrznej w 

miejscowości Groszki” 

27 lipca 2020 

roku 

122. Ustalenia planu kont dla projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

27 lipca 2020 

roku 

123. Powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

18 sierpnia 2020 

roku 
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124. Powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na „Najładniejszy Wieniec 

Dożynkowy” w Gminie Bedlno 

19 sierpnia 2020 

roku 

125. Zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach uzupełniających w 

sołectwie Annetów 

19 sierpnia 2020 

roku 

126. Powołania Komisji Przetargowej 19 sierpnia 2020 

roku 

127. Powołania Komisji Przetargowej 19 sierpnia 2020 

roku 

128. Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk 

nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 

19 sierpnia 2020 

roku 

129. Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 188/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 

2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych 

w Urzędzie Gminy w Bedlnie 

19 sierpnia 2020 

roku 

130. Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno 

19 sierpnia 2020 

roku 

131. Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w 

Szewcach Nadolnych 

19 sierpnia 2020 

roku 

132. Udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 19 sierpnia 2020 

roku 

133. Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą dla stanowiska Podinspektor ds. obsługi Biura Rady, spraw obronnych i 

zarządzenia kryzysowego w Urzędzie Gminy Bedlno 

19 sierpnia 2020 

roku 

134. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 28 sierpnia 2020 

roku 

135. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 31 sierpnia 2020 

roku 

136. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 31 sierpnia 2020 

roku 

137. Umorzenia odsetek i rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę 31 sierpnia 2020 

roku 

138. Powołania Komisji Przetargowej 31 sierpnia 2020 

roku 

139. Powołania Komisji do odbioru zadań: przebudowa sieci wodociągowej miejscowości 

Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Bedlno w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: 

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz 

budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno 

31 sierpnia 2020 

roku 

140. Powołania komisji do odbioru „Punktu Dydaktycznego” utworzonego przy Szkole 

Podstawowej w Bedlnie 

28 sierpnia 2020 

roku 

141. Założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bedlno na rok 2021 i 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 oraz terminów ich opracowania 

przez jednostki organizacyjne 

07 września 2020 

roku 
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142. Zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

07 września 2020 

roku 

143. Wprowadzenia Instrukcji Inwetaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Bedlno 07 września 2020 

roku 

144. Przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania kasy w Urzędzie Gminy Bedlno 15 września 2020 

roku 

145. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 15 września 2020 

roku 

146. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 15 września 2020 

roku 

147. Odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie 28 września 2020 

roku 

148. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 28 września 2020 

roku 

149. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 30 września 2020 

roku 

150. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 30 września 2020 

roku 

151. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 05 października 

2020 roku 

152. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 05 października 

2020 roku 

153. Powołania komisji do odbioru remontów bieżących, modernizacji i inwestycji. 05października 

2020 roku 

154. Powołania Komisji Przetargowych na sprzedaż nieruchomości gminnej 06 października 

2020 roku 

155. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie 13 października 

2020 roku 

156. Powołania Komisji Przetargowej 13 października 

2020 roku 

157. Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy 

Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” 

15 października 

2020 roku 

158. Powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest w terenu Gminy Bedlno w 2020 roku” 

16 października 

2020 roku 

159. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą: 

Przebudowa drogi w miejscowości Stanisławice gm. Bedlno na odcinku od km 0+000 do km 

0+280 w ramach zadania Modernizacja dróg gminnych 

16 października 

2020 roku 

160. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 16 października 

2020 roku 

161. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 16 października 

2020 roku 
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162. Zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Bedlno w związku z epidemią zakażenia wirusem 

SARS-Cov-2 a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i 

pracowników Urzędu przed ewentualnym zakażeniem 

22 października 

2020 roku 

163. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 23 października 

2020 roku 

164. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 23 października 

2020 roku 

165. Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą dla stanowiska Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych dla Urzędu Gminy Bedlno 

23 października 

2020 roku 

166. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą: 

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Stanisławice – Stradzew na odcinku od km 0+000 do km 1+500 i na odcinku od km 1+500 

do km 1+590 w ramach zadania „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Stanisławice – Stradzew gmina Bedlno. 

23 października 

2020 roku 

167. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą: 

Modernizacja drogi w miejscowości Wewiórz w ramach zadania: „Modernizacja dróg 

gminnych”. 

26 października 

2020 roku 

167a. Akredytacji systemu teleinformatycznego „CIS” 29 października 

2020 roku 

168. Powołania Komisji do odbioru końcowego zadania: wykonanie zasilania energetycznego 

wraz z rozdzielnią do kontenerów na stadionie sportowym w Pniewie w ramach inwestycji: 

Modernizacja, doposażenie i rozbudowa stadionu sportowego w Pniewie – Etap II 

03 listopada 

2020 roku 

169. Cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w 

Bedlnie 

03 listopada 

2020 roku 

170. Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie 03 listopada 

2020 roku 

171. Powołania komisji do odbioru robót do zadania: Modernizacja, doposażenie salki 

gimnastycznej i boisk sportowych w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie oraz do 

rozliczania zakupionych materiałów budowlanych na w/w zadanie. 

05 listopada 

2020 roku 

172. Wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz powołania zespołu 12 listopada 

2020 roku 

173. Przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Bedlno na rok 2021. 15 listopada 

2020 roku 

174. Przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 

2021-2026. 

15 listopada 

2020 roku 

175. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 18 listopada 

2020 roku 

176. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 18 listopada 

2020 roku 

177. Wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Bedlno” 23 listopada 

2020 roku 
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178. Zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o 

klauzuli "zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa 

fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Bedlno 

23 listopada 

2020 roku 

179. Wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy 

Bedlno na potrzeby Pracowniczego Planu Kapitałowego 

23 listopada 

2020 roku 

180. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 30 listopada 

2020 roku 

181. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok. 30 listopada 

2020 roku 

182. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok. 30 listopada 

2020 roku 

183. Przeprowadzenia inwentaryzacji  02 grudnia 2020 

roku 

184. Ustalenia dnia wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2020 roku 02 grudnia 2020 

roku 

185. Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto 

przypadające w sobotę 

02 grudnia 2020 

roku 

186. Przeprowadzenia wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bedlno na 

potrzeby Pracowniczego Planu Kapitałowego 

02 grudnia 2020 

roku 

187. Powołania Komisji przetargowej  09 grudnia 2020 

roku 

188. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 09 grudnia 2020 

roku 

189. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 09 grudnia 2020 

roku 

190. Powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej  09 grudnia 2020 

roku 

191. Sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie 

Gminy Bedlno 

09 grudnia 2020 

roku 

192. Systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bedlno i jednostkach organizacyjnych 

Gminy Bedlno 

09 grudnia 2020 

roku 

193. Powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno” 

15 grudnia 2020 

roku 

194. Wysokości cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji gminnej. 22 grudnia 2020 

roku 

195. Określenia wzoru wniosku i terminów składania wniosków o dofinansowanie kosztów 

usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno 

29 grudnia 2020 

roku 

196. Powołania komisji do wykonywania przeglądu autobusów marki Autosan oraz spisania 

protokołów zdawczo – odbiorczych.  

29 grudnia 2020 

roku  

197. Powołania Komisji Przetargowej 29 grudnia 2020 

roku 
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198. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 29 grudnia 2020 

roku 

199. Planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2021 

roku 

29 grudnia 2020 

roku 

200. Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok 30 grudnia 2020 

roku 

201. Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok 30 grudnia 2020 

roku 

202. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023  30 grudnia 2020 

roku 

203. Procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu 

Gminy w Bedlnie i jednostek organizacyjnych mających siedzibę w budynku pod adresem 

Bedlno 24, 99-311 Bedlno 

31 grudnia 2020 

roku 

204. Nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bedlno 31 grudnia 2020 

roku 

205. Wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 

130 000,00 zł 

31 grudnia 2020 

roku 

206. Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy w Bedlnie w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

31 grudnia 2020 

roku 

207. Wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie 

Gminy Bedlno 

31 grudnia 2020 

roku 

208. Wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Bedlno 31 grudnia 2020 

roku 

209. Wprowadzenia do planu kont do budżetu Gminy Bedlno oraz jednostki organizacyjnej – 

Urzędu Gminy 

31 grudnia 2020 

roku 

210. Wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 31 grudnia 2020 

roku 
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3. Jednostki pomocnicze 

W Gminie Bedlno funkcjonuje 39 sołectw w ramach których jest 59 miejscowości 

wymienionych wyżej w rozdziale III „Ogólna charakterystyka gminy Bedlno”. 

 

4. Jednostki organizacyjne 

1) Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, 

3) Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno, 

4) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie, 

5) Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego  

w Pleckiej Dąbrowie, 

6) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, 

7) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, 

8) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach. 

 

5. 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 godz. 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 par. 10 Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno, wyodrębnia się samodzielne stanowiska pracy  

i referaty / stan na 31.12 2020 r. : 

1) Wójt Gminy, 

2) Sekretarz Gminy, 

3) Referat Finansowy: 

a) Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu, 

b) Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, 

c) Stanowisko pracy ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych, 

d) Stanowisko pracy ds. windykacji należności, 

e) Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, 

f) Kasjer, 

4) Referat ds. Inwestycyjno– Gospodarczych: 

a) Kierownik ds. inwestycyjno– gospodarczych, 

b) Samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, 

c) Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej, 

d) Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, 

e) Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska, 

f) Samodzielne stanowisko pracy ds. ograniczania bezrobocia i drogownictwa, 

g) Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 

h) Sprzątaczka – 2 osoby, 

i) Robotnik gospodarczy – 3 osoby, 

5) Kierownik USC, 

mailto:ug@bedlno.pl
http://www.bedlno.pl/
http://ugbedlno.bip.org.pl/
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    a) z-ca Kierownika USC, 

6) Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Biura Rady, spraw obronnych  

i zarządzania kryzysowego, 

7) Informatyk,  

8) Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, 

9) Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwizacji dokumentów, 

10) Tworzy się dodatkowe okresowe stanowiska biurowe pomocnicze -stażyści oraz osoby 

zatrudnione w ramach robót publicznych i interwencyjnych, finansowane ze środków 

PUP. 

 

Ogółem zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2020 r. jest 29 osób, w tym: stanowiska 

kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi. Na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi  zatrudnionych jest 9 osób, w tym 2 osoby zatrudnione  

w ramach robót publicznych, pozostałe 7 osób - zatrudnienie w ramach obsługi pomocniczej  

i gospodarczej Urzędu. Wykształcenie wyższe posiada 17 pracowników, wykształcenie 

średnie i policealne - 5 osób. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje 

zawodowe uczestnicząc w wymaganych kursach,  szkoleniach i seminariach.  

 

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, 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 2020 do Urzędu wpłynęło 7.213 pism, 310 wnioski o wydanie zaświadczeń  

w sprawach majątkowych, 112 wniosków o wydanie tzw. zaświadczeń o terenie   

(w zakresie posiadanych praw własności do nieruchomości), 3 skargi, 10 petycji.  

W 2020 roku wpłynęło do Urzędu Gminy 26 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Prowadzono ewidencję zbiorów  bibliotecznych 22/2020 pozycji.  

 

W Urzędzie Gminy Bedlno  działa Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

tzw. e - puap. Jest to system, dzięki któremu załatwiamy 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 daną Instytucją.   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.   

 

Archiwum zakładowe przyjęło na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentację 

niearchiwalną (kat. B) w ilości 12,67 mb. tj. 323 teczki oraz dokumentację archiwalną (kat. 

A) w ilości 26,85 mb.  tj. 6 teczek, 13 map. 

 

Stały kontakt informacyjny z Mieszkańcami utrzymywany jest poprzez stronę internetową 

Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej. 
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Statystyka dotycząca strony http://ugbedlno.bip.org.pl/  Biuletynu Informacji Publicznej 

- Urząd Gminy Bedlno  za rok 2020 

Tytuł Wyświetleń 

Ogłoszenia 2995 

Menu Podmiotowe 2048 

Urząd Gminy Bedlno 1364 

Wójt Gminy Bedlno - Informacje I Ogłoszenia 1301 

Oświadczenia O Stanie Majątkowym 1014 

Gmina Bedlno 855 

Informacje I Ogłoszenia 731 

Zapytania Ofertowe Od 20.06.2020 614 

Ochrona Środowiska 502 

Sprzedaż Nieruchomości 438 

 

Statystyka dotycząca strony www.bedlno.pl  za rok 2020  (strona internetowa - Urzędu 

Gminy Bedlno) 

Najpopularniejsze artykuły: 

Tytuł Wyświetleń 

Urząd Gminy 5222 

Kontakt 4354 

Wójt Gminy 2212 

Historia Bedlna 2161 

Jednostki organizacyjne 2083 

Rada Gminy 1954 

Informacja O Odpadach Komunalnych 1942 

Informator 1732 

Archiwum - sesje Rady Gminy Bedlno 1294 

Numer konta bankowego 869 

 

 

 

 

 

http://ugbedlno.bip.org.pl/
http://www.bedlno.pl/
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                                                          Najpopularniejsze pliki: 
 

Nazwa Pobrań 

Strategia Rozwoju Gminy Bedlno 2015-2025.pdf 2.537 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bedlno na lata 2015 – 

2025  
1.581 

dokument 1.383 

Regulamin korzystania z siłowni    771 

Regulamin wypożyczalni GOK w Bedlnie    753 

Oświadczenie    713 

Zgłoszenie zbiornika i POŚ.pdf    541 

Konsultacje - Projekt zmiany KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU 

GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”. 

   520 

 

Najpopularniejsze aktualności: 

 

Tytuł Wyświetleń 

Centrum aktywności fizycznej działającego przy gminnym ośrodku kultury w 

Bedlnie 
13453 

Darmowe szkolenia dla mieszkańców Gminy Bedlno 3750 

Podziękowania 3107 

Internetowe Konto Pacjenta 2926 

Gmina Bedlno BLISKO mieszkańców 2775 

Informacja dla mieszkańców Gminy Bedlno - dowóz uczniów do szkół. 2353 

 

VI. Podstawowe dane finansowe na koniec 2020 r. 

 

1. Informacja z realizacji budżetu Gminy Bedlno za 2020 rok 

Budżet Gminy Bedlno na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XI/107/2020 Rady Gminy 

Bedlno z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2020 

rok, w wysokości:  

 

1. Dochody: 22.570.867,93 zł, w tym: 

a) dochody bieżące – 22.570.867,93 zł. 

b) dochody majątkowe – 0,00 zł 
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2. Wydatki – 22.570.867,93.zł 

a) wydatki bieżące – 19.843.583,99 zł 

b) wydatki majątkowe – 2.727.283,94 zł 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dokonano wielu zmian budżetu. Zmiany  

w uchwale budżetowej w omawianym okresie dokonywane były uchwałami Rady Gminy  

i zarządzeniami Wójta Gminy Bedlno. 

 

Po dokonanych zmianach: 

Plan dochodów wzrósł o kwotę 4.662.445,91 zł do wysokości – 27.233.313,84 zł, 

Plan wydatków wzrósł o kwotę 12.449.825,83 zł do wysokości – 35.020.693,76 zł. 

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z deficytem w wysokości 7.787.379,92 

zł., którego źródło pokrycia stanowi nadwyżka z lat ubiegłych. Wprowadzone do planu 

budżetu przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

 
Wykonanie budżetu Gminy Bedlno na dzień 31 grudnia 2020 roku 

L.p. Treść 

Plan po zmianach                              

na dzień                               

31 grudnia 2020 rok 

Wykonanie  

na dzień                   

31 grudnia 2020 roku 

%  wykonania 

planu 

1. Dochody, w tym: 27.233.313,84 26.313.374,89 96,62 

  bieżące 25.388.084,74 25.300.513,57 99,66 

  majątkowe 1.845.229,10 1.012.861,32 54,89 

2. Wydatki, w tym: 35.020.693,76 25.135.416,15 71,77 

  bieżące 25.303.932,93 23.251.218,50 91,89 

  majątkowe 9.716.760,83 1.884.197,65 19,39 

3. Deficyt/nadwyżka -7.787.379,92 1.177.958,74   

4. Finansowanie deficytu -7.787.379,92     

5. Przychody ogółem: -7.787.379,92     

 

2. Dochody 

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku według ich źródeł 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 
Wykonanie  

na dzień 31.12.2020 r. 

% wykonania planu 

rocznego 

DOCHODY BIEŻĄCE 25.388.084,74 25.300.513,57 99,66 

w tym: 

1. dochody własne 

• wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

9.404.656,72 

 

4.291.023,00 

9.356.284,38 

 

4.168.677,00 

99,49 

 

97,15 

2. subwencje 7.030.643,00 7.030.643,00 100 

3. dotacje celowe na zadania zlecone 8.338.588,24 8.308.693,20 99,64 

4. dotacje celowe na zadania własne 608.684,78 604.892,99 99,38 

5. dotacje otrzymane na podstawie porozumień 

i umów 

5.512,00 0,00 0,00 
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DOCHODY MAJĄTKOWE 1.845.229,10 1.012.861,32 54,89 

w tym: 

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin 

662.637,00 82.439,02 12,44 

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji 
295.350,10 3.430,10 1,16 

3. środki finansowe na inwestycyjne zadania dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
887.242,00 887.242,00 100 

4. wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

0,00 1.970,20 0,00 

5. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

0,00 37.780,00 0,00 

OGÓŁEM 27.233.313,84 26.313.374,89 96,62 

 

 

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności w tym wymagalne. 

1. Należności wymagalne za dostarczenie wody w kwocie głównej 100.783,36 zł     + 

odsetki w wysokości 22.511,30 zł. Wobec dłużników systematycznie wysyłane są 

wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji  

w sprawie spłaty należności wymagalnych. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

wysłano 331 wezwań. 

2. Należności wymagalne z opłat śmieciowych w kwocie głównej 172.952,63 zł + odsetki w 

wysokości 4.922,00 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 511 upomnień. 

3. Należności wymagalne w podatkach w tym: 

• Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  - 36.692,65 

• Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 

240.666,00 

• Podatek rolny od osób fizycznych -27.671,63 



33 
 

• Podatek rolny od osób prawnych  - 315,00 

• Podatek leśny od osób fizycznych – 21,00 

• Podatek leśny  od osób prawnych – 0,00 

• Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.767,00  

• Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 74.981,70 

     W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wysłano 273 upomnień do podatników  

4. Należności wymagalne we wpływach z czynszów najmu: kwota główna 12.844,37 zł. 

5. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych: 364.027,50 zł 

 

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2020 roku wyegzekwował od dłużników 

alimentacyjnych kwotę funduszu alimentacyjnego w wysokości 15.404,97 zł. 

Wyegzekwowano również kwotę zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 7.404,18 

zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2020 roku podjął następujące działania  

w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych, a mianowicie: 

Przeprowadzono wywiady alimentacyjne, odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników, 

zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba 

bezrobotna albo poszukująca pracę, przekazano komornikowi sądowemu informacje mające 

wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu 

alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowe złożone przez dłużników.  

 

3. Wydatki 

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 25.135.416,15 zł co stanowi 71,77% 

planu. Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia 

poniższa tabela. 
 

Wykonanie wydatków budżetowych według poszczególnych grup: 

Grupa 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2020 r. 

% 

Wykonania 

do planu 

rocznego 

% udział w 

wydatkach 

ogółem 

WYDATKI BIEŻĄCE 25.303.932,93 23.251.218,50 91,89 92,50 

w tym:     

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.347.415,51 8.652.683,87 92,57 34.42 

wydatki na zadania statutowe 7.305.594,46 6.159.504,59 84,31 24,51 

dotacje na zadania bieżące 550.030,00 542.030,84 98,55 
2,16 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.731.300,63 7.581.673,38 98,06 30,16 

programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 

2 i 3  

369.592,33 315.325,82 85,32 1,25 

WYDATKI MAJĄTKOWE 9.716.760,83 1.884.197,65 19,39 7,50 

w tym: 

programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 

2 i 3 

369.285,00 343.135,90 92,92  

OGÓŁEM 35.020.693,76 25.135.416,15 71,77 100 
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Struktura wydatków gminy ogółem wg poszczególnych grup 

 

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku według działów 

 

Serie1; Wynagrodzenia 
i składki od nich 

naliczone; 
8 652 683,87; 34%

Serie1; 
wydatki na 

zadania 
statutowe; 

6 159 504,59; 
25%

Serie1; dotacje na 
zadania bieżące; 
542 030,84; 2%

Serie1; 
świadczenia na 

rzecz osób 
fizycznych; 

7 581 673,38; 30%

Serie1; programy 
finansowane z udziałem 

środków, o których 
mowa w art.5 ust.1, pkt 

2 i 3 ; 315 325,82; 1%

wydatki majątkowe; 1 
884 197,65
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Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca (5.379 osób) wyniosły 4.891,87 zł., 

natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4.672,88 zł. 

 

Przy realizacji budżetu Gminy Bedlno zwrócono szczególnie uwagę, aby był on realizowany 

prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, pilności i celowości. 

Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody planowano 

na realnym poziomie, natomiast wydatki z uwzględnieniem zdarzeń mogących wpłynąć na 

wzrost kosztów, jednak z naciskiem na gospodarne wydatkowanie środków. Rok 2020 był 

trudnym dla Gminy Bedlno w związku z trwającą epidemią koronawirusem COVID-19. 

Gmina zmagała się z problemami zapewnienia mieszkańcom, pracownikom, wymaganego 

bezpieczeństwa, zapewniając środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie.  
 

W roku 2020 podejmowane były starania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków  

z zewnątrz. Są to następujące środki: 
 

1) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków na budowę drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych. Zadanie zrealizowano pod nazwą ”Budowa nawierzchni 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stanisławice -Stradzew”. 

Przyznane środki to kwota 182.883,16 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy  

w styczniu 2021 roku. 

 

2) złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wsparcie inicjatyw lokalnych 

w sołectwach Głuchów, Stanisławice, Załusin. Pozyskane środki to kwota 29.862,70 zł. 

3) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie pomocy finansowej 

jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, 

przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej  

i rekreacyjne. Środki zostały przeznaczone na modernizację, doposażenie salki 

gimnastycznej i boisk sportowych w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie”. 

Przyznane środki to kwota 80.000,00 zł.  

4) Realizowano projekt konkursowy współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu „Moje przedszkole –wsparcie edukacji 

przedszkolnej w gminie Bedlno. 

Projekt realizowany jest w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie 

gm. Bedlno – oddział przedszkolny przy SP w Bedlnie, oddział przedszkolny  

w Żeronicach, oddział przedszkolny w Pniewie, oddział przedszkolny w Pleckiej 

Dąbrowie. Kwota dofinansowania w roku 2020 wynosi 169.083,53zł.; 

5) W 2020 roku otrzymaliśmy środki finansowe WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji 

na dofinansowanie zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Strefa ekologiczno-

przyrodnicza” przy Szkole Podstawowej w Bedlnie”. Przyznane środki to kwota – 

49.467,00 zł 

6) Złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na powierzenie 

realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Fundusz Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego 

pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez 

jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną 
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interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków 

pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia 

przestępstwa. Przyznane środki to kwota 69.728,84 zł. 

 

7) Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji do zadania „Usuwanie  

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest terenu Gminy w 2020 roku” zgodnie z 

umową nr 165/OZ/D/2020 z dnia 15.06.2020 r. Kwota dofinansowania w roku 2020 

wynosi – 39.950,00 zł 

8) Została przyznana kwota 42.796,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych     w publicznych szkołach 

podstawowych. 

9) Gmina Bedlno otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Ministerstwa 

Cyfryzacji na zakup komputerów dla szkół w celu usprawnienia procesu zdalnego 

nauczania w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Kwota dofinansowania 

do 104.900,00 zł 

10) W 2020 roku została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadanie 

pn.” Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka  

i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Bedlno”. Kwota dofinansowania – 294.604,70 zł 

11) W 2020 roku została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim w sprawie udzielenia 

wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie określonym  

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Maluch+. Zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

realizowane pod nazwą „Utworzenie w 2020 roku 16 nowych miejsc opieki  

z Żłobku nr 1 w Bedlnie, Bedlno 31 A”. W listopadzie 2020 roku zostało zawarte 

porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr 10/M1a/2020/FP z dnia 17 czerwca 2020 

roku z uwagi na brak ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. 

Łącznie w wyniku starań o pozyskanie środków zewnętrznych na powyższe zadania budżet 

gminy Bedlno zasiliła kwota 1.063.275,90 zł. 
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4. Dotacje 

Udzielone z budżetu Gminy Bedlno dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek należących  

i nienależących do sektora finansów publicznych: 
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego 

Ośrodka Kultury w wysokości 367.828,97 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie  

w wysokości 73.367,11 zł na działalność bieżącą. Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie 

składając informację z wykonania planu finansowego wykazał łączną kwotę 441.196,08 zł 

jako wydatki pokryte z dotacji. 
 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, udzielono dotacji celowych dla: 

a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach z przeznaczeniem na wykonanie zadania 

pod tytułem” Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Mirosławicach” - kwota dotacji 8.750,00 zł. Dotację rozliczono w całości, zgodnie  

z warunkami umowy dotacji, 

b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania 

pod tytułem” Zakup rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 

Kałkowej” - kwota dotacji 10.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości, zgodnie  

z warunkami umowy dotacji, 

c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod 

tytułem „Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie” – kwota dotacji 

1.750,00 zł. Dotację rozliczono w całości, zgodnie z warunkami umowy dotacji. 
 

Kultura fizyczna, udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 

i Sportu o nazwie Gminny Klub Sportowy” z siedzibą w Bedlnie w wysokości 40.000,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rozwój kultury fizycznej  

i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego. Dotację 

rozliczono w całości, zgodnie z warunkami umowy dotacji. 

 

Gmina Bedlno na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada zadłużenia. 
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5. Udział środków Funduszu Sołeckiego w wydatkach budżetu Gminy 

 

W ramach wyodrębnionych środków z funduszu sołeckiego wydano kwotę 450.616,10 zł. na 

planowaną kwotę 467.832,06 co stanowi 96,32 % planu. Sołectwa dofinansowały 79 

zadań/przedsięwzięć. Wydatkowano środki  m.in. na: 

 

− Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego Star 244 dla OSP Bedlno (Bedlno - 

Parcel, Bedlno – Wieś, Janów, Kręcieszki, Szewce Walentyna, Wojszyce Kolonia, 

Wojszyce Parcel); 

− zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Pniewo (Pniewo); 

− Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w sołectwie 

Groszki; 

− Dofinansowanie do remontu Szkoły Podstawowej w Bedlnie (Bedlno – Wieś, Wojszyce 

Kolonia, Wojszyce Parcel), 

− Wsparcie finansowe dla OSP Wola Kałkowa (Wola Kałkowa, Żeronice); 

− Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Tomczyce 

(Głuchów, Wewiórz), 

− Dofinansowanie do remontu dla  S.P. w Szewcach Nadolnych (Szewce Nadolne, 

Wojszyce Kolonia); 

− Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla SP w Pleckiej Dąbrowie ( Annetów, 

Antoniew, Dębowa Góra, Ernestynów, Józefów, Kamilew, Plecka Dąbrowa), 

− Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno w sołectwie Annetów, 

Antoniew, Bedlno, Parcel, Bedlno Wieś, Florianów, Głuchów, Groszki, Janów, 

Jaroszówka,  Józefów, Kazimierek, Kręcieszki, Mateuszew, Orłów – Parcel, Plecka 

Dąbrowa, Pniewo, Potok, Szewce Owsiane, Szewce Walentyna, Wewiórz, Wojszyce 

Kolonia, Wojszyce Parcel, Wyrów, Zleszyn, Zosinów: 

− Zakup namiotu dla KGW Pniewo, robota kuchennego, witryny chłodzącej oraz remont 

pomieszczenia dla KGW Pniewo, 

− Zakup kosiarki elektrycznej dla sołectwa Wyrów, 

− Zakup kontenera dla sołectwa Konstantynów, 

− Zakup  wyposażenia  do  świetlicy  wiejskiej  w Pleckiej Dąbrowie (Dębowa Góra, Plecka 

Dąbrowa), w Ernestynowie, Garbowie, Stanisławice, Stradzew,Wojszyce Parcel, Załusin, 

Żeronice, 

− Remont świetlicy wiejskiej w Ernestynowie, Garbowie, Orłowie Kolonia, Stanisławicach, 

Stradzewie, Szewcach Nadolnych, Wojszycach Parcel, Wyrów, Załusinie, Żeronicach, 

− Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kałkowa,  

− Remont altany na terenie rekreacyjnym w m. Kamilew, oraz zakup materiałów na 

zagospodarowanie tego terenu, 

− Remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu w m. Kręcieszki; 

− Remont Pieca w świetlicy wiejskiej w Pleckiej Dąbrowie oraz zakup nożyc ogrodowych  

i dmuchawy do czyszczenia chodników); 

− założenie hydrantów w sołectwie Waliszew, 

 

Struktura wydatków Funduszu sołeckiego przedstawia się następująco: 

- dofinansowanie jednostek OSP – 49.947,93; 

- dofinansowanie szkół i oddziałów przedszkolnych – 11.822,02 

- Podniesienie standardu oświetlenia  - 213.335,76 

- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, miejsc rekreacyjnych – 175.510,39 
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W 2020 r. trzy sołectwa skorzystały z grantów sołeckich, a mianowicie: 

 

1) W sołectwie Groszki – Projekt pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej  

w miejscowości Groszki”, realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu prac 

związanych z przygotowaniem i wyrównaniem terenu pod montaż urządzeń siłowni 

zewnętrznej  oraz montażem urządzeń siłowni zewnętrznej tj. orbitrek, rowerek, biegacz, 

prasa nożna „N”, wyciskanie siedząc. 

 

2) W sołectwie Orłów – Kolonia realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Orłów-Kolonia” realizacja zadania polegać będzie na 

wykonaniu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz na 

instalacji ogrzewania (piec wolnostojący) świetlicy. 

 

3) W sołectwie Szewce Nadolne realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne” realizacja zadania polegać będzie na  pracach 

remontowych w pomieszczeniach kuchenno – gospodarczych. 

Wysokość grantów jakie uzyskało każde z powyższych sołectw to 10.000,00 zł. Każde  

z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz czynny w postaci zaangażowania 

mieszkańców w realizację przedsięwzięć.  
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VII. Rolnictwo w Gminie Bedlno. 

 

Gmina Bedlno to gmina typowo rolnicza. Dominują tu gleby o wysokich wartościach 

bonitacyjnych, na których prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. Przeważają gleby 

wytworzone z glin lekkich, które charakteryzują się wysoką przydatnością rolniczą. Około 

80% gruntów ornych zaklasyfikowana jest do kompleksów pszennych, pszenno-żytnich  

i zbożowo-pastewnych, które nadają się pod uprawę roślin o wysokich wymaganiach 

glebowych. Dominują gleby brunatne, czarne i ziemie szare. 

 
Zestawienie gruntów wg klas  (cała gmina) 

Lp. Klasa gleby Wszystkie grunty 

Powierzchnia fizyczna w ha 

Powierzchnia w % 

1. II   219,40 1,74 

2. III 80,18 0,64 

3. IIIa 2704,65 21,47 

4. IIIb 3578,58 28,41 

5. IV 337,72 2,68 

6. IVa 1771,30 14,06 

7. IVb 1075,97 8,54 

8. V 1873,53 14,87 

9. VI 288,25 2,29 

10. bez klasy 666,73 5,30 

ogółem 12596,31 100% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Bedlno 
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W południowo-zachodniej części Gminy Bedlno dominują tereny zielone położone  

w dolinie największego na Mazowszu lewostronnego dopływu rzeki Wisły – Bzury. Tereny te 

należą do obszaru chronionego krajobrazu „Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej”. Ponadto 

południowa i południowo-zachodnia część Gminy należy do terenu obszaru chronionego 

Natura 2000, który obejmuje 1229,7 ha powierzchni Gminy Bedlno. Do obszaru Natura 2000 

należy „Pradolina Warszawsko-Berlińska” oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

„Pradolina Bzury i Neru”. Obszar chroniony obejmuje dolinę rzeki Bzury wraz  z terenami 

podmokłymi położonymi wzdłuż jej biegu, a także tereny rolnicze oraz mniejsze jej dopływy. 

Dolinę porasta mozaika szuwarów turzycowych i roślinności łąkowej. 

 

Na obszarze Gminy znajdują się tereny lęgowe ptactwa łownego: bażantów, kuropatw oraz 

wielu gatunków ptactwa wodnego i bagiennego. Jest to także szczególny obszar dla ptactwa 

przelotowego. Obszary prawnie chronione zlokalizowane w Gminie Bedlno plasują Gminę na 

drugiej pozycji pod tym względem wśród gmin należących do Lokalnej Grupy Działania: 

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”. 

 

Gmina Bedlno nie posiada dużych akwenów wodnych i jest stosunkowo uboga  

w zasoby wodne. Nie występują tu jeziora, zbiorniki retencyjne, ani duże kompleksy 

stawowe. Największym akwenem wodnym jest rzeka Bzura oraz jej dopływy rzeka Ochnia, 

Kanał Stradzewski, Moszczenica z Maliną, Igla, Kanał Południowy oraz Kanał Południowy 

„B”.  

 

Duży wpływ na zanieczyszczenie gleb i atmosfery na terenie Gminy Bedlno mają intensywna 

gospodarka rolna związana m.in. ze stosowaniem nawozów organicznych i ich składowania 

oraz zanieczyszczenia ze środków transportu, szczególnie wzdłuż przebiegających tras 

tranzytowych (Warszawa – Poznań). Niska lesistość Gminy, brak zadrzewienia śródpolowego 

a także deficyt wód powierzchniowych powoduje zagrożenie stepowieniem oraz prowadzi do 

degradacji gleb w obrębie użytków zielonych w dolinie rzeki Bzury, ginięcie stanowisk 

rzadkich roślin bagiennych i zwierząt.  

 

Powierzchnia Gminy Bedlno wynosi 12.602 ha, z czego użytki rolne stanowią 11.854 ha 

(94,06 % ogólnej powierzchni gminy), lasy i grunty leśne 122 ha ( 0,97 % ogólnej 

powierzchni gminy), a pozostałe grunty i nieużytki 561 ha (4,55 % ogólnej powierzchni 

gminy). 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 ok. 1.428 gospodarstw rolnych powyżej 1 ha (jednostki podatkowe). 

Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi ok. 8,12 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. Charakterystykę gospodarstw rolnych w gminie 

przedstawiają poniższe tabele. 
 

Liczba jednostek podatkowych  wg powierzchni fizycznych na terenie Gminy Bedlno w 2020 

r. 

Grupy obszarowe użytków rolnych Liczba gospodarstw 

do 1 ha  832 

od 1 ha do 5 ha 662 

od 5 ha do 10 ha 388 
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od 10 ha do 15 ha 176 

od 15 ha do 20 ha 86 

od 20 ha do 30 ha  77 

powyżej 30 ha 39 

ogółem 2260 

 

 

 
 

 

 

Struktura użytkowania gruntów w 2020 r. 

Nazwa wskaźnika Wartość w ha 

Powierzchnia Gminy ogółem 12602 

Powierzchnia gruntów rolnych 11919 

Powierzchnia użytków rolnych ogółem 11854 

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych 11386 

Grunty orne ogółem 10257 

Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych 9876 

Sady ogółem 109 

Łąki ogółem 791 

Łąki w gospodarstwach indywidualnych 776 

Pastwiska ogółem 225 

Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych 211 

Nieużytki na gruntach rolnych 65 

Lasy i grunty leśne ogółem 122 

Grunty pozostałe (np. drogi, zakrzewienia, działalność gosp.) 561 
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W 2020 r. w Gminie Bedlno na terenie 6 sołectw miało miejsce niekorzystne zjawisko 

atmosferyczne – grad, w wyniku którego rolnicy ponieśli znaczne straty w uprawach rolnych. 

Wójt Gminy Bedlno pismem z dn. 17 sierpnia 2020 r. powiadomił Wojewodę Łódzkiego o 

zamiarze wszczęcia procedury postępowania związanej z szacowaniem szkód  

w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi  tj. 

gradem   na terenie gminy Bedlno.   Klęska  dotknęła głównie  kukurydzę, warzywa i buraki 

cukrowe. Komisja oszacowała straty w 23 gospodarstwach na powierzchni ok. 240 ha.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. producentowi rolnemu przysługuje zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w  2020 r. wynosił 1.199.936,09 zł (100,00 zł * ilość ha 

użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych 

bydła). W 2020 r. z ww. formy pomocy skorzystało 666 producentów rolnych i otrzymali 

łączną kwotę  1 047 703,18 zł. 

 

VIII. Ochrona środowiska 

1. Odpady komunalne 

Gmina Bedlno nie posiada gminnej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnię ścieków posiada 

szkoła podstawowa w Żeronicach. Poza tym w Gminie Bedlno brak jest zbiorowego systemu 

odprowadzania ścieków sanitarnych. Ścieki sanitarne oczyszczane są w systemach 

indywidualnych – przydomowe oczyszczalnie ścieków, których  funkcjonuje na terenie gminy 

71 wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

Mieszkańcy Gminy Bedlno zbierają selektywnie odpady komunalne w miejscu ich 

wytwarzania. Ponadto na terenie Gminy Bedlno w 2020r.  znajdowało się 1 gniazdo – 

pojemnik na bioodpady. 
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Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w Gminie Bedlno w 2020 r. świadczyła zgodnie z rozstrzygnięciem w drodze 

przetargu nieograniczonego firma PreZero Service Centrum Sp. z o. o. z Kutna.  W 2020 r. 

odebrano z nieruchomości zamieszkałych 1092,20 Mg odpadów komunalnych. 

 

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2020 r. na podstawie uchwał Rady 

Gminy w sprawie ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiała 

się następująco: 

Lp. Termin 

obowiązywania stawki 

Odpady segregowane zł/osobę Odpady niesegregowane 

zł/osobę 

1 Od 01.08.2019 – do 

29.02.2020 

12 22 

2 Od 1.03.2020 - nadal 22 

Zniżka za kompostowanie odpadów 

wynosiła 1 zł/ osobę 

44 

 

Wysokość opłat była podyktowana kwotami uzyskanymi w ramach przeprowadzonych 

przetargów na usługi w tym zakresie. 

Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją ustawy o utrzymaniu  

w czystości i porządku w Gminie Bedlno na dzień 31.12.2020 r. przedstawia  się następująco: 

Dochody: plan-1 087 450,00 zł; wykonanie -1 036 198,60 zł; % wykonania – 95,29. 

Wydatki: plan-1 542 739,00 zł; wykonanie - 1 383 209,76 zł; % wykonania – 89,66. 

 

W 2020 r.  Gmina dopłaciła 347 011,16 zł do realizacji zadania polegającego na odbieraniu 

odpadów komunalnych od mieszkańców. 
 

2. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. 
 

Gmina Bedlno po raz kolejny pozyskiwała środki finansowe dla mieszkańców na  zadanie 

polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu eternitu. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku w marcu 2020 

r. podjął decyzję o przyznaniu Gminie Bedlno dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie  i 

unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2020 roku”. Od 

maja  do października 2020 r.  spółka REVOL zp z o.o. sp. k. z Łodzi na zlecenie Gminy 

Bedlno prowadziła usuwanie azbestu z 34 nieruchomości. W ramach zadania usunięto 

119,875 Mg płyt  azbestowo-cementowych. Wartość zadania wyniosła łącznie 47 940,75 zł. 

Na usuwanie azbestu Gmina pozyskała z WFOŚiGW w Łodzi  dofinansowanie w wysokości 

39 950,00 zł. Mieszkańcy Gminy nie ponosili  kosztów usuwania  

i unieszkodliwiania azbestu. 
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3. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na 

terenie gminy Bedlno. 

Gmina Bedlno w grudniu 2020r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno”. Gmina 

wyznaczyła miejsce, do którego rolnicy przywozili folie rolnicze i inne odpady pochodzące  

z działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno. W projekcie uczestniczyło 161 rolników  

z terenu gm. Bedlno. Wykonawca przyjmował odpady od rolników, ważył odpady, pakował  

i prowadził załadunek odpadów, następnie transportował odpady do miejsc 

odzysku/unieszkodliwiania. Ilość odebranej i przekazanej do odzysku/unieszkodliwiania folii 

rolniczej i innych odpadów z działalności rolniczej: 147,093 Mg, w tym: 110,80 Mg foli 

rolniczej oraz 36,293 Mg siatek, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozie i typu 

Big bag. Wartość zadania wyniosła 73 546,50 zł netto + 8% vat. Po zrealizowaniu zadania 

Gmina otrzymała dotację z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w wysokości 73 546,50 zł. 

 

4. Zieleń 

Gmina Bedlno nasadziła 120 szt. drzew (lipa drobnolistna, klon zwyczajny)  na swoich 

nieruchomościach, w tym: w pasach dróg gminnych oraz na terenach przyszkolnych.  

IX. Podmioty gospodarcze. 

W strukturze gospodarczej Gminy Bedlno, jako typowo rolniczej, przemysł i usługi 

odgrywają rolę drugorzędną. Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją  

o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31.12.2020 r. ilość 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej na terenie Gminy Bedlno obejmowały 412 pozycje (382 w 2019 r.), 

z czego status „aktywny” posiadały 177 (188) podmioty, status „zawieszony” posiadały 27 

(24) pozycje, status „wykreślony” 202 (166) pozycji, a liczba podmiotów do prowadzenia 

działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 4 (2) pozycje. Nie podjęły 

działalności 2 (2) podmioty. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy Bedlno to przede wszystkim małe  

i średnie zakłady często rodzinne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy usługi, 

handel i transport. 

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. 

 

Gmina Bedlno nie posiada znaczących walorów turystycznych, które mogą w istotny sposób 

stymulować rozwój turystyczny tego obszaru. Istniejący potencjał krajobrazowy może 

stanowić atrakcyjne warunki do rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. 

Istniejący potencjał turystyczny to głównie zespoły dworsko – folwarczne, zabytki 

architektury sakralnej. Istniejące obiekty dziedzictwa kulturowego w połączeniu z zasobami 

przyrodniczymi mogą stanowić bazę do rozwoju turystyki kwalifikowanej (turystyki 

krajoznawczej pieszej, rowerowej, konnej, turystyki edukacyjnej nastawionej na edukację 

historyczną, przyrodniczą, krajobrazową prowadzoną po wyznaczonych szlakach 

edukacyjnych).  Baza turystyczna w Gminie Bedlno jest bardzo słabo rozwinięta. Ponadto 
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Gmina charakteryzuje się brakiem bazy i zaplecza turystycznego, nie posiada 

ukształtowanych tradycji ruchu turystycznego oraz wizerunku miejsca atrakcyjnego 

turystycznie.  

 

X. Transport publiczny 

 

W lipcu 2019 r. weszła w życie ustawa o PKS-ach i dopłatach dla gmin wiejskich na transport 

autobusowy. Od początku sierpnia samorządy mogły składać do wojewodów wnioski do 

nowo powołanego funduszu autobusowego. Zgodnie z celem ustawy o Funduszu preferowane 

jest uruchamianie nowych przewozów, np. wydłużanie linii o przystanki w innej 

miejscowości lub o dodatkowe kursy w godzinach innych niż już funkcjonujące. Warunkiem 

uzyskania dopłaty jest także sfinansowanie ze środków własnych organizatora nie mniej niż 

10 proc. ceny usługi. 

Ponadto kolejnym z warunków otrzymania dopłaty jest zawarcie umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dlatego Rada Gminy Bedlno na X Sesji 30 

grudnia 2019 r. podjęła stosowną Uchwałę nr X/105/2019 i wyraziła zgodę na zawarcie 

umowy z operatorem. Uchwałę wykonano poprzez zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej w Gostyninie, na okres od. 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

na kwotę 172 543,56 zł. Umowa dotyczy linii: 

- Bedlno – Bedlno przez Orłów, 

- Bedlno – Bedlno przez Mirosławice, 

- Bedlno – Bedlno Szkoła Podstawowa przez Pleckę Dąbrową 

- Pniewska Kolonia – Plecka Dąbrowa Szkoła Podstawowa przez Tomczyce 

- Bedlno Szkoła Podstawowa – Szewce Szkoła Podstawowa 

- Szewce Szkoła Podstawowa – Wojszyce Kolonia 

- Żeronice Szkoła Podstawowa - Zleszyn 

- Bedlno – Szewce Nadolne przez Marynin, 

- Bedlno – Żeronice szkoła podstawowa przez Wolę Kałkową. 

 

 

XI. Infrastruktura techniczna 

1. 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. Dróg gminnych o utwardzonej nawierzchni jest 

119,1 km, co stanowi 43% ogólnej długości dróg utwardzonych na terenie Gminy 

Bedlno. Z analizy wynika, że infrastruktura drogowa jest na stosunkowo dobrym 

poziomie. 

W gminie Bedlno w 2020 roku przebudowano/zmodernizowano drogi o łącznej długości 

3.397,5 mb., a mianowicie: 

− DROGA STANISŁAWICE – STRADZEW 

 

Przebudowana została droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Stanisławice - 

Stradzew w ramach zadania ”Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowości Stanisławice – Stradzew gmina Bedlno. Zmodernizowano 1.590 metrów 

drogi o szerokości 3,0 m z nawierzchnią  z kruszywa drogowego (destrukt asfaltowy) plus 

pobocza dwustronne o szerokości po 0,5 m.  
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Całkowity koszty inwestycji to 399.456,17 zł., w tym : 

•  roboty budowlane - 381.622,61 zł, 

•  nadzór, opracowanie dokumentacji, mapy, pomiary - 17.833,56 zł 

Kwota dofinansowania ze środków budżetu województwa łódzkiego wyniosła  182.883,16 zł. 

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego znacznie poprawiła dostęp rolników do 

gruntów rolnych przylegających do drogi. Wykonawcą inwestycji była Firma Transportowo-

Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski, Micin. 

 

− DROGA STANISŁAWICE  

 

Zmodernizowana została droga wewnętrzna w miejscowości Stanisławice, na odcinku 280 

metrów. Przebudowa polegała na:  

- wykorzystaniu istniejącej nawierzchni z kruszywa jako część podbudowy, 

- odcinkowe poszerzenie istniejącej podbudowy wraz z wykonaniem podbudowy na potrzeby 

mijanki,  

- uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym warstwą grubości średnio 12 cm,  

- wykonanie jezdni asfaltowej,  

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego.  

 

Całkowity koszty inwestycji to 127.058,98 zł., w tym : 

• roboty budowalne – 122.842,98 zł 

• nadzór i inne koszty – 4.216,00 zł  

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.,  Kutno 

 

− DROGA WEWIÓRZ 

Zmodernizowana została droga gminna w miejscowości Wewiórz na odcinku 720,0 metrów. 

Remont polegał na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni, wykonanie remontu 

poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie wyprofilowanie  

i zagęszczenie kruszywem łamanym, uzupełnienie zjazdów gruntowych kruszywem 

łamanym. 

 

Całkowity koszt inwestycji to 144.481,46 zł, w tym : 

• roboty budowlane 140.253,46 zł,  

• nadzór i opracowanie dokumentacji 4.228,00 zł  

Wykonawcą inwestycji była Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech 

Wacławski, Micin. 

 

− DROGA JULIANÓW 

 

Zmodernizowana została droga w miejscowości Julianów na odcinku 217,5 metra.  

Remont polegał na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni, wykonanie remontu 

poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie wyprofilowanie i zagęszczenie kruszywem 

łamanym, uzupełnienie zjazdów gruntowych - kruszywem łamanym, 

Całkowity koszty inwestycji to 40.664,15 zł., w tym : 

• roboty budowlane 38.520,15 zł  

• nadzór i opracowanie dokumentacji – 2.144,00  
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Wykonawcą inwestycji była Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech 

Wacławski, Micin. 

 

− DROGA KAZIMIEREK 

 

Zmodernizowana została droga w miejscowości Kazimierek na odcinku 590,0 metrów. 

Remont polegał na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni,  wykonanie remontu 

poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie wyprofilowanie  

i zagęszczenie kruszywem łamanym,  uzupełnienie zjazdów gruntowych - kruszywem 

łamanym, 

Całkowity koszt inwestycji to 110.105,65 zł, w tym : 

• roboty budowlane 106.202,65 zł,  

• nadzór i opracowanie dokumentacji 3.903,00 zł  

Wykonawcą inwestycji była Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech 

Wacławski, Micin. 

 

Gmina Bedlno realizowała na bieżąco statutowe zadania wynikające z przepisów prawa 

związane z utrzymaniem dróg, m.in.: uzupełniano znaki drogowe i tablice informacyjne, 

koszenie poboczy dróg gminnych, przeprowadzano konserwację rowów przy drogach 

gminnych. Poprawiano stan techniczny dróg nieutwardzonych poprzez zakup i wysypywanie 

mieszanki żwirowej, kruszywa łamanego i destruktu. 

 

Złożono do Starostwa Powiatowego w Kutnie 16 wniosków na wdanie zezwolenia na 

usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bedlno. 

 

Złożono 2 wnioski do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi na 

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach stanowiących własność 

Gminy Bedlno. 

 

Wydano Zarządowi Powiatu Kutnowskiego 13 decyzji na usunięcie drzew rosnących  

w pasach  dróg powiatowych na terenie Gminy Bedlno. 

 

2. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

 

Gmina Bedlno jest zwodociągowana. Posiada 3 stacje uzdatniania wody, z których sprzedano 

ok. 276 000 m³ wody.  Długość zbiorczej sieci wodociągowej wynosi na dzień 31.12.2020 r. – 

155,71 km. W 2020 r. do gminnej sieci wodociągowej przyłączono 20 nowych odbiorców. 

 

W 2020 r. doszło do 16 awarii sieci wodociągowej, których głównym powodem był zły stan 

techniczny urządzeń wodociągowych szczególnie związanych z hydrofornią w Pniewie. 

 

Inwestycje związane z wodociągami  zrealizowane w roku 2020 to: 

 

1) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów 

oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno w ramach 

PROW 2014-2020 „Gospodarka wodno – ściekowa”. W ramach zadnia przebudowane 

zostało ok. 2.450 m wodociągu głównego oraz kilkanaście szt. przyłączy wodociągowych.  

Przebudowę wodociągu prowadziła firma  INSTAL-GLOBAL Tomasz Stępczyński 09-
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411 Biała, Wyszyna 30 za kwotę 245 003,70 zł brutto. Firma  EMKAN- PRO Krzysztof 

Murawski Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów w ramach inwestycji wykonała 

przydomową oczyszczalnię ścieków na posesji prywatnej w miejscowości Bedlno za 

kwotę 39 729,00 zł brutto; 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości do 63,63% 

poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Koszty kwalifikowane zadania: 

249 084,00 zł.  

2) Opracowano projekt budowlany na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej  

w miejscowości Bedlno w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej  

w gminie Bedlno -  wartość 4 194,30 zł brutto. Zadanie będzie kontynuowane  

w 2021 r. 

3) Opracowano  projekt budowlany  na zadanie Rozbudowa  sieci wodociągowej  

w miejscowości Pniewo w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej  

w gminie Bedlno – wartość 4 452,60 zł brutto. Zadanie będzie kontynuowane  

w 2021 r. 

4) Opracowano projekt budowlany na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej  

w miejscowości Wilkęsy w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej  

w gminie Bedlno  – wartość 8204,10 zł brutto. Zadanie będzie kontynuowane  

w 2021 r. 

5) W listopadzie 2020 r. zakończono inwestycję polegającą na wykonaniu otworu 

wiertniczego dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Kamilew, 

gmina Bedlno. Inwestycja była realizowana przez Zakład Studniarski Leopold 

Śmiałkowski z siedzibą w Łodzi, za kwotę 76.332,57 zł brutto. Woda  

z otworu w Kamilewie ma bardzo niską zawartość chlorków i sodu, co jest ważnym 

aspektem w dalszych zamierzeniach inwestycyjnych Gminy. 

Wobec powyższego Gmina złożyła w 2020 r. następny wniosek do Starostwa 

Powiatowego w Kutnie o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na realizację 

drugiego otworu wiertniczego dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie 

miejscowości Kamilew. Projekt robót geologicznych został zatwierdzony. Zadanie będzie 

kontynuowane w 2021 r.  

6) Gmina podjęła działania zmierzające do wybudowania rurociągu do przesyłu  wody 

surowej z Kamilewa do stacji uzdatniania wody Pniewo.  

 

Konieczna pozostaje do wykonania modernizacja stacji uzdatniania wody w Pniewie.  

 

XII. Planowanie przestrzenne 

1. Jednym z najważniejszych zadań  w tym zakresie jest wydawanie decyzji  

o warunkach zabudowy oraz ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym celu 

organ dokonuje analizy terenu, na którym ma być usytuowana inwestycja. Gmina Bedlno nie 

posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Przeznaczenie terenu 

do wydania warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego określa się na 

podstawie ustaleń studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  

gminy Bedlno zatw. Uchwałą Nr III/19/2002 Rady Gminy w Bedlnie z dn. 30.12.2002 r.  

Przy ustalaniu przeznaczenia terenu brany jest pod uwagę opis sporządzony na potrzeby planu 

miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bedlno zatwierdzonego 

uchwałą Rady Gminy Nr 30/VI/1991 z dnia 31 stycznia 1991 roku (Dz. Urz. Województwa 

Płockiego Nr 2 z dnia 17 maja 1991 r. poz. 48), który przestał obowiązywać z dniem  

1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
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W 2020 r. wszczęto 54 postępowania  o wydanie decyzji o   warunkach zabudowy, Wydano 

37 decyzji o warunkach zabudowy w tym 18 dotyczyło budynków mieszkalnych, a 17 

budynków o przeznaczeniu gospodarczym i 1 decyzja dotyczyła budowy budynku 

usługowego. Wydano 9 postanowień administracyjnych na wniosek właścicieli 

zatwierdzających podział działek stanowiących ich własność. 
 

Wszczęto 5 postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 2 

decyzje na potrzeby przebudowy linii energetycznej średniego  napięcia na wniosek Energa 

Operator. Z tego 3 postępowania dotyczyły również inwestycji budowy sieci wodociągowej 

na terenie w m. Pniewo, Wilkęsy i Bedlno. Postępowania te zakończyły się wydanymi 

decyzjami lokalizacji celu publicznego.  

 

W 2020 r. rozpoczęto procedurę dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej 

oświetlenia ulicznego. Umowa zawarta w sierpniu 2020 r. w sprawie podniesienia standardu 

oświetlenia na terenie Gminy Bedlno dotyczyła rozbudowy ciągów oświetleniowych  

i zwiększenia ilości punktów świetlnych w Sołectwach Annetów (11 pkt), Antoniew (13 pkt), 

Bedlno Parcel (5 pkt), Bedlno Wieś (6 pkt), Florianów (6 pkt), Głuchów (29 pkt), Groszki (1 

pkt), Janów (5 pkt), Jaroszówka (3 pkt), Józefów (3 pkt), Kazimierek  (3 pkt), Kręcieszki (8 

pkt), Mateuszew (6 pkt), Orłów Parcel (10 pkt), Pniewo (1 pkt), Potok (8 pkt), Plecka 

Dąbrowa (7 pkt), Szewce Owsiane ( 10 pkt), Szewce Walentyna (7 pkt), Wewiórz (7 pkt), 

Wojszyce Kolonia (3 pkt), Wojszyce Parcel (7 pkt), Wyrów (1 pkt), Zosinów (10pkt), Zleszyn 

(18 pkt). 

 

Pod koniec 2020 r. wykonawca dostarczył część oświadczeń o wykonaniu przyłączenia wraz 

z danymi technicznymi obiektów oświetlenia drogowego, co umożliwia podjęcie dalszych 

procedur związanych z dodaniem nowych obiektów oświetlenia drogowego do sieci. Łącznie 

wykonano dodatkowych 188 punktów świetlnych w 25 sołectwach o wartości 213 335,78 zł 

brutto. 

 

Gmina Bedlno zawarła również umowę o świadczenie usługi konserwacji oświetlenia na 

terenie Gminy Bedlno z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Okres obowiązywania trwa od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – umowa ta zapewnienia sprawności infrastruktury 

oświetleniowej i bieżące jej utrzymanie, zwłaszcza w sytuacji zgłoszeń nieprawidłowości 

otrzymywanych przez Gminę od mieszkańców. Pod koniec 2020 r. została zawarta ponownie 

umowa na konserwacje oświetlenia ulicznego na kolejny 2021 rok. 

Pod koniec 2019 r. Gmina zawarła umowę dostawy energii elektrycznej dla lokali  

i obiektów oraz oświetlenia ulicznego na 2020 rok. W ramach Porozumienia  

z Kępińską Grupą Zakupową wyłoniono Energa – Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku jako 

dostawcę energii elektrycznej do lokali i obiektów. Dostawą energii elektrycznej oświetlenia 

ulicznego zapewniał Tauron Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

2. Jednym z zadań Gminy jest prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem lokalami 

stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy.  Istniejące obiekty zostały oddane do użytkowania 

na zasadach polityki czynszowej, zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr II/12/2014 Rady 

Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bedlno na lata 2015-2019, a także 

Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2015 w sprawie ustalenia 

stawek czynszu dla lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność gminy. Stawka 

bazowa czynszu z tytułu najmu lokali wynosiła 2,00 zł/ m² powierzchni użytkowej lokalu.  
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W 2020 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy. 

Istniejące obiekty usytuowane są w Bedlnie (3), Zleszynie (1), Mirosławicach (10 lokali), 

Orłowie – Parceli (4), Wojszycach (3), Pleckiej Dąbrowie (1), Szewcach Nagórnych (1), 

Pniewie (1), Pleckiej Dąbrowie (2), Łącznie w zasobach Gminy Bedlno znajduje się 26 lokali 

mieszkalnych.  

W 2020 r. Gmina wynajmowała lokale 21 mieszkańcom, na podstawie zawartych umów 

najmu. Lokale w Bedlnie zostały udostępniane na podstawie umów użyczenia na czas 

nieoznaczony dla 6 osób. 

W 2020 r. wpłynęło 5 wniosków o przyznanie miejsca w lokalach gminnych. Cztery wnioski 

ostatecznie rozpatrzono negatywnie, ponieważ zaproponowane lokale nie spełniały oczekiwań 

wnioskodawców.  

Powodem niewykorzystania lokali mieszkalnych był ich zły stan techniczny, lokale te 

wymagają dużych nakładów na ich remont. Na koniec 2020 r. nie oddano do użytkowania 

mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Nie dokonano również sprzedaży mieszkań 

znajdujących się w zasobach gminy. 

 

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobach gminy 

wynosiły łącznie 12 844,37  zł. 

 

W 2020 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 WIENER TU S.A. a ubezpieczenie pojazdów będących własnością 

Gminy powierzono firmie TUW. Łączny koszt ubezpieczenia zgodnie  

z umową z dnia 25.05.2020 r. wynosi 12.577,00 zł (mienie i OC) oraz umowa z dnia 

12.05.2020 r. na komunikację – 17.602,00 zł. 

 

3. W pierwszym półroczy 2020 r. przyznano 2 dodatki mieszkaniowe. Jeden wnioskodawca z 

dniem 1 kwietnia zrezygnował z dodatku na pierwsze półrocze. Na drugie półrocze złożono 

jeden wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Wniosek ten został rozpatrzony 

pozytywnie. Dodatek przyznano do 31 grudnia 2020r.  

 

W 2020 roku wydano 112 zaświadczeń o terenie, czyli informacja, że Gmina nie posiada 

planu zagospodarowania przestrzennego i nie podjęła uchwały o rewitalizacji. Zaświadczenia 

te wydawane są na wniosek  właściciela lub użytkownika gruntu. Zaświadczenia głównie 

przedkładane są w Biurze Notarialnym.  

 

W 2020 roku w budynku gminy dokonano następujące przeglądy: roczny przegląd budowlany 

budynku, oświetlenie awaryjne, główny wyłącznik prądy (przeciwpożarowy), przegląd 

kominiarski, dokonano aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

W budynku Gminy dokonuje się raz w miesiącu przeglądu windy (dźwig).  
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XIII. Ochrona zdrowia 

 

Na terenie Gminy Bedlno funkcjonuje 5 zakładów świadczących mieszkańcom Gminy 

podstawową opiekę zdrowotną: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTER – MED” w Bedlnie, 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS– MEDICA” w Bedlnie, 

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS– MEDICA” w Bedlnie filia Załusin, 

4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lux Medica”  w Żychlinie, 

5) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO FAMILIIA” w Pleckiej Dąbrowie. 

 

Ponadto mieszkańcy korzystają z usług placówek świadczących usługi medyczne  

w mieście Kutno. Mieszkańcy Gminy mają możliwość poddania się badaniom 

specjalistycznym organizowanym przez podmioty medyczne w ramach programów 

zdrowotnych finansowanych ze środków pochodzących z różnych źródeł np. NFZ, 

Ministerstwa Zdrowia, np. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet po ukończeniu 50 

roku życia.  

 

XIV. Pomoc społeczna 

 

1. 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 na dzień 31.12.2020r. liczba osób 

bezrobotnych z terenu Bedlna wynosiła 140 z tego 72 osoby to kobiety. Prawo do zasiłku 

posiadały tylko 24 osoby, w tym 12 kobiet. 
a) struktura bezrobotnych wg. wieku 

 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 lat i więcej 

Ogółem 29 33 39 21 10 8 

W tym kobiet 16 24 21 9 2 0 

 

b) struktura bezrobotnych wg. wykształcenia 

 

 Wyższe Policealne śr. 

zawodowe 

Średnie 

ogólnokształcące 

Zasadnicze 

zawodowe 

Gimnazjalne  

i poniżej 

Ogółem 14 28 16 31 51 

W tym 

kobiet 

10 18 10 14 20 

 
c) struktura bezrobotnych wg. stażu pracy 

 

 Do 1 roku 1-5 5-10 10-20 20-30 30 i 

więcej 

Bez stażu pracy 

Ogółem 42 38 17 15 7 1 20 

W tym kobiet 24 20 9 5 2 0 12 
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d) struktura bezrobotnych wg. czasu pozostawania bez pracy 

 

 Do 1 m-ca 1-3 3-6 6-12 12-24 Powyżej 24 m-ce 

Ogółem 10 28 13 34 17 38 

W tym kobiet 5 15 9 14 9 20 

 

Niepełnosprawnych bezrobotnych w gminie Bedlno na koniec 2020 r. było 14, w tym 4 

kobiety. Z prawem do zasiłku 3 osoby, w tym 1 kobieta, poszukujących pracy  

1 osoba w tym 0 kobieta. 

 

Urząd Gminy w 2020 roku w ramach umów z PUP w Kutnie organizował zatrudnienie  

w ramach robót publicznych/prace głównie remontowe i porządkowe/ oraz w ramach staży. 

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. 

 

2. Zadania pomocy społecznej 

 

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej (GOPS) w Bedlnie. GOPS podejmuje działania w oparciu  

o ustawę z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, uchwały Rady Gminy oraz 

Zarządzenia i Upoważnienia Wójta Gminy Bedlno. GOPS udziela pomocy Mieszkańcom 

Gminy z powodu ich 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. 
 

W Gminie Bedlno została opracowana i przyjęta w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 

VII/64/2015 Rady Gminy Bedlno Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Bedlno na lata 2015 – 2025. W przedmiotowej Strategii określone zostały kierunki 

działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych, 

zadania programowe określające pomoc różnym grupom oraz sposoby ich osiągnięcia. Za 

misję Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bedlno na lata 2015-2025 

uznano „Poprawę jakości życia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

wykluczonych społecznie i zagrożonym takim „wykluczeniem”. W celu realizacji misji 

wytypowano 5 obszarów krytycznych odpowiadających grupom wymagającym wsparcia. Są 

to: 

1) rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, 

2) niepełnosprawni, 

3) osoby starsze, 

4) grupy społeczne zagrożone choroba alkoholową i narkomanią, 

5) dzieci i młodzież. 

 

Ad.1) Głównym celem dla tego obszaru jest „utrzymanie podstawowych funkcji rodziny  

i zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z uwzględnieniem rodzin niepełnych  

i wielodzietnych”. Realizacja tego celu w 2020 roku polegała na: 

− przyznawanie pomocy finansowej przez GOPS rodzinom zagrożonym, 
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− prowadzenie pracy socjalnej z bezrobotnymi, 

− współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy, 

− dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci, 

− motywowanie bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, 

− dożywianie dzieci i dorosłych. 

 

Ad. 2) Celem głównym dla tego obszaru jest „poprawa warunków społecznego 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i integracja 

społeczna”. Realizacja tego celu w 2020 roku polegała na: 

− niwelowaniu barier architektonicznych, 

− pomocy finansowej w formie zasiłków stałych i celowych, 

− integracji osób niepełnosprawnych (imprezy gminne). 

 

Ad. 3) Osoby starsze borykają się z wieloma trudnościami, z chorobami, problemami życia 

codziennego, poczuciem osamotnienia. Głównym celem dla tego obszaru jest  

„poprawa jakości życia ludzi starszych oraz zapobieganie marginalizacji życia 

starszego pokolenia”. Realizacja tego celu  w 2020 roku polegała na: 

− podejmowaniu działań na rzecz integracji ludzi starszych ze środowiskiem, organizowanie 

Dnia Babci i Dziadka w szkołach, spotkania integracyjne w Gminnym Ośrodku Kultury, 

− pomocy finansowej w formie zasiłków, 

− pomocy w naturze ( paczki żywnościowe). 
 

Ad. 4) Celem głównym dla tego obszaru jest „aktywna forma przeciwdziałania negatywnym 

skutkom używania alkoholu i narkotyków oraz bieżące rozwiązywanie problemów uzależnień 

wśród społeczności lokalnej”. Realizacja tego celu w 2020 roku polegała na : 

− realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− spotkaniach osób uzależnionych z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - rozmowy motywacyjne, 

− współpracy z lekarzami biegłymi w zakresie wydawania opinii dotyczących osób 

uzależnionych od alkoholu.  

− wydawaniem opinii przez pracowników socjalnych w stosunku do osób uzależnionych. 
 

Ad. 5) W rodzinach gdzie  występuje problem ubóstwa, bezrobocia  i  uzależnień, dzieci  

i młodzież jest narażona na zaniedbanie, niedożywienie a niekiedy doświadczają także 

przemocy ze strony dorosłych. Celem głównym dla tego obszaru jest: „wyposażenie młodego 

pokolenia w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w dorosłym życiu, przede 

wszystkim kształtowanie odpowiedzialności oznaczającej zdolność właściwego reagowania 

na wyzwania i nowe sytuacje życiowe”. Realizacja tego celu  w 2020 roku polegała na: 

− ochronie dzieci i młodzieży przed przemocą i uzależnieniami ( w szkołach na terenie 

gminy organizowane są różnego rodzaju prelekcje, programy, spotkania), 

− pomocy finansowej z przeznaczeniem na dożywianie dzieci, 

− wypłaty świadczenia wychowawczego „500 plus”, 

− wypłaty świadczeń z rządowego programu „Dobry Start‘’ 

− realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny . 
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3. Formy udzielonej pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie  

w 2020 roku. 

a) Zasiłki stałe 

 

Zasiłek stały w 2020 roku  pobierało 37 osób na kwotę 239.704,17 zł. Łącznie przyznano 424 

świadczeń, w tym osobom samotnym 373 świadczenia, 51 świadczeń osobom uprawnionym 

w rodzinie. 

 

b) Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

 

GOPS opłacał  składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz osób uprawnionych  

tj. na rzecz osób pobierających zasiłki stałe - 37 osób. Wypłacono 422 świadczeń, co 

spowodowało wysokość naliczonych i przekazanych składek w 2020 roku na kwotę: 

21.539,58 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane zostały ze środków  dotacji.  

 

c) Zasiłki okresowe 

 

Zasiłek okresowy został przyznany dla 11 rodzin, udzielono 37 świadczeń na kwotę 

10.882,34 zł. Zasiłki  przyznane były z powodu bezrobocia lub długotrwałej choroby.  

 

d) Zasiłki celowe 

 

Pomoc w zakresie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych udzielna była na 

konkretne, uzasadnione potrzeby zgłaszane przez klientów Ośrodka. Pomoc udzielona była 

m.in. na opał, bieżące potrzeby, leki, leczenie, żywność, odzież. Tą formą pomocy zostało 

objętych 30 rodzin. Na zasiłki celowe z budżetu gminy w 2020 roku wydatkowano łącznie 

kwotę 9.210,00zł. 

  

e) Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 

 

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019 – 2023, realizowany był 

zgodnie z corocznym porozumieniem z Wojewodą Łódzkim. Programem objęto 120 osób, w 

tym liczba dzieci korzystających z gorącego posiłku w Szkołach wyniosła 22. Kwota jaka 

została wydatkowana na ten cel w 2020 roku wyniosła 43.745,00 zł, z czego  z budżetu gminy 

17.498.00 zł, pozostała kwota tj. 26.247,00 zł pochodziła z dotacji  z budżetu Wojewody. 

 

f) Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 

 

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej jest wypłacane na 

podstawie postanowienia wydanego przez Sąd. W 2020 roku GOPS wypłacał  wynagrodzenie 

dla jednego opiekuna prawnego w łącznej wysokości – 1800,00 zł.  

 

g) Pomoc materialna dla uczniów 

 

W 2020 roku GOPS w Bedlnie przyznał pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych 

dla 21 uczniów z terenu gminy Bedlno. Na ten cel została wydatkowana kwota 21.990,00 zł 

(15.875,00 zł z budżetu Wojewody i 6.115,00 zł z budżetu gminy). 
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h) Praca socjalna 

 

Praca socjalna, ukierunkowana jest na rozwiązywanie różnych problemów dotyczących osób 

lub rodzin, powodujących określone dysfunkcje w ich życiu. W ramach pracy socjalnej 

pracownicy GOPS pomagają w sporządzaniu różnego rodzaju wniosków np. o alimenty, 

pozwów o rozwód, rentę, współpracują z dyrektorami szkół i wychowawcami  odnośnie 

sytuacji dzieci, ich funkcjonowania w szkole, relacji z rówieśnikami. Pracownicy socjalni 

współpracują również z ośrodkiem zdrowia, policją, sądem i innymi urzędami. 

 

i) Domy Pomocy Społecznej 

 

GOPS w Bedlnie opłacał pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób udzielono 

świadczenia  na kwotę 88.938,44 zł – budżet gminy.  

 

j) Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik GOPS przyznał prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 90 dni dla 5 osób.  

Z różnych form pomocy społecznej 2020 r. korzystało 101 rodzin, w których żyje 161 osób.  

 

k) Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny 

 

GOPS w Bedlnie realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia  9 czerwca 2011 r.  o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2020 roku współfinansowano pobyt 

ośmiorga dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i zawodowej . Łącznie na ten cel 

wydatkowano kwotę 45.870,02 zł.  

 

l) Świadczenia rodzinne 

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń 

rodzinnych oraz zasady ustalania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są: 

− zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 

− świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek dla opiekuna, 

− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”.   

 

Świadczenia rodzinne realizowane są w całości z budżetu Wojewody. Łącznie na wypłatę 

świadczeń rodzinnych w 2020 r. wydatkowano kwotę 1.818.847,57 zł (na koszty utrzymania 

Ośrodka kwota – 50.366,30 zł). Od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna GOPS opłaca składkę na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne. W 2020 r. na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 

142.836,54zł, zaś na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 29.301,53 zł. 

 

ł) Świadczenie wychowawcze „500 PLUS’’ 

 

W 2020 r. na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi świadczenia wydatkowano kwotę 

4.763.170,81 zł. Przyznano 9.526 świadczeń. Liczba uprawnionych  wyniosła – 846 dzieci.  

m) Fundusz alimentacyjny 
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Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 r. skorzystało 12 rodzin, w tym liczba 

dzieci uprawnionych - 15. Na wypłatę świadczeń z funduszu wydatkowano kwotę 39.797,72 

zł. 

n) Rządowy Program  „DOBRY START” 

 

 W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 586 dzieci. Wydatkowano kwotę – 181.510,00 zł. 

 

4. Inne zadania zrealizowane przez GOPS w Bedlnie  w 2020 roku 

 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bedlnie współpracował  

z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Żychlinie. W ramach 

współpracy najuboższy mieszkańcy gminy Bedlno otrzymywali pomoc żywnościową  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019. Liczba 

osób korzystających - 191. Beneficjenci Programu to osoby, których dochód nie przekraczał  

1.402,00 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym  i 1.056,00 zł w rodzinie. Ponadto 

GOPS w Bedlnie włączył się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”. W ramach tej akcji 

cztery rodziny z terenu gminy Bedlno zostały wytypowane do tej formy pomocy. 

 

5. Program wspierania rodziny za 2020 r. w Gminie Bedlno  

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 został przyjęty do realizacji  

uchwałą Rady Gminy Bedlno Nr III/16/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku. Celem programu 

jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką, 

wychowaniem i skuteczną ochrona dzieci, a także profilaktyka środowiska lokalnego  

w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. Rodziny znajdujące się  

w trudnej sytuacji materialnej korzystały z różnych form pomocy społecznej. Z udzielonej 

pomocy w 2020 roku skorzystało 101 rodzin. W rodzinach tych było 161 osób, co stanowi 3 

% ogółu mieszkańców gminy. Oprócz form pomocy wymienionych wyżej osobom 

znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielono pomocy także w formie: 

− pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych – 21 uczniów, 

− pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku realizowana  

w ramach programu ‘’Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skierowana była do 120 

osób, 

− pomocy w postaci artykułów spożywczych „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” 

Podprogram 2019 –dla 70 rodzin, w których żyje 76 dzieci.  Łączna liczba osób - 191, 

− rodziny z problemami objęte pracą socjalną – 5 rodzin. 

 

Dla rodzin wielodzietnych w 2020 roku  wydano 10 Kart Dużej Rodziny uprawniających do 

zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne. Zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina współfinansuje pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej. W 2020 roku GOPS opłacał pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej. Jedno dziecko  

przebywało w Rodzinnym Domu Dziecka. Natomiast siedmioro dzieci umieszczonych było  

w  rodzinach zastępczych  spokrewnionych. Łączny koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej 

w 2020 roku wyniósł – 45.870,02 zł. 

 

Gmina podejmuje także działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie 

z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działa Zespół 

Interdyscyplinarny powołany do udzielania pomocy ofiarom szeroko rozumianej przemocy. 

Do Zespołu w 2020 roku wpłynęło 6  „Niebieskich Kart” założonych przez przedstawicieli 
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policji. Członkowie Zespołu oraz Grup roboczych podejmowali  różne działania w tym 

zakresie. Przeprowadzali rozmowy z ofiarami przemocy oraz sprawcami przemocy. Udzielali 

porad, umawiali na konsultacje ze specjalistami w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  

w Kutnie. Liczba posiedzeń grup roboczych – 29. Liczba osób objętych pomocą grup 

roboczych - 25. W 2020 roku zamknięto 8 Niebieskich Kart. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie współpracuje ściśle z placówkami 

oświatowymi, które oferują dzieciom różnorodne zajęcia, służbą zdrowia, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatem Policji w Żychlinie, kuratorami 

sądowymi, społecznymi, PCPR, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Wszystkie 

współpracujące jednostki starają się reagować w każdej sytuacji kryzysowej rodziny. 

Systematycznie realizowana jest współpraca z kuratorami społecznymi i zawodowymi, 

dyrektorami szkół, wychowawcami, w przypadku  nieprawidłowości  w wypełnianiu władzy 

rodzicielskiej. Nadzorem kuratora w gminie  objętych było 5 rodzin. W zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie szczególne znaczenie przypisuje się Zespołowi 

Interdyscyplinarnemu, który wspierał 11 rodzin dotkniętych przemocą. 

 

Bezpłatne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz porady prawne dla rodzin 

doświadczających trudności opiekuńczo - wychowawczych  były prowadzone w Ośrodku 

Interwencji   Kryzysowej w Kutnie, PCPR w Kutnie. Liczba udzielonych specjalistycznych 

porad dla mieszkańców Gminy Bedlno to:  porady psychologiczne – 89, pedagogiczne – 63  

porady prawne – 39, porady socjalno-bytowe – 13, rodzinne – 68, inne poradnictwo 

(uzależnienia, współuzależnienia, przemoc domowa, medyczne) – 45 .  

 

W szkołach na terenie gminy Bedlno prowadzone są zajęcia - konsultacje z pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej przez specjalistów z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej 

w Kutnie. Tematyka spotkań ustalona jest w oparciu o problemy  

i potrzeby zgłaszane przez rodziców i wychowawców. Ponadto raz w miesiącu podczas tzw. 

„Dni otwartych” prowadzone są przez wychowawców konsultacje.  

W szkołach realizowane są konkursy,  programy profilaktyczne, w których zawarte są zadania 

z zakresu dysfunkcji rodziny oraz dotyczące stosowania używek  

i przeciwdziałania nałogom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

XV. Bezpieczeństwo publiczne 

1. Komenda Powiatowa Policji 

 

Gmina Bedlno w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest obsługiwana przez 

Komisariat Policji w Żychlinie. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 92 droga 

wojewódzka i szereg dróg powiatowych i gminnych. Stan zagrożenia na drogach w gminie 

Bedlno przedstawia się następująco: 

 

 

W roku 2020 odnotowano w porównaniu do roku 2019 spadek liczby wypadków drogowych 

oraz liczby rannych. Cieszy brak ofiar śmiertelnych. Zanotowano natomiast wzrost liczby 

kolizji drogowych. Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa oraz spadek przestępczości 

policjanci Komisariatu Policji w Żychlinie prowadzili działalność prewencyjną poprzez 

realizację służb patrolowych i służb obchodowych. 

 

Policjanci KP w Żychlinie w ramach czynności służbowych ściśle współpracują  

z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2020 roku 

funkcjonariusze KP w Żychlinie zabezpieczali 3 zgromadzenia publiczne. 

 

W zakresie prewencji kryminalnej funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żychlinie  

w 2020 roku prowadzili spotkania z dziećmi i młodzież oraz pedagogami. Tematyka spotkań 

dotyczyła przemocy rówieśniczej, środków odurzających i psychotropowych, cyberprzemocy, 

odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za popełnione czyny a także promowanie wśród 

młodzieży szkolnej bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji i ferii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Rok Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji 

1. 2019 8 0 9 31 

2. 2020 7 0 7 39 
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2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie 

 

Z danych pozyskanych od Komendy Powiatowej PSP w Kutnie wynika, ze w Gminie Bedlno: 

 

- w roku 2020 wystąpiły 54 zagrożenia miejscowe przy 30 w roku 2019. Poniesione straty 

wyniosły 86.500 zł przy 174.000 zł w roku 2019. 

 

- zostało uratowane mienie w wyniku pożarów w wysokości 1.255.000 zł w roku 2020 przy 

921.000 zł. w roku 2019. 

 

- zostało uratowane mienie w wyniku miejscowego zagrożenia w wysokości 160.000 zł  

w roku 2020 przy 592.000 zł. w roku 2019. 

 

- w Gminie Bedlno w roku 2020 odnotowano 25 pożarów, co spowodowało straty  

w wysokości 432.000 zł, przy 39 pożarach w roku 2019 ze stratami 488.100 zł. 

 

Komenda Powiatowa PSP w Kutnie w 2020 roku przeprowadziła 6 szkoleń realizowanych na 

poziomach: podstawowym oraz dowódczym. W szkoleniach tych uczestniczyli również 

druhowie z OSP z terenu Gminy Bedlno. 

 

3. Ochotnicze Straże Pożarne 

 

Zadaniem gminy jest prowadzenie działań na rzecz ochrony i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego poprzez utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Jednostki  działające na terenie Gminy to: OSP Bedlno, Dębowa Góra, 

Mirosławice, Orłów – Kolonia, Plecka Dąbrowa, Pniewo, Stradzew, Tomczyce, Wola 

Kałkowa KSRG, Załusin.  

Udział Jednostek OSP z Gminy Bedlno w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2020 roku. 

Lp. OSP Pożary wg 

danych PSP 

r.2019/r.2020 

Pożary 

wg danych OSP 

MZ (miejscowe 

zagrożenie) 

AF (alarmy 

fałszywe) 

1, Bedlno 25/11 6 4 1 

2. Dębowa Góra 0/0 0 0 0 

3. Mirosławice 20/5 3 2 0 

4. Orłów – Kolonia 13/1 1 0 0 

5. Plecka Dąbrowa 0/0 0 0 0 

6. Pniewo 22/19 8 10 1 

7. Stradzew 8/2 2 0 0 

8. Tomczyce 11/17 8 9 0 

9. Wola Kałkowa 

KSRG 

17/27 7 17 3 

10. Załusin. 5/0 0 0 0 

Ogółem 121/82 35 42 (54 wg PSP) 5 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że rok 2020 był pracowitym rokiem dla strażaków OSP 

naszej gminy. 

 

Samorząd Gminy Bedlno wspomaga funkcjonowanie jednostek OSP. Poniżej przedstawiono 

wsparcie udzielone jednostkom OSP z terenu gminy  w 2020 roku. 
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1. W ramach zadania publicznego pt.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży 

pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych” dofinansowanie do remontu strażnicy 

otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Załusinie. Dotacji w kwocie: 10.000,00 zł udzielił 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wymianę drzwi garażowych w strażnicy  

OSP w m. Załusin. Zadanie zostało wykonane. Całkowity koszt zadania: 10.000,00 zł. 

 

2. Zrealizowano projekt pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący 

ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja”. Do projektu przystąpiła 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławicach. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosło: 35.000,00 zł. 

Całkowity koszt projektu 43.750,00 zł, w tym dofinansowanie Gminy Bedlno – 8.750,00 zł. 

 

3. Zrealizowano umowę z Ministrem Sprawiedliwości w Warszawie o powierzenie realizacji 

zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

Środki finansowe w kwocie 69.728,84 zł z dotacji celowej oraz 1.104,38 zł wkładu własnego. 

Dotacja została przeznaczona na zakup kompleksowego wyposażenia oraz sprzętu 

ratowniczego na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie i Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Mirosławicach. Całkowity koszt zadania 70.833,22 zł. 

 

4. Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Wydziałem 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego a Gminą Bedlno, dzięki której na stan Gminy 

przekazano dwa Defibrylatory AED Zoll Plus o wartości 9.342.64 zł. Wysoce specjalistyczny 

i niezawodny sprzęt został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Górze oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej. 

 

5. Po raz pierwszy w historii Gminy Bedlno Pan Wójt Józef Ignaczewski wspólnie  

z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Myszkowskim 

i Prezesem OSP Wola Kałkowa Cezarym Jarosem podpisali porozumienie w sprawie 

włączenia jednostki OSP Wola Kałkowa do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 

związku z czym dnia 1 maja 2020 roku, dzięki kilkuletnim staraniom Zarządu OSP Wola 

Kałkowa jednostka ta została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

(KSRG). 

 

6. Dzięki staraniom OSP i MDP Bedlno zakupiono wóz strażacki GBA 2,5/20 STAR 244, 

używany przez zaprzyjaźnioną jednostkę OSP Dąbie. Koszt samochodu strażackiego to 

42.000,00 zł z czego: 

-18.600,00 zł strażacy pozyskali z Funduszów Sołeckich Gminy Bedlno, 

-15.000,00 zł wkład Gminy Bedlno, 

-  8.400,00 zł wkład OSP Bedlno i sponsorów. 

 

7. Gmina udzieliła dotacji celowej na rzecz OSP Wola Kałkowa w kwocie 10.000,00 zł jako 

wkład własny do zakupu rozpieracza ramieniowego, pozostałą kwotę  

w wysokości 15.000,00 zł. udzielił w formie dotacji Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z Programu „Dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych”. 

Całkowity koszt zadania: 25.000,00 złotych. 

 

8. Gmina udzieliła dotacji celowej na rzecz OSP Pniewo w kwocie 1.750,00 zł. jako wkład 

własny do zakupu motopompy Honda WT40X, pozostałą kwotę w wysokości 10.000,00 zł 

udzielił w formie dotacji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu 
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„Dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych”. Całkowity koszt zadania: 

11.750 złotych. 

 

9.Dodatkowo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił dotacji na zakup sprzętu 

uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Mirosławice w kwocie 9.770,00 zł.  

w ramach Programu „Dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych”. 

 

Samorząd Gminy Bedlno dofinansował jednostki OSP z terenu Gminy Bedlno łączną kwotą 

205.553,35 zł., która została przeznaczona na bieżącą działalność tych jednostek, w tym: 

− dofinansowanie programu priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych 

w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska – w kwocie 8.750,00 zł., która została 

przeznaczona również m.in. na bieżącą działalność tych jednostek,  

− wkład własny dla jednostek OSP do programu „Dofinansowanie działalności 

Ochotniczych Straży Pożarnych” z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w kwocie 10.000,00 zł. dla OSP Wola Kałkowa i 1.750,00 zł. dla OSP 

Pniewo. 

 

Struktura wydatków z budżetu Gminy przedstawia się następująco: 
 

Lp. Określenie wydatku Kwota 

w zł. 

1. Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP dla dotacji pozyskanej z 

WFOŚiGW w Łodzi 

8.750,00 

2. Dofinansowanie do pozyskanych środków z MSWiA do Programu 

„Dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych” 

  11.750,00 

3. Opłata za energię  11.720,19 

4. Zapłata za remonty 3.401,70 

5. Zapłata za pozostałe usługi 10.127,06 

6. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie itd.) 19.877,70 

7. Materiały, wyposażenie (paliwo, sprzęt)  117.192,12 

8. Wynagrodzenia i składki kierowców 22.734,58 

     Łącznie  205.553,35 

10. Dotacje pozyskane ze środków zewnętrznych  149.498,84 

Łącznie dofinansowanie jednostek OSP w 2020 r. 355.052,19 

 

Wydatki z budżetu Gminy na OSP w latach 2015 – 2020 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020     

Kwota w zł 111.585,51 108.942,08 96.240,18 202.864,43 404.4444,24 205.553,35 

 

 

 W realizację zadania dotyczącego bezpieczeństwa publicznego ponadto wpisuje się również: 

- poprawa stanu dróg lokalnych poprzez ich budowę, modernizacje i remonty. 

- podnoszenie standardu oświetlenia ulicznego.  

 

W roku 2020 na podniesienie standardów oświetlenia ulicznego Gmina wydatkowała 

364.154,66 zł., w tym na oświetlenie uliczne poniesiono wydatki w kwocie 150.738,20 zł. 
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XVI. Kultura i sport 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

Wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne Mieszkańców 

Gminy oraz promocję i upowszechnianie kultury i sztuki prowadzi Gminny Ośrodek Kultury  

w  Bedlnie (GOK). Jest to instytucja utworzona uchwałą nr XXXIV/239/2010 Rady Gminy 

Bedlno z dnia 12 października 2010 r. Gminy Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną  

i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Bedlno.  

W grudniu 2020 roku zakończono zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja  

i zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie" dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 195.000,00 zł. Udział środków 

własnych Gminy to 61.166,69 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 256.166,69.  

W ramach działalności kulturalno-oświatowej realizowanych jest wiele przedsięwzięć,  

a mianowicie: 

− Warsztaty dla dzieci i wystawa „Mosiele Afrika” prowadzone przez znanego podróżnika 

Rolanda Burego, 

− Wyjazd do Łodzi na Koncert Noworoczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 

− Warsztaty teatralno-muzyczne, plastyczne – wyrobu mydła, pszczelarskie, 

− Karnawałowe spotkanie pokoleń dla wszystkich chętnych osób, 

− Koncert z okazji Dnia Kobiet- Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży (online), 

− Filmy dla dzieci i młodzieży (online), 

− Przekazanie maseczek ochronnych dla Gminy Bedlno z Urzędu Marszałkowskiego  

w Łodzi, 

− Występ dzieci z Gminy Bedlno z okazji Dnia Matki (online), 

− Miss Polonia w Gminie Bedlno, 

− Spotkanie dotyczące projektu tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody, 

− Ogłoszenie konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy, 

− Nagranie klipów promujących kulturę ludową, 

− Zakup nowości czytelniczych, 

− Ogłoszenie konkursu na Najpiękniejszą Przyśpiewkę Dożynkową Powiatu Kutnowskiego, 

− Udostępnienie klipów promocyjnych, 

− Obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, 

− Organizacja Dożynek Powiatowo Gminnych w kościele pw. św. Floriana  

w Bedlnie oraz rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy, 

− Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej – „Balladyna”  

Juliusza Słowackiego,  

− Obchody 81 Rocznicy Bitwy nad Bzurą w Orłowie, 

− Otwarcie zajęć  warsztatów tańca ludowego, 

− Akcja „Niepodległa do hymnu” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej  

w Pniewie i Grupy Easter Folk, 

− Zakup nowości czytelniczych ze środków  finansowych Biblioteki Narodowej  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

− Organizacja Konkursu literacko- plastycznego „Mój Przyjaciel Miś”, 

− Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny dla dzieci z terenu Gminy Bedlno, 

− Wręczenie mikołajkowych upominków w Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych na 

terenie Gminy Bedlno, 
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− Wspólne kolędowanie dla mieszkańców Gminy Bedlno – nagranie z udziałem Zespołów 

Śpiewaczych i  Grupy Easter Folk (19.12.2020). 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie współpracował z wszystkimi jednostki OSP  

z Gminy Bedlno, z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bedlno (np. 

przygotowywanie posiłków i wypieków ciast), współpracuje również z Gminnym Klubem 

Sportowym Bedlno. Ponadto przy GOK w Bedlnie działają cztery zespoły śpiewacze : 

Wesołe Pleckowianki, Żeroniczanki, Wojszycanki, Szewcowianki jak również soliści.  

W bibliotece działającej przy GOK w Bedlnie dostępne są komputery podłączone do sieci 

internetowej z których mogą korzystać mieszkańcy naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury 

w Bedlnie współpracuje także z Rejonowym Kołem Pszczelarzy  

w Bedlnie, jak również pomaga przy realizacji wszelkiego rodzaju szkoleń dla mieszkańców 

(np. szkolenia rolnicze). Współpracuje także ze wszystkimi szkołami  

z terenu Gminy Bedlno. 

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna 

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. Od 2011 roku biblioteka 

jest instytucją kultury wchodzącą w struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Bedlnie jest jedyną placówką na terenie gminy, nie posiada filii. 

Usytuowana jest na I piętrze na powierzchni 85 m². 

 
 

a) struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2020 r. 

 

Nazwa biblioteki Książki 
Czasopisma 

oprawne 
Zbiory specjalne Razem zbiory 

GBP W BEDLNIE 14.849 0 14 14.863 

 
b) struktura księgozbioru (książki) 

 

Nazwa biblioteki 

Literatura piękna 

dla dzieci i 

młodzieży 

Literatura piękna 

dla dorosłych 

Literatura z 

innych działów 
Ogółem książki 

GBP W BEDLNIE 3.344 6.994 4.511 14.849 
Ogółem – struktura % 25% 45% 30% 100% 
 

c) wpływy - Zakup książek 

 

Zakup z dotacji organizatora Zakup z dotacji MKiDN Razem 

zakup w 

wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 w 

zł 
Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 2019 

w zł 

Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inwt.2019 

w zł 

297 337 8.914.29 193 180 4.800,00 557 13.754,43 
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d) czasopisma – prenumerata i dary 

 

Nazwa biblioteki 
Ilość prenumerowanych 

czasopism 

Wydatkowana kwota na 

prenumeratę w zł 

Czasopisma otrzymywane 

w darze 

GBP w Bedlnie 5 500,00 2 

 
e) czytelnicy ogółem 

 

Nazwa biblioteki 
Czytelnicy ogółem 

2019 2020 Różnica 

GBP W BEDLNIE 503 365 -138 

 
f) struktura czytelników wg wieku 

 

 Liczba czytelników 

2019 2020 Różnica 

Do 5 lat 16 16  

6-12 lat 51 42 -9 

13-15 lat 44 21 -23 

16-19 lat 42 31 -11 

20-24 lata 40 27 -13 

25-44 lata 137 86 -51 

45-60 lat 125 90 -35 

Powyżej 60 lat 48 52 4 

OGÓŁEM  503 365  
 

g) struktura czytelników wg zajęcia 

 

 Liczba czytelników 

2019 2020 Różnica 

Osoby uczące się 189 142 -47 

Osoby pracujące 263 150 -106 

Pozostali 51 73 +22 

OGÓŁEM  503 365  

 

h) struktura wypożyczeń na zewnątrz w 2020 r 

 

Nazwa biblioteki 
Wypożyczenia na zewnątrz 

1 2 3 4 5 

GBP w Bedlnie 5195 0 0 0 5195 
1–książki; 2-czasopisma oprawne; 3–czasopisma nieoprawne; 4–zbiory specjalne; 5–wypożyczenia ogółem 

 

i) struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2020 r 

 

Nazwa biblioteki 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: 

Literatura 

piękna dla 

dzieci i 

młodzieży 

Literatura 

piękna dla 

dorosłych 

Literatura z 

innych działów 
Ogółem  
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GBP w Bedlnie 788 4002 405 5195 

j) udostępnienia zbiorów na miejscu w 2020 r. 
 

Nazwa biblioteki 
Udostępnienia na miejscu 

1 2 3 4 5 

GBP w Bedlnie 167 0 0 0 167 
1–książki; 2–czasopisma oprawne; 3–czasopisma nieoprawne; 4-zbiory specjalne;5–udostępnienia ogółem. 

 

 

k) wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu 

 

Nazwa  

biblioteki 

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu 

2019 2020 Różnica 2019 2020 Różnica 

GBP w 

Bedlnie 

11482 5195 -6.287 213 167 -46 

 

l) odwiedziny w bibliotece 

 

Nazwa biblioteki 
Odwiedziny 

ogółem 
Wypożyczalnia 

Czytelnia 

Imprezy 

w 

bibliotece 

ogółem w tym ilość 

osób 

korzystających 

z Internetu 

GBP w Bedlnie 1000 5195 176 45 - 

 

ł) tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne) 

 

Nazwa biblioteki Nazwa bazy 
Przyrost bazy 

w 2020 r. 

Stan bazy na 

koniec 2019 r. 

Udostępnianie 

katalogu w 

Internecie 

(tak/nie) 

GBP w Bedlnie Katalog książek 557 8225 NIE 
 

m) liczba udzielonych informacji 

 

Nazwa biblioteki Ogółem Biblioteczne Rzeczowe Bibliograficzne 

GBP w Bedlnie 713 520 180 13 
 

n) najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika  

 

Nazwa imprezy 

- Wyjazd do Łodzi Warsztaty czekoladowe, Kino Cinema City 

- Spa w bibliotece  

- Warsztaty z pomysłem na zimowe dni 

- Wyjazd na Termy Uniejów  

- Karnawałowe spotkanie pokoleń 

- Koncert z okazji dnia kobiet Anna Kukawska 

- Praca zdalna opracowywanie nowości, porządki na półkach, protokoły ubytków 

- Narodowe czytanie „Balladyna” 
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o) najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży 

 

Nazwa imprezy 

- Zimowe sposoby na nudę 

- Spotkanie z uczniami SP w Szewcach Nadolnych 

- Wyjazd Termy Uniejów 

- Spotkanie w szkole w Szewcach Nadolnych  z uczniami przedszkola i kl 0-III 

- Wycieczka dzieci  ze szkoły do biblioteki 

- Narodowe czytanie udział dzieci online 

- Konkurs literacko plastyczny Z okazji „Dnia Misia” 

- Konkurs bożonarodzeniowy na najładniejszy stroik świąteczny 

 

p) zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej 

 

L.p. Nazwa imprezy Ilość Frekwencja 

1.  Wystawy 

- książek – małe, nowości wydawnicze 

- plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”, „nad 

regałem”, 

 „w witrynie” itp.)  

 

 

4 

 

 

 

X 

2.  Spotkania autorskie 0 0 

3.  Spotkania inne: 

- okolicznościowe, podać jakie (np. , Andrzejki, Mikołajki, 

Gwiazdka, Pasowanie na czytelnika), Światowy Dzień 

Pluszowego Misia, Akcja Narodowe Czytanie, Teatrzyki, 

 

 

3 

 

 

50 

4.  Zajęcia komputerowe 0 0 

5.  Warsztaty: 

- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, papieru 

czerpanego, fotograficzne, filmowe) 

 

2 

 

10 

 

6.  Konkursy 2 100 

7.  Zgaduj- zgadule 0 0 

8.  Głośne czytanie - w tym z wykorzystaniem książki-zabawki 1 30 

9.  Imprezy artystyczno-literackie:  

- koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji 

1 80 

10.  Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, DVD) 0 0 

11.  Przedstawienia teatralne, kukiełkowe 0 0 

12.  Gry i zabawy 6 150 

13.  Imprezy poza biblioteką 

- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki) 

 

 

 

X 

14.  Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota PCK) – proszę podać 

jakich? 

  

X 

15.  Inne wydarzenia – jakie?    

RAZEM  19 420 
Znak „X” przy frekwencji oznacza, że przy danej formie nie podajemy frekwencji. 

 

 Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie 2020 roku w okresie ferii zimowych zorganizował 

zajęcia edukacyjno- wypoczynkowe (liczba dzieci uczestniczących w zajęciach  
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w 2020 roku wyniosła – 43). Niestety z uwagi na zaistniałą sytuacje  epidemiologiczną 

wszystkie plany związane z działalnością GBP i GOK w Bedlnie  zostały nie zrealizowane  

z powodu Covid -19 . Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie  w 2020 roku włączył się 

w akcję „Mała Książka Wielki Człowiek”. Liczba dzieci  uczestniczących – 58. GOK włączył 

się także w Dziewiąte Narodowe Czytanie wspólnej lektury „Balladyna”. W 2020 roku   

w Gminnym Ośrodku Kultury dla dzieci  zorganizowane były zajęcia wokalno-muzyczne  

z instruktorem. Działa także siłownia. Od września 2020 roku rozpoczęły się zajęcia taneczne 

(grupa dzieci ok. 20 osób ). 

 

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przez GOK w Bedlnie  

w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

 

 Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez BS „Wspólna 

Praca” w Bedlnie na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 17.803,78 zł,  

a na dzień 31 grudnia 2020 roku – 18.169,56zł. 

Instytucja kultury finansowana jest przez Organizatora, który przekazuje na jej prowadzenie 

dotację podmiotową. Planowana na 2020 rok wysokość dotacji wynosiła 448.030,00 zł,  

w tym na działalność ośrodka kultury 371.538,00 zł. a na działalność biblioteki publicznej 

76.492,00 zł. Otrzymana w 2020 r. dotacja wyniosła 441.196,08 zł, w tym na działalność 

ośrodka kultury 367.828,97 zł, a na działalność biblioteki 73.367,11 zł. 

W  2020 roku w jednostce zatrudnionych było 6 pracowników: Dyrektor Ośrodka, 

Bibliotekarz, dwóch  Pracowników  gospodarczych, Gł. Księgowy i Kasjer. Ze wszystkimi 

w/w osobami podpisane były umowy o pracę, a od wypłaconego wynagrodzenia pobrano 

i odprowadzono zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku nie udzielono żadnych pożyczek 

i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego. 

Jednostka nie posiada żadnych zaległości i zobowiązań wymagalnych, ani żadnych należności 

wymagalnych. 

Poniżej przedstawiono Plan działalności kulturalnej Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz 

zestawienie tabelaryczne otrzymanych środków finansowych i poniesionych wydatków 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE 

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2020 ROKU 

  Wysokość środków finansowych 

Dotacja 441.196,08zł 

dotacja na działalność Gminnego Ośrodka 

Kultury 367.828,97zł 

dotacja na działalność Biblioteki 73.367,11zł 

Środki własne, w tym: 6.698,00zł 

wpłaty za wynajem sali, akredytacje, 

darowizny 6.698,00zł 
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Dotacja z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 195.000,00zł 

Dotacja z Biblioteki Narodowej w 

Warszawie 4.800,00zł 

Odsetki od środków zgromadzonych na  

r-ku bankowym 0,60zł 

Razem 647.694,68zł 

 

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE RODZAJU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ 

JEDNOSTKĘ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

Rodzaj wydatku GOK GBP 

Zaangażow

ane środki 

własne Razem 

Zakup energii i wody 5 317,38 0,00  0,00  5 317,38  

Materiały dekoracyjne i biurowe (m.in. tusze, 

papier ksero,  artykuły. dekoracyjne i 

ozdobne, itp.) 1 190,59 619,19 0,00 1 809,78 

Węgiel/miał 27 650,00 0,00 0,00 27 650,00 

Nagrody: 

za udział w konkursach (nagrody rzeczowe, 

zakup biletów na występ Zespołu „Śląsk”- 

3 888zł; bilety do  teatru „Zemsta nietoperza” 

1 250 zł; nagrody za udział w konkursie na 

Wieniec Dożynkowy - 2 500zł) 
10 949,79 390,00 0,00 11 339,79 

Zakup sprzętu i materiałów do napraw 

bieżących (keybord, kosa spalinowa, 

odkurzacz Karcher, grabie, nożyce, łopata, 

armatura do łazienki,  art. .malarskie ) 9 883,86 0,00 0,00 9 883,86 

Zakup pojemników na odpady – 2 sztuki o 

pojemności 1100l 1 230,00 0,00 0,00 1 230,00 

Zakup programów komputerowych: Płace, 

Finanse i Księgowość, antywirusowych; oraz 

pakietu strony www. i podpisu 

kwalifikowanego dla Dyrektora 7 711,17 196,45 0 7 907,62 

Zakup wyposażenia biblioteki (meble, 

ekspres do kawy, czajnik, rolety) 1 488,99 4 600,38 0 6 089,37 
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Zakup książek do biblioteki 0,00 13 754,43 0 13 754,43 

Artykuły  na poczęstunek 448,34 120,00 0,00 568,34 

Środki czystości 2 226,80 0,00 0,00 2 226,80 

Razem zakup materiałów  

i wyposażenia 68 096,92 19 680,45 0,00 87 777,37 

Wywóz nieczystości stałych i  usługi 

asenizacyjne 28 295,59 0,00 0,00 28 295,59 

Opłaty pocztowe i kurierskie 270,26 0,00 0,00 270,26 

Warsztaty i zajęcia wokalne  

(warsztaty 650zł; zajęcia wokalne      10 600 

zł; aranżacje  i oprawy muzyczne 3 200 zł; 

nagranie  dwóch piosenek i dwóch 

teledysków 1 800zl) 15 650,00 0,00 600,00 16 250,00 

Usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 1 997,51 0,00 0,00 1 997,51 

Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe 

1 516zł(wyjazdy do teatru na występ Zespołu 

Śląsk;     transport zespołów na nagrywanie 

piosenek); wykonanie plakatów/ 

zaproszeń/pocztówek okolicznościowych 

(Dzień Kobiet, uroczystość 100 rocznicy 

Bitwy Warszawskiej, uroczystość Bitwy nad 

Bzurą) 734,44 zł; za pełnienie funkcji 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

2214 zł; usługi cateringu 3 580 zł (spotkanie 

pokoleń, Dzień Kobiet);przegląd budynku 

1 400 zł; wykonanie koncertu z okazji Dnia 

Kobiet 2.600 zł; opłata Zaiks 319,80 zł; 

usługi BHP 2200 zł; strojenie pianina - 300 

zł; wyrobienie pieczątek i tabliczki imiennej 

Dyrektora 173 zł; za dzierżawę dystrybutora 

z wodą  61,50 zł; życzenia świąteczne 180 zł; 

opłata za hasło w BS 260 zł. 10 962,74 130,00 4 446,00 15 538,74 

Modernizacja i zakup wyposażenia dla GO ( 

remont budynku 238. 257,70 zł; 

okotarowanie sceny 28.616,69 zł; wycena 

robót 1.230 zł)  

Łączny koszt w 2020 r. modernizacji GOK , 

wyposażenia biblioteki oraz dokumentacji 
257 396,69 10 707,70 0,00 268 104,39 
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wyniósł 275.693,76 zł. 

Razem zakup usług 314 572,79 10 837,70 5 046,00 330 456,49 

Opłata skarbowa i środowiskowa 942,50 0,00 0,00 942,50 

Ryczałt samochodowy i koszty podróży 

służbowych 3 542,32 0,00 0,00 3 542,32 

Ubezpieczenie mienia i wycieczki 239,04 0,00 0,00 239,04 

Razem pozostałe wydatki 4 723,86 0,00 0,00 4723,86 

Wynagrodzenia 132 470,32 42 114,83 0,00 174 585,15 

Składki na ubezpieczenia. społeczne i FP 25 679,78 3 823,11 0,00 29 502,89 

Odpis na ZFŚS 4 929,83 1 550,26 0,00 6 480,09 

Umowy o dzieło (spotkanie autorskie,  

nagłośnienie, wykonanie koncertu) 10 217,60 0 1 286,82 11 504,42 

Wydatki BHP i badania lekarskie 

pracowników 2 137,87 160,76 0,00 2 298,63 

Razem koszty wynagrodzeń, składek ZUS, 

odpisu na ZFŚS, BHP 175 435,40 47 648,96 1 286,82 224 371,18 

Ogółem wydatki  562 828,97 78 167,11 6 332,82 647 328,90 

 

Udział %  poszczególnych wydatków do ogólnych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie, w tym Gminnej 

Biblioteki Publicznej, w  2020 roku przedstawia się następująco: 

wynagrodzenia, składki ZUS i wydatki na rzecz pracowników, w tym odpis na 

ZFŚS 

33,43% 

 utrzymanie budynku, w tym wydatki na media, usługi telekomunikacyjne, zakup 

opału, energii, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, środki utrzymania 

czystości, opłata środowiskowa, zakup programów komputerowych, pojemników 

na odpady 

13,79% 

wydatki na opłacenie koncertów, umowy o dzieło z wykonawcami, nagrody za 

udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury 

6,13% 

pozostałe usługi: wykonanie plakatów, zaproszeń,  przesyłki listowe i kurierskie, 

zakup usług transportowych i cateringowych, itp. 

1,52% 

wydatki na zakup nowości wydawniczych 2,12% 

modernizacja i zakup wyposażenia dla GOK                                                    43,01% 

Razem 100,00% 
 

 

 

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej od Organizatora  w  2020 roku stanowią kwotę 

441 196,08zł, wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią kwotę 6 332,82 zł, wydatki 

sfinansowane z dotacji z Biblioteki Narodowej stanowią kwotę 4 800 zł, wydatki sfinansowane  
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z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego    stanowią kwotę 195 000zł. 

Ogółem wydatki w  2020 roku wyniosły 647 328,90zł. Udział dotacji w wydatkach ogólnych stanowi 

99,02 %, a środków własnych 0,98 %. 

Przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie dotacja została wykorzystana w kwocie 

441 196,08 zł co stanowi 98,47% środków przyznanych przez Organizatora w 2020 roku na 

działalność jednostki (371 538,00 zł + 76 492,00 zł = 448 030,00 zł), w tym: 

- wydatkowana dotacja na działalność ośrodka kultury 367 828,97zł, co stanowi 99,00 % Planu 

wydatków 367 828,97zł / 371 538,00zł), 

-wydatkowana dotacja na działalność biblioteki 73 367,11 zł, co stanowi 95,91% Planu wydatków 

(73 367,11zł / 76 492,00zł). 
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4. Kultura fizyczna i sport 

 

Gminny Klub Sportowy w Bedlnie. 

W celu realizacji programu w zakresie kultury fizycznej i sportu utworzono zadanie pod 

nazwą „Rozwój kultury fizycznej i sportu  w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę 

halową, tenisa stołowego”. W tym celu został ogłoszony otwarty konkurs ofert na jego 

realizację. Celem powierzenia tego zadania organizacji pozarządowej było: 

− upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

− organizowanie  zajęć  współzawodnictwa  sportowego  uczniów  szkół  podstawowych, 

gimnazjum, młodzieży i dorosłych, 

− liga piłki nożnej, zawody, turnieje, olimpiady, 

− organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, 

− organizowanie uczestnictwa młodzieży oraz osób dorosłych drużyn piłkarskich  

z terenu Gminy w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowych –  rozgrywki piłki 

nożnej, 

− uczestnictwo drużyn sportowych w obozach sportowych. 

 

Cele te należało osiągnąć poprzez: 

− Organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych (piłka nożna, piłka 

siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie Gminy Bedlno  

w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki 

sportowe, 

− Organizację własnych imprez sportowych, 

− Opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów. 

 

Na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ofertę 

złożyło Stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Gminny Klub Sportowy  

z siedzibą w Bedlnie. Oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i kryteria wyboru.  

W związku z powyższym Komisja powołana do spraw przeprowadzenia konkursu 

zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę. Przyznano dotację w wysokości 40.000,00 zł.  

W dniu 30.06.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania objętego konkursem. 

 

Gminny Klub Sportowy w Bedlnie zrealizował w pełni zadanie zgodnie ze złożoną ofertą. 

Przyznaną dotację rozliczył i wykorzystał zgodnie z celem. Klub złożył stosowne 

sprawozdanie w tym zakresie do którego po przeprowadzeniu kontroli finansowej nie 

wniesiono uwag uznając, że dotacja została wydatkowana prawidłowo. 

 

Analizując sprawozdanie Klubu z wykonania zadania  na uwagę zasługuje fakt, że koszt 

całkowity zrealizowanego zadania wyniósł 67.000,00 zł., w tym: 

 

1. Z dotacji Gminy - 40.000,00 zł tj. 59,7 % udziału w całkowitych kosztach zadania 

publicznego, 

2. Z innych środków finansowych – 27.000,00 zł tj. 40,3% udziału w całkowitych kosztach 

zadania publicznego, w tym:, 

− z innych środków finansowych 17.000,00 zł. (tj. 25,4 % udziału w całkowitych 

kosztach zadania publicznego), 

− z wkładu osobowego (praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy) – 

10.000,00 zł tj. 14,9 % udziału w całkowitych kosztach zadania publicznego, 
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Społeczne Towarzystwo Sportowe „Lechita” Bedlno. (STS) 

 

STS jest członkiem Polskiego Związku Łuczniczego. Celem Stowarzyszenia jest 

zaoferowanie najmłodszym mieszkańcom Gminy Bedlno nowych możliwości rozwijania 

sprawności fizycznej i samorozwoju. Łucznictwo i strzelectwo sportowe przyciąga wiele 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych poszukujących nowych możliwości spędzenia czasu  

i samorealizacji. 

 

Gmina Bedlno wsparła działalność STS „Lechita” w wysokości 3.000,00 zł.  

w zakresie prowadzenia działań promocyjnych Gminy. Promocja Gminy w wykonaniu STS 

polegało na: 

- informacje dotyczące wsparcia ze strony Gminy są umieszczane we wszystkich wpisach  

i wywiadach dotyczących działań Stowarzyszenia w temacie łucznictwa i strzelectwa 

sportowego, 

- Herb Gminy Bedlno jest umieszczony na materiałach promujących kolejne zawody  

i przedsięwzięcia sportowe, plakaty, zapowiedzi wydarzeń, regulaminy, puchary, 

identyfikatory, 

- upominki dla zawodników wręczane są w opakowaniach z herbem Gminy Bedlno, 

- Herb Gminy jest umieszczony na oficjalnej stronie STS Lechita (profil fb). 

 
XVII. Oświata i wychowanie 

 

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  oraz punktów 

przedszkolnych w Pleckiej Dąbrowie, Bedlnie  i Żeronicach 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 
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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. 

 

Zadania oświatowe Gminy Bedlno realizowane są na podstawie: 

• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

• ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 

•  innych ustaw i przepisów wykonawczych. 

 

W 2020 roku na oświatę i wychowanie przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów 

funkcjonowania: 

• szkół podstawowych, 

• oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

• przedszkoli. 

 

Gmina Bedlno jak większość gmin wiejskich w Polsce, staje przed trudnym zadaniem 

dofinansowania corocznie oświaty na swoim terenie, ponieważ środki finansowe, które 

otrzymuje gmina z budżetu państwa to subwencja oświatowa. Otrzymana subwencja 

oświatowa nie pokrywa w całości wydatków na oświatę. Brakującą część środków na 

finansowanie oświaty gmina przeznacza ze środków własnych. Przepisy określające zasady 

finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału 

subwencji oświatowej w budżecie państwa. 

 

Subwencja oświatowa w 2020 roku wyniosła 4.793.116,00 zł co stanowi 64,53 % całości 

wydatków na oświatę. Pozostała część wydatków została pokryta z budżetu gminy  

w wysokości 3.093.009,86 zł. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono wydatki na oświatę wg ich grup: 

Jednostka 
Plan po 

zmianach 

Wydatki 

ogółem 

Wynagrodzeni

a i składki od 
nich naliczone 

Wydatki 

statutowe 

Świadczenia 
na rzecz 

osób 

fizycznych 

Dotac

je na 
zadani

a 

bieżąc
e 

wydatki na 

programy 
finansowane 

z udziałem 

środków z 
których 

mowa w 

art..5 ust.1 

pkt 2 i 3 

Wydatki 

majątkowe 

% 

wykona
nia 

SP w Bedlnie 2 275 701,50 2 011 275,95 1 575 750,12 321 754,30 84 757,00 0,00 29 014,53 0,0 88,38 

SP w Pniewie 1 456 077,06 1 355 707,31 1 095 135,59 142 377,76 54 435,48 0,00 63 758,48 0,00 93,11 

SP w Pleckiej 
Dąbrowie 

1 609 803,79 1 468 185,60 1 171 218,64 126 386,68 58 787,61 0,00 75 637,62 36 155,05 91,20 

SP w 

Szewcach 
Nadolnych 

1 529 179,18 1 467 851,27 1 222 483,59 176 602,28 68 765,40 0,00 0,00 0,00 95,99 

SP w 
Żeronicach 

1 714 871,46 1 571 175,62 1 184 412,08 173 375,89 66 652,14 0,00 118 735,51 28 000,00 91,62 
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Dokształcanie 

i doskonalenie 
zawodowe 

nauczycieli 

44 090,00 11 930,11 0,00 11 930,11 0,00 0,00 0,00 0,00 27,06 

Razem 8 629 722,99 7 886 125,86 6 249 000,02 952 427,02 333 397,63 0 287 146,14 64 155,05 91,38 

 

Znaczącym wydatkiem w 2020 roku w funkcjonowaniu jednostek oświatowych  było 

wynagrodzenie wraz ze składkami od nich naliczonymi w kwocie 6 249 000,02 zł co stanowi 

79,24% w stosunku do wydatków ogółem. W zakresie wydatków statutowych jednostki 

oświatowe poniosły wydatki na zakup oleju opałowego, węgla i miału w łącznej w kwocie 

256 330,54 zł tj. 26,91% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu 

socjalnego przekazano kwotę 297 131,64 zł tj. 31,20% w stosunku do wydatków statutowych. 

 

W ramach wydatków statutowych w szkołach wykonano: 

 

- przeprowadzono prace remontowe: 

 

• wymiana wodomierza - montaż filtrów i zaworów oraz wymiana zaworu 

bezpieczeństwa przy piecu CO w Szkole Podstawowej w Bedlnie, 

• montaż podłogi , naprawa schodów oraz ogrodzenia w Szkole Podstawowej  

w Żeronicach, 

• wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Pniewie 

• wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie 

 

- zakupiono materiały w kwocie 352 827,93 zł, 

 

• wyposażenie – meble do sali lekcyjnej (Szkoła Podstawowa w Żeronicach) 

• wyposażenie – meble do Punktu Przedszkolnego ( Szkoła Podstawowa w Bedlnie) 

 

- zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości  95 578,75 zł, 

- opłacono usługi – 121 783,58 zł., w tym: wywóz nieczystości – 28 476,38 zł 

 

W ramach wydatków inwestycyjnych : 

 

• wykonano adaptację pomieszczeń – dopasowanie Oddziału Wychowania 

Przedszkolnego do wymogów bezpieczeństwa p.poż  w ramach projektu „Moje 

Przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” w Szkole 

Podstawowej w Żeronicach 

•  zakupiono 14 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z serwerem  

i oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie. 
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1. Wydatki oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
 

Jednostka 
Plan po 

zmianach 

Wydatki 

ogółem 

% 

wykonania 

Średniorocz

na liczba 

uczniów 

Roczny koszt 

utrzymania 

jednego ucznia 

SP w Bedlnie 143 958,58 117 075,76 81,33 21 4 193,39 

SP w Pniewie 249 014,12 243 759,63 97,89 13 13 846,24 

SP w Pleckiej Dąbrowie 158 407,62 148 784,07 93,92 12 6 095,54 

SP w Szewcach Nadolnych 73 380,00 60 194,64 82,03 12 5 016,22 

SP w Żeronicach 225 677,21 216 445,43 95,91 17 5 747,64 

Razem 850 437,53 786 259,53 92,45 75 10483,46 

 

2. Wydatki przedszkola 
 

Jednostka 
Plan po 

zmianach 

Wydatki 

ogółem 

% 

wykonania 

Średniorocz

na liczba 

uczniów 

Roczny koszt 

utrzymania 

jednego ucznia 

SP w Bedlnie 100 499,00 78 046,22 77,66 23 3 393,31 

SP w Pleckiej Dąbrowie 116 986,00 108 116,01 92,42 25 4 324,64 

SP w Żeronicach 49 779,00 31 455,45 63,19 17 1 850,32 

Razem 267 264,00 217 617,68 81,42 65 

3 3

4

7

,

9

6 
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3.Wydatki Szkoły Podstawowe 
 

Jednostka 
Plan po 

zmianach 

Wydatki 

ogółem 

% 

wykona

nia 

Średnioro

czna 

liczba 

uczniów 

Roczny koszt 

utrzymania 

jednego 

ucznia 

SP w Bedlnie 1 725 471,46 1 522 782,46 88,25 85,50 16 585,54 

SP w Pniewie 1 119 694,00 1 034 124,56 93,79 45,50 22 728,01 

SP w Pleckiej Dąbrowie 1 128 365,00 1 030 544,72 91,33 78,50 13 127,96 

SP w Szewcach Nadolnych 1 340 644,00 1 300 732,06 98,53 85,50 15 213,24 

SP w Żeronicach 1 324 052,00 1 209 104,94 91,32 61,50 19 660,24 

Razem 6 638 226,46 6 097 288,74 91,85 356,50 
17 103,

19 

 

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
 

Jednostka 
Plan po 

zmianach 

Wydatki 

ogółem 

% 

wykonania 

Średnioroc

zna liczba 

uczniów 

Roczny koszt 

utrzymania 

jednego ucznia 

SP w Bedlnie 291 073,00 279 275,33 95,95 4,50 62 061,18 

SP w Pniewie 80 312,00 70 785,40 88,14 3 23 595,13 

SP w Pleckiej Dąbrowie 195 926,00 170 623,02 87,09 2 85 311,51 

SP w Szewcach Nadolnych 102 751,00 95 409,76 92,86 3 31 803,25 

SP w Żeronicach 103 904,00 102 911,82 76,80 1 102 911,82 

Razem 773 966,00 719 005,33 92,90 13,50 53 259,65 

 

        5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r., 
 

Na ten cel wydatkowano kwotę 11 930,11 zł., z przeznaczeniem m.in. na: 

• Seminarium - Neurodydaktyka podstawą pracy skutecznego nauczyciela, 

• kurs - Powrót dzieci do klas 1-3 Szkoły Podstawowej- warunki, procedury, porady 

• kurs -  Awans zawodowy nauczyciela 

• kurs - Kompendium Dyrektora Szkoły,  kadry w oświacie 

• kurs - Zadania Dyrektora Szkoły związane z zakończenie roku szkolnego 

• szkolenie – Depresja u dzieci i młodzieży 

• szkolenie – Plan nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 

• szkolenie – Jak rozpocząć rok szkolny 

• szkolenie – Pozytywna dyscyplina dla nauczycieli 

• szkolenie – Librus Synergia 

• szkolenie – Nauczanie zdalne – innowacje w oświacie 

• szkolenie -OFFICE 365 dla kadry pedagogicznej 

• szkolenie- Motywowanie uczniów podczas zdalnego nauczania. 
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6. Dowożenie uczniów do szkół 
 

Gmina zapewnia dowóz do szkół i przedszkoli dla: 

 

a) uczniów szkół podstawowych, których droga do szkoły przekracza: 

 - 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych, 

- 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych, 

 

b) dzieci 5-6 letnich, realizujących obowiązek przygotowania przedszkolnego, z domu do 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, czy oddziału przedszkolnego 

zorganizowanego w szkole podstawowej, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km. 

 

c) uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami do najbliższej szkoły bądź ośrodka. 

 

Na dowóz uczniów przeznaczono w budżecie na 2020 rok kwotę: 132.523,55 zł. przy 

ograniczeniach transportowych z powodu pandemii koronawirusa. 

7. Wyposażenie szkół w podręczniki 
 

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, w brzmieniu nadanym ustawą, uczniowie szkół podstawowych uzyskują, 

począwszy od roku szkolnego: 2017/2018. 

 

W 2020 roku Gmina Bedlno wykorzystała dotację celową przeznaczoną na wyposażenie 

szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na 

łączną kwotę 41 024,47 zł. 

 

8. Zatrudnienie kadry pedagogicznej w 2020 roku 
 

Nauczyciel wg stopnia awansu 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

średnia liczba 

etatów 

średnia liczba 

etatów 

średnia liczba 

etatów 
średnia liczba etatów 

średnie 

wynagrodzenie 

średnie 

wynagrodzenie 

średnie 

wynagrodzenie 
średnie wynagrodzenie 

SP w Bedlnie 

0,33 1,22 6,20 9,32 

2 879,54 3 105,27 6 726,16 7 110,76 

SP w Pniewie 

0,52 1,00 6,62 5,57 

3 527,23 4 029,10 5 873,43 7 103,09 

SP w Pleckiej Dąbrowie 

1,38 4,20 4,42 4,66 

3 690,80 4 293,09 5 389,32 7 050,76 

SP w Szewcach Nadolnych 

0,00 1,00 5,14 7,09 

0,00 

 
4 137,71 5 109,00 6 765,25 

SP w Żeronicach 

0,44 0,33 5,02 6,67 

3 425,18 3 989,24 4 758,55 7 389,33 
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9. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w 2020 r. 

 

Pracownik 

Obsługa 
Pracownicy na stanowiskach 

urzędniczych 

średnia liczba etatów średnia liczba etatów 

średnie wynagrodzenie średnie wynagrodzenie 

SP w Bedlnie 
6,00 0,50 

3 385,20 3 300,57 

SP w Pniewie 

3,00 0,00 

4 048,52 0,00 

SP w Pleckiej Dąbrowie 

2,83 0,75 

3 340,94 2 796,58 

SP w Szewcach Nadolnych 

2,50 1,00 

3 215,00 3 328,78 

SP w Żeronicach 

4,25 0,50 

3 385,20 2 990,26 

 

 

10. Projekty poprawiające warunki nauki 
 

W 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Bedlno zrealizowano wiele projektów 

poprawiających warunki nauki podopiecznych i komfort pracy ich nauczycieli. 

 

Przedłużenie terminu realizacji „Projektu moje Przedszkole – wsparcie edukacji 

przedszkolnej w gminie Bedlno” do 31 lipca 2021  ze względu na pandemię. Łączna wartość 

projektu wynosi 526.624,56 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 447.630,56 zł ze 

środków europejskich oraz wkład własny w kwocie 78.994,00 zł. Projekt realizowany jest 

przez SP w Żeronicach, SP w Bedlnie, SP w Pleckiej Dąbrowie, SP w Pniewie. Głównym 

celem projektu jest poprawa dostępu  

i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci, w tym dzieci  

z niepełnosprawnością w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w czterech ośrodkach 

wychowania przedszkolnego w gminie Bedlno  poprzez utworzenie 15 dodatkowych miejsc, 

objęcie wsparciem trójki dzieci z niepełnosprawnością, doposażenie przedszkoli w niezbędny 

sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u min. 

czterech nauczycieli pracujących         w przedszkolach. 

 

Realizacja programu Szkolny Klub Sportowy (SKS). Program SKS to działanie systemowe 

skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu 

stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć 
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sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w danej szkole oraz motywacji do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając 

się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej 

podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami 

aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.  

Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w 

różnorodnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-

minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu,w grupach minimum 15 

osobowych. Program jest finansowany przez Ministerstwo Sportu. 

 Zgodnie z założeniami Programu w szkole utworzono 2 grupy SKS. Na zajęcia uczęszczało 

30 uczniów. Program realizowany jest w ilości 76 godzin dla jednej grupy. (zrealizowany był 

częściowo ze względu na sytuację epidemiczną i wprowadzone ograniczenia w realizacji 

zajęć). 

Maksymalna wysokość pozyskanego dofinansowania - przeznaczonego na wynagrodzenia 

nauczycieli prowadzących zajęcia - to kwota  6.080,00 zł. W projekcie nie był wymagany 

wkład własny. 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie 
 

- wygrała mobilną pracownię multimedialną, która składa się m. in. z 16 laptopów  

w konkursie #OSE Wyzwanie, którego organizatorem jest Naukowa i Akademicka Sieć 

Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie  

i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej   

o wartości 34 438,77 zł, 

 

- otrzymała  25  sztuk tabletów HUAWEI  z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 

 

- otrzymała 14  sztuk ( 7 szt. notebooków i 7 szt. laptopów) sprzętu komputerowego 

zakupionego w ramach Projektu „ Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w Systemie Kształcenia Zdalnego” o wartości 26 799,85 zł, 

 

- utworzyła punkt dydaktyczny pn. „Strefa Ekologiczno-przyrodnicza przy Szkole 

Podstawowej w Bedlnie.” o wartości 54 962,01zł (w tym: 49 462,01 zł dotacja,  

5 500,00zł  wkład własny), 

 

- zakupiła 396 sztuk nowości wydawniczych  do biblioteki szkolnej , w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa ( kwota pozyskanej dotacji 4000,00zł, wkład własny 

1 000,00zł) 

 

Szkoła Podstawowa w Pniewie 

 

- otrzymała 9  sztuk ( 6 szt. notebooków i 3 szt. laptopów) sprzętu komputerowego 

zakupionego w ramach Projektu „ Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w Systemie Kształcenia Zdalnego” o wartości 17 032,20zł. 

 

- otrzymała  25  sztuk tabletów HUAWEI  z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
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Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie 

 

- otrzymała 9  sztuk ( 6 szt. notebooków , 2 szt. laptopów i  tablet graficzny) sprzętu 

komputerowego zakupionego w ramach Projektu „ Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej  w Systemie Kształcenia Zdalnego” o wartości 15 506,35zł. 

 

-modernizacja i doposażenie salki gimnastycznej i boisk sportowych wykonana  przez Gminę 

Bedlno o wartości 113 273,73 zł. 

 

- otrzymała  25  sztuk tabletów HUAWEI  z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 

 

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych 

 

- otrzymała 13 sztuk (7 szt. notebooków, 5 szt. laptopów i  1 szt. komputera stacjonarnego) 

sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Projektu „ Zdalna  Szkoła- wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w Systemie Kształcenia Zdalnego” o wartości 26 282,45zł, 

 

- zakupiła  pomoce dydaktyczne na zajęcia z: geografii, biologii, fizyki i chemii             

o wartości 42 796,00zł ( środki z rezerwy subwencji oświatowej). 

 

- otrzymała  25  sztuk tabletów HUAWEI  z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 
 

Szkoła Podstawowa w Żeronicach 

 

- otrzymała 11 sztuk ( 5 szt. notebooków , 5 szt. laptopów i   1 szt. tablet graficzny) sprzętu 

komputerowego zakupionego w ramach Projektu „ Zdalna  Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej  w Systemie Kształcenia Zdalnego” o wartości 19 279,15zł, 
 

11. Aktywność placówek oświatowych na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 

 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie 
 

1. Projekty poprawiające warunki nauki - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 

W ramach programu zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ilości 396 za kwotę 

5.000,00zł. Celem programu było kształtowanie i rozwój postaw czytelniczych wśród 

uczniów szkoły. W związku z realizacją programu zrealizowano wiele działań propagujących 

czytelnictwo. Z najważniejszych  należy wymienić : 

− rodzice dzieciom „czytanie fragmentów książek przez rodziców klas młodszych”, 

−  czytam Tobie czytam sobie „czytanie fragmentów książek przez uczniów klas starszych”, 

− dzień postaci z bajek. 

− konkurs na recenzję książki, 

− konkurs „bajka w bombce”, 

− konkurs ze znajomości lektur, 

− konkurs plastyczny „oczytana sowa”, 

− książki pod choinkę (ankieta dla czytelnika), 

− konkurs na zakładkę do książki z cytatami, 

− konkurs pięknego czytania o Św. Janie Pawle II. 
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2. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Strefa Ekologiczno-przyrodnicza przy Szkole 

Podstawowej w Bedlnie.”  - 49.467,00 zł dotacja, wkład własny 5500,00 zł.  
 

Od września  2020 są realizowane działania oparte  o punkt dydaktyczny:  

− zioła z parapetu -ogródki w klasach, 

− przyrodnicze rewolucje w panelu przyrodniczym, 

− cebulowe poletko w ogrodzie dydaktycznym, 

− konkurs na najlepszego prezentera przyrody,- 

− przedszkolaki mali przyrodnicy, 

− warsztaty z przedstawicielem Nadleśnictwa Kutno , 

− ciekawostki z życia lasu i rozpoznawanie drewna z gry dendrolog w punkcie 

dydaktycznym. 

 

3. Udział  w konkursach  i zawodach  sportowych. 
 

− Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych: j polski,  matematyka , 

biologia , chemia, geografia, j angielski, 

− Konkurs graficzny  Oddział Regionalny  KRUS  w Łodzi – pn „ Nie daj się wkręcić: 

zagrożenia przy  pracy maszyn i urządzeń rolniczych oraz sposoby ich eliminowania”  5 

miejsce dla ucznia klasy VII, 

− etap okręgowy  konkurs  Przyroda Twój Przyjaciel  organizowany Zarząd Okręgowy w 

Płocku   osiągnięcia : 1- I miejsce, 2-  III miejsca  i 1  wyróżnienie,  

− bożonarodzeniowy konkurs plastyczny organizowany  przez GOK w Bedlnie 1-II miejsce  

2-III miejsca. 
 

4. Udział w programach, akcjach , kampaniach. 

− program warzywa, owoce, mleko i przetwory mleczne, 

− akcja sprzątanie świata 2020, 

− akcja góra grosza  (nadal trwa), 

− akcja zbierania korków, nakrętek dla Oliwi. 
 

5. Apele, uroczystości szkolne. 

− koncert muzyczny Gospel, 

− spotkanie  z przedstawicielami PSP- informacje dotyczące zatruć tlenkiem węgla, 

− ferie z GKS w Bedlnie –udział uczniów naszej szkoły w treningach, meczach 

sparingowych oraz spotkanie ze sportowcem z Włocławka, 

− europejski tydzień kodowania  Code week, 

− sesja plakatowa- zdrowo jem, więcej jem, 

− spotkanie autorskie z Barbara Szelagowską  i Monika Jędrychowską, 

− „ortograficzne łamanie głowy” Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 

− konkurs wiedzy o  św. Janie Pawle II-wzięło  udział 40 uczniów, 

− Dzień Ziemi na rzecz klimatu,  

− święto flagi w domach naszych uczniów i dzieci (strona WWW szkoły), 

− Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, 

− roślinne kanapki w wykonaniu uczniów klasy IV, 

− 18 maja 2020 r- 100 rocznica urodzin  św. Jana Pawła II w kościele z udziałem uczniów 

(pamiętamy Ojcze Święty - wystawa w szkole przygotowana przez    pracowników szkoły  

poświęcona Patronowi, urodzinowe bukiety niezapominajek na stronie www szkoły, 
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książki  o Św. Janie Pawle  II w bibliotece szkolnej (prezentacja), 

− zdalna wystawa prac uczniowskich  Jan Paweł - przyjaciel dzieci  i  młodzieży, 

− dla Ciebie Mamo –przedszkolaki,  

− zdalny dzień dziecka,\ 

− 5 czerwca Światowy  Dzień Ochrony Środowiska -prezentacja i  wirtualne pocztówki  

− udział w rocznicy obchodów Cudu nad Wisłą w Pleckiej Dąbrowie –  poczet flagowy, 

− przygotowania   do nadania imienia szkole  Św. Jana Pawła II: (Dzień Papieski,    Hymn 

szkoły – uczymy się hymnu - autorka hymnu  nauczycielka j polskiego, koło taneczne dla 

Patrona szkoły – nagrywanie występu (prezentacja na www szkoły), próby scenariusza  

uroczystości w  kościele parafialnym  w Bedlnie. 

− 22 października 2020r - Uroczystość nadania imienia szkole Św. Jana Pawła II  

w Bedlnie  i przyjęcia sztandaru z udziałem  biskupa łowickiego,  władz gminy, powiatu i  

zaproszonych gości (kościół parafialny, szkoła). Montaż słowno-muzyczny z  

uroczystości nadania imienia szkole  został powtórzony w kościele  

w Bedlnie 25 października w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, 

− udział w akcji organizowanej przez MEN „Szkoła  pamięta”-płonące serce, 

− udział w  81 rocznicy obchodów Walk nad Bzurą  w Orłowie-poczet flagowy, 

− 6 października 2020 r. w klasie VI odbył się Konkurs Literacki pod  hasłem „Czy znasz 

lektury szkolne?”, 

− doświadczenia z  gęstością w klasie VIII na lekcjach fizyki, 

− zdrowe odżywianie: plakaty, żywieniowy szał  w klasach, ekologiczne przerwy, 

− uroczyste zasadzenie dębu okazji 100 - lecia urodzin Naszego Patrona  

w   ogrodzie dydaktycznym  z udziałem  przedszkolaków, 

− 14 listopada 2020 - Dzień Czystego Powietrza „Jak pokonać  smoga”  (akcja przedszkolna 

we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi oraz nagrodzona  praca uczennicy klasy VI), 

− kolędowanie w "Koronie " on-line. Były to filmiki, na których uczennice prezentowały 

wybrane kolędy w scenerii bożonarodzeniowej, 

− inne uroczystości  i imprezy: narodowe czytanie, ślubowanie klasy I, szkolna wigilia, 

przedszkolny  dzień  babci i dziadka,  dzień misia, bal karnawałowy  

w przedszkolu , walentynki. 
 

6. Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

− „Czytajmy bo warto” spotkanie autorskie z Barbarą Szelagowską   i Monika 

Jędrychowską, -spotkanie  z przedstawicielami PSP- informacje dotyczące zatruć   

tlenkiem   węgla, 

− spotkanie  z leśnikiem  z Nadleśnictwa Kutno. 

 

7.  Wyjazdy i wycieczki (epidemia) 

− wyjazd do Kutna do KDK- teatr z Krakowa-  młodzież  obejrzała spektakl Teatru 

Współczesnego w Krakowie zatytułowany „W Krainie Narnii" i drugi wyjazd uczniowie 

klas I-III na spektakl  „Królowa Śniegu”  (dwa wyjazdy), 

− zajęcia terenowe po najbliższej okolicy (pole, staw), 

− wyjście na pocztę, na teren przyszkolny, na cmentarz  parafialny. 

 

8. Akcje charytatywne 

− zbiórka na ratowanie zdrowia- Fundacja Siepomaga. Zbiórka przeprowadzana na terapię 

genową dla Mai z rdzeniowym  zanikiem mięśni, 

− zbiórka korków, nakrętek, zakrętek we współpracy z OSP Bedlno (szkolne koła Caritas i 
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PCK), 

− szlachetna paczka 

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie 
 

1. Udział  uczniów w Konkursach: 

− Wojewódzkim konkursie przedmiotowym z chemii organizowany przez MEN,  

− „Kangur matematyczny” – konkurs ogólnopolski, 

− najpiękniejsze biblioteki dziecięce na świecie – szkolny konkurs plastyczny 

„Biblioteka moich marzeń”’. 

 

2.Uroczystości: 

− Narodowe Święto Niepodległości – prezentacja multimedialna w wykonaniu klasy 

VIII– online. 
 

3. Apele, uroczystości szkolne: 

− Dzień Ziemi „Chrońmy przyrodę”, 

− „W SKO oszczędzamy, marzenia swoje spełniamy, 

−  Dzień Kobiet – apel „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt”, 

− Niespodzianka dla Babci i Dziadka – uroczysta akademia, 

− Choinka Noworoczna - bal dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas  

 I- III, 

− „Wiem, co jem” – prezentacja multimedialna o zdrowej żywności – konsumpcja 

zdrowego jedzenia; „Śniadanie daje moc”, 

− „Sprzątanie Świata – „Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję” – Polska 2020”, 

−  Dzień Przedszkolaka w oddziale przedszkolnym – gry, zabawy, wręczenie  

 dzieciom upominków, 

− Pasowanie na ucznia klasy I, 

− Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

− Udział uczniów w akcji MEN „Szkoła Pamięta” – prezentacja multimedialna, 

zapalenie zniczy na grobie nieznanego żołnierza w Bedlnie, 

− „Grające grubasy” – spotkanie z muzykami z Filharmonii Łódzkiej’, 

− Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 

− Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 

− Udział w programie edukacyjnym „Akademia Programistów”, 

− Spotkanie online z pisarzem Wojciechem Widłakiem. 

 

4. Akcje charytatywne:  

− góra grosza, 

− zbiórka karmy dla schroniska „Cztery Łapy”, 

− udział w akcji MEN „Razem na Święta” – charytatywne działania i wsparcie osób 

potrzebujących w okresie przedświątecznym – wrzucenie do skrzynki pocztowej kartki  

z życzeniami, 

− „Pomóżmy Błażejowi” – sprzedaż cegiełek - udział w akcji charytatywnej Fundacji na 

Rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych. 

 

5. Wyjazdy szkolne:  

− udział uczniów w Narodowym Czytaniu Balladyny  w GOK- u w Bedlnie, 
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− 81 rocznica Bitwy nad Bzurą w Orłowie – wyjazd pocztu sztandarowego na Mszę św.  

w intencji poległych żołnierzy, 

− Gminne Obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej – poczet sztandarowy. 

 

6. Projekty:  

− Szkolenia dla nauczycieli  „Lekcja Enter” - w ramach projektu grantowego „Cyfrowe 

Łódzkie” realizowanego przez Potest Sp. z o.o. 

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 

 

1) udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, 

powiatowym, okręgowym i wojewódzkim. Uczniowie zdobywali na nich nagrody  

i wyróżnienia. W 2020 roku społeczność szkolna uczestniczyła w: 

– Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej 2019 „Olimpus”- drużyna zajęła 9 m-ce  

w Polsce, 

– wojewódzkim konkursie przedmiotowym z: geografii, biologii, matematyki, języka 

polskiego, 

– konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” 

– Międzyszkolnym konkursie Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej, 

– Kartka Wielkanocna – konkurs organizowany przez GOK w Bedlnie, 

– Międzyszkolny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej – festiwal organizowany 

przez Szkołę Podstawową w Szewcach Nadolnych, 

– Konkurs recytatorski „Dla Niepodległej”, 

– Konkurs Recytatorski z Kotem – organizator KDK Kutno, 

– Konkurs Recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 

– Konkurs Literacko-Plastyczny „Mój Przyjaciel Miś” GOK Bedlno, 

– Konkurs plastyczny „Jesień w kolorze”, 

– Konkurs Ortograficzny „O pióro Starosty Kutnowskiego” , 

 

 2) Udział w programach akcjach , kampaniach: 

− Udział klas VII i VIII w projekcie pt. „Ukryte dziedzictwo – co kryje Polska ziemia”  

w ramach programu Patriotyzm Jutra, 

− „Granie na Ekranie” - projekt badawczo-edukacyjny, którego celami są zdobycie aktualnej 

wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja 

społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego grania, 

− Udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, 

− Szkoła do hymnu – wspólne odśpiewanie Hymnu Polski w 101 rocznicę  

Odzyskania Niepodległości, 

− Szkoła pamięta – akcja sprzątanie grobów i palenie zniczy na grobach poległych żołnierzy 

i nauczycieli szkoły, 

− „Program dla szkół”- przetwory mleczne i owocowo warzywna dla uczniów klas  

I-V, 

− „Akademia Lubella” udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym, 

− „Akademia Bezpiecznego Puchatka”– ogólnopolski Program Edukacyjny dla klas - 

Honorowy Patronat Komendant Główny Policji, 

− Narodowe Czytanie „Balladyny „ w bibliotece w Bedlnie   
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3) Apele i uroczystości szkolne:  

− Bezpieczne zabawy zimowe podczas ferii,  

− Dzień Bezpiecznego Internetu, 

− Jak uniknąć zakażenia. Rozmowa na temat korona wirusa, 

− Podsumowanie jubileuszowego roku matematyki,  

− Dzień Kobiet – wybitne Polki pół żartem pół serio, 

− obchody Rocznicy  Bitwy nad Bzura, 

− Lekturki spod chmurki,  

− Spektakl teatralny. Bajka promująca zdrowy styl życia, 

− Projekcja filmu pt. „W centrum Słońca”, 

− „Zaplątani w sieci” – spektakl poruszający tematykę uzależnień, 

− Bal Karnawałowy- choinka szkolna, 

− Warsztaty edukacyjne – Akademia programistów, 

− Warsztaty z okazji Dnia Pluszowego Misia, 

− Piernikowe warsztaty wraz z rodzicami „zerówka”, 

− Ślubowanie kl. I, 

− Dzień Edukacji Narodowej, 

− Dzień Drzewa; Dzień Wody; Dzień Ziemi, 

− Spotkanie z Mikołajem, 

− Dzień Dziecka  bez Internetu, 

− Dzień Przedszkolaka, 

− Sprzątanie świata – sprzątanie terenu wokół własnej posesji, 

− Konkurs biblioteczny – Zakładka do książki,  

− KONKURS – KLASOWY MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA, 

− Konkurs „Jesień w kolorze”, 

− Szkolny konkurs Walentynkowy ”Miłość w Obiektywie”, 

− Wirtualne kolędowanie, 

− Dzień Patrona szkoły.  

 

4) Spotkania z ciekawymi ludźmi:    

− „Klawiatura obok pióra” – warsztaty z Dorotą Mularczyk 

 

5) Wyjazdy uczniów na wycieczki: 

− Wycieczka w ramach preorientacji zawodowej do Bedlna  (poczta , ośrodek zdrowia, 

Urząd Gminy, zakład fryzjerski, sklep, apteka), 

− Wycieczka do Kina do Kutnowskiego Domu Kultury, 

− Wycieczka on-line do Zamku Królewskiego w Warszawie oraz na Starówkę. 

 

6) Akcje  charytatywne: 

− Zbiórka pieniężna  dla Podopiecznych  Hospicjum Kutnowskiego – kwesta, 

− Zbiórka środków czystości oraz art. spożywczych dla DPS w Wojszycach oraz DPS w 

Pniewie, 

− Zbiórka środków czystości oraz art. spożywczych dla podopiecznych Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie, 

− Zbiórka korków i nakrętek dla chorej koleżanki. 
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach 

 

W szkole realizowano następujące projekty: 

 

1) „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno" (nr projektu 

RPLD.11.01.01-10-0041/19). 

1 sierpnia 2019 r. Gmina Bedlno rozpoczęła realizację projektu „Moje przedszkole-wsparcie 

edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno" (nr projektu RPLD.11.01.01-10-0041/19).  Projekt 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Realizowany był 

w okresie od 01.08.2019 r. do 31.10.2020 r. (z okresem przerwy wynikającej z sytuacji 

epidemicznej w kraju) 

Celem projektu była poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci,  

w tym dzieci z niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W 

projekcie brały udział  4 ośrodki wychowania przedszkolnego usytuowane na terenie Gminy 

Bedlno. 

W Szkole Podstawowej w Żeronicach w ramach projektu utworzono 15 dodatkowych miejsc 

przedszkolnych. Finansowanie projektu obejmowało: 

− zakup:  mebli, wyposażenia sali dydaktycznej i szatni, zabawek, pomocy dydaktycznych, 

wyposażenia placu zabaw, monitora interaktywnego, notebooka, drukarki, 

− zatrudnienie kadry pedagogicznej, 

− organizację dodatkowych zajęć dla dzieci - zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, 

zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedia, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, 

− całodzienne wyżywienie dzieci, 

− dostosowanie budynku szkolnego do wymagań w zakresie ochrony p.poż. dla oddziałów 

przedszkolnych; realizacja przebiegała w II etapach. 

   Etap I - obejmujący przebudowę wewnątrz budynku - wydzielenie osobnych pomieszczeń 

dla oddziału przedszkolnego realizowany był w 2019 r. 

   Etap II – obejmujący budowę schodów wejściowych oraz oddzielnego wejścia do części 

budynku szkolnego wydzielonego na potrzeby oddziałów przedszkolnych został zrealizowany 

w kwietniu 2020 r. . 

Ogółem wartość projektu realizowanego przez Gminę Bedlno: 526 624,56 zł,  wkład własny 

(15% kosztów kwalifikowalnych) 78 993,68 zł, w tym: 29 107,20 zł w kosztach 

bezpośrednich, 49 866,48 zł w kosztach pośrednich (wynajem sal). 

Ogółem wartość projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Żeronicach: 186 124,26 zł, 

wkład własny 16 098,40 zł, w tym: 10 000,00 zł. w kosztach bezpośrednich, 6 098,40 zł  

w kosztach pośrednich. 

2) Modernizacja pracowni przedmiotowej . 

W 2020 r.  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Żeronicach przekazała środki finansowe 

pozyskane - z organizowanej corocznie na rzecz szkoły - imprezy dochodowej. Przeznaczono 
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je na modernizację pracowni przedmiotowej plastyki. Projekt zainicjowany przez Radę 

Rodziców zyskał wsparcie finansowe – gminy Bedlno. 

Realizacja zadania obejmowała: 

− remont sali lekcyjnej, 

− montaż sprzętu RTV, 

− zakup wyposażenia: ławki, krzesła, szafki, biurko, tablice, suszarkę do prac plastycznych, 

plansze dydaktyczne. 

Koszt całkowity  zrealizowanego zadania: 10. 000,00, w tym: środki Gminy Bedlno 5.000,00 

zł, środki przekazane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej  

w Żeronicach 5.000,00 zł. 

3) Konkursy i olimpiady: 

− XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 

−  Olimpiada Wiedzy Religijnej 2020 – etap dekanalny, 

− Konkurs Przedmiotowy z Matematyki organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty  

– eliminacje szkolne, 

− Konkurs Przedmiotowy z Biologii organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty - 

eliminacje szkolne. 

− Przedmiotowy z Historii organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty - eliminacje 

szkolne i eliminacje rejonowe, 

− Konkurs bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Bedlnie. 

− Zawody sportowe - XXIV Czwartki Lekkoatletyczne – I miejsce bieg na 300 m – uczeń 

klasy V, III miejsce skok wzwyż - uczeń klasy V 

11) Programy, kampanie dydaktyczne i wychowawczych, akcje, projekty: 

 

− Udział w ogólnopolskiej w kampanii BohaterON – w Twojej Szkole 2020 – POKAŻ, ŻE 

PAMIĘTASZ” mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 

Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Liczba uczestników projektu 42 

uczniów klas IV-VIII. 

− Opieka nad grobami żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą, które znajdują się na 

Cmentarzu Parafialnym w Orłowie, w tym: coroczna akcja „Chryzantema na groby 

żołnierzy”. 

− Projekt Sieciaki.pl, który jest elementem programu „Safer Internet”. Głównym partnerem 

projektu jest Fundacja Orange. W ramach projektu przeprowadzono: lekcję otwartą na 

temat: „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”  i zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem 

słuchowiska „Sieciaki – misja bezpieczny Internet”. Liczba uczestników projektu – 21 

uczniów klas I-III. Głównym celem zajęć było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci 

podczas korzystania z Internetu. 

− Udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) – święto obchodzone w całej Europie 

w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu 

zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 

internetowych. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum 

Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. 

Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja 
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Orange. W ramach obchodów szkolnych zorganizowano różnorodne zajęcia i wydarzenia: 

pogadanki na temat cyberprzemocy, gazetka „ Bezpieczny Internet”, zajęcia edukacyjne,  

prezentacja multimedialna „Zagrożenia związane z Internetem”, poradnik rodzica oraz 

test „Co wiem o bezpieczeństwie w sieci, którego celem było sprawdzenie wiedzy 

uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i wykorzystanie tych informacji 

do dalszej pracy. Liczba uczestników akcji – 42 uczniów klas IV-VIII. 

− CodeWeek czyli Europejski Tydzień Kodowania, to społeczna inicjatywa, w której 

europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych  

z programowaniem. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żeronicach włączyli się  

w akcję - rozwiązywali szyfry, kodowali oraz programowali wirtualnego robota. Młodsi 

uczniowie zaprojektowali własne roboty z figur geometrycznych. Liczba uczestników: 63 

uczniów, 9 nauczycieli.  Udział w akcji pozwala na podniesienie kompetencji cyfrowych 

uczniów. 

− Udział w projekcie Internetowy Teatr TVP dla Szkół. „ iTeatr dla Szkół”  - to autorski 

projekt, który realizuje Telewizja Polska S.A., oparty jest na idei promowania  

i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce 

wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. Odbiorcami comiesięcznych 

transmisji teatralnych na żywo, realizowanych przy wsparciu każdego z 16 ośrodków 

regionalnych Telewizji Polskiej, są uczniowie szkół i placówek oświatowych, oddalonych 

od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych (ze wsi i małych miasteczek) 

bez łatwego dostępu do oferty wydarzeń teatralnych. W ramach projektu iTeatr spektakl 

na żywo odbierany jest w tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego 

kraju za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Udział wszystkich szkół  

w projekcie jest przy tym całkowicie bezpłatny. W 2020 r. ze względu na sytuację 

epidemiologiczną odbyły się jedynie 3 koncerty. 

− Udział uczniów klasy VIII w programie edukacyjnym „Godziny Wychowawcze za 

Światem” organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną. 

− We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie realizowany 

jest Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”, adresowany do uczniów klas 

VI, VII i VIII zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego 

stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności 

fizycznej. 

− Kubusiowi Przyjaciele Natury” - to jeden z największych ogólnopolskich programów 

edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy 

I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś we 

współpracy z Czepczyński Family Foundation.  Dzięki programowi edukacyjnemu 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych 

materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji. Liczba uczestników 

programu: 32 dzieci z OP, 21 uczniów klas I-III, 5 nauczycieli. 

− „Akademia Bezpiecznego Puchatka”  - ogólnopolski program edukacyjny skierowany do 

uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem 

dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie. Po 

przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci 

wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie 

elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz 

dyplom dla uczniów.  Liczba uczestników programu:  7 uczniów klasy I. 

12) Wybrane apele, uroczystości i imprezy szkolne: 

 

− Narodowe Czytanie- Uczniowie klasy VIII wzięli udział w 9 edycji Narodowego 
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Czytania. Było to dzieło Juliusza Słowackiego pt. " Balladyna". W związku  

z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną nakręcono krótki film, który przesłany został do 

Biblioteki Gminnej w Bedlnie. https://youtu.be/MtSgW0AVWLM, 

− „Każdy chciałby choć jeden dzień w roku być Irlandczykiem” … czyli Dzień świętego 

Patryka w naszej szkole. Podczas lekcji języka angielskiego, uczniowie klas młodszych 

zapoznali się z postacią Świętego, a także ze zwyczajami związanymi z tym bardzo 

popularnym, obchodzonym na całym świecie, dniem. Uczniowie klasy II zaprezentowali 

swoje umiejętności językowe w krótkim przedstawieniu "Crocodile's tears", a klasa III 

zaśpiewała piosenkę w języku angielskim. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

fotobudka Leprechaun'a oraz "irlandzkie" nakrycia głowy. Uczniowie klas starszych, na 

lekcjach online rozwiązywali quiz sprawdzający znajomość postaci św. Patryka i Irlandii. 

− „Zabierz 5ZLasu” to ogólnopolska akcja organizowana przez Nadleśnictwo. Pomysł na 

całą akcję jest bardzo dobry, ponieważ bez wkładu pieniężnego możemy oczyścić las. 

Cała akcja polega na tym, że idziesz do lasu na spacer, grzyby, piknik, czy z psem  

i zabierasz przy okazji ze sobą z lasu 5 szt. śmieci. Wyrzucasz je do leśnego, swojego czy 

publicznego śmietnika. Każda osoba może przyłączyć się do tej akcji wstawiając zdjęcie 

na Facebooka z hasztagiem #Zabierz5ZLasu. Wszystkie klasy SP i Odziały Przedszkolne 

podjęły wyzwanie  

i przyłączyły się do akcji, dzięki czemu las wokół szkoły był zdecydowanie czystszy. 

6) Wyjazdy uczniów na wycieczki - Planowane wycieczki zawężono do najbliższej okolicy. 

Realizowany był projekt -  poznajemy naszą Ojczyznę - wirtualne wycieczki  

i spacery do muzeów oraz ciekawych miejsc. 

7) Akcje charytatywne: 

− Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – wolontariusze w ramach akcji organizowanej 

przez sztab w Kutnie. 

− W 2020 r. kontynuowano zbiórkę plastikowych nakrętek na rehabilitację i leczenie Kuby 

Chrabańskiego - podopiecznego fundacji Ludzie serca www.ludzie-serca.pl 

www.pomozkubusiowi.blogspot.pl;   

− Mikołajki 2020 „Mały gest wielki cel” -  w ramach akcji przygotowano i wysłano paczki 

świąteczne do potrzebujących dzieci, 

− Podjęto nominację i zebrano pieniądze dla Zosi dziewczynki chorej na SMA – akcja 

www.siepomaga.pl/gaszynchallenge, 

− Corocznie w szkole organizowana jest zbiórka karmy dla psów i kotów - podopiecznych 

Inicjatywy "Cztery Łapy" z Żychlina. W 2020 r. zorganizowano ją  pod hasłem „Puszka 

dla głodnego brzuszka”. 

Szkoła Podstawowa im.37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w 

Pleckiej Dąbrowie. 

 

1) Udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, 

powiatowym, okręgowym i wojewódzkim.  

 

W 2020 roku uczniowie brali udział akcjach, konkursach i olimpiadach w których zdobywali 

nagrody i wyróżnienia, a mianowicie: 

– IX Zawody Strzeleckie o puchar Burmistrza Gminy Żychlin – organizator Gmina Żychlin 

– indywidualnie 1 i 2 miejsce; drużynowo szkoła zajęła 2 miejsce, 

https://youtu.be/MtSgW0AVWLM
http://www.ludzie-serca.pl/
http://www.pomozkubusiowi.blogspot.pl/
http://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge
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– szkolny  konkurs na kartkę walentynkową, 

– gminny turniej Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież zapobiega 

pożarom” 

– ogólnopolski Konkurs matematyczny Galileo – organizator Centrum Edukacji Szkolnej 

Warszawa, 

– konkurs „Pięknie być człowiekiem” - organizator Biblioteka Miejska w Żychlinie, 

– szkolny konkurs „Zrób sobie zdjęcia z książką”, 

– szkolny konkurs religijny Fragmenty Biblii Ilustrowanej, 

– szkolny konkurs „Zbiórka makulatury”, 

– szkolny konkurs na najładniejszy różaniec, „Moja ulubiona postać z bajki”, E-bal 

wszystkich świętych. 

 

2) Wydarzenia szkolne. 

 

a) Udział w apelach i uroczystościach szkolnych: 

− Dzień Babci i Dziadka - uroczystość szkolna, 

− Zabawa choinkowa - tematyka "Postać z bajki", 

− Walentynki-poczta walentynkowa, 

− Dzień Wody-prezentacja multimedialna, 

− e-Dzień Ziemi-pogadanka, quizy interaktywne, 

− e-100 rocznica urodzin Jana Pawła II, 

− e-Dzień Dziecka- montaż filmowy, 

− Lekcje terenowe w szkolnym ogródku, 

− Dzień Papieski- wykonanie plakatów przez uczniów, 

− e-Bal Wszystkich Świętych. 

b) Udział w programach, akcjach i kampaniach: 

− Dzień Bezpiecznego Internetu-zasady bezpieczeństwa w sieci -09 lutego, 

− Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek - akcja czytelnicza dla klas IV-VIII, 

− w akcji czytelniczej NARODOWE CZYTANIE BALLADYNY kl. 7- nagranie filmu, 

− Szkolny Dzień Matki - przygotowanie filmu przez SU, 

− Udział w akcji „Mój tata-wymiata - akcja fotograficzna zorg. przez SU, 

− Akcja fotograficzna z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny - zorg. przez SU, 

− Udział w akcji Gaszyn Challenge, 

− Sprzątanie Świata 2020 - sprzątanie terenu wokół szkoły, 

− 10-25.10. 2020r.  Code Week - Europejski Tydzień Kodowania, 

− 2.10.2020r. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia -akcja edukacyjna, która odbywa się co 

roku w pierwszy piątek października. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy 

uczenia się matematyki i zachęcenie do przypomnienia tabliczki mnożenia w przyjemny, 

niecodzienny sposób. Organizatorem Głównym jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego 

ze Szczecinka, które promuje zabawową formę nauczania matematyki, 

− Tydzień życzliwości - akcja zorganizowana przez SU 16-21 listopada, 

− Dzień pluszowego misia - akcja w klasie VI I VII -25 listopada, 

− Akcja online z okazji DNIA ŻYCZLIWOŚCI. 

c) Udział w akcje charytatywne: 

− Zbiórka karmy dla schroniska Cztery Łapy Żychlin - (Punkt Przedszkolny), 

− Zbiórka zabawek i art. papierniczych w ramach współpracy z fundacją Gajusz. 
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d) Inne wydarzenia szkolne: 

− Ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły były przesłuchania w ramach III edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”, którego 

organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Przesłuchania odbyły  się w lutym 2020r. 

Nasi uczniowie przygotowali  a cappella hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rotę” i 

pieśń „Boże, coś Polskę”. W konkursie brało udział 300 szkół. 

 

3) Realizacja innowacji pedagogicznych. W szkole w roku szkolnym 2019/2020, jak  

i w roku szkolnym 2020/2021 prowadzone są innowacje pedagogiczne: 

− „I Ty możesz zostać Einsteinem"- innowacja przyrodnicza, 

− „Raz ,dwa, trzy programujesz Ty”- innowacja metodyczno- programowa. 

12. Zajęcia pozalekcyjne 

 

Należy zauważyć, że: 

 

1) każda szkoła dla której organem prowadzącym jest Gmina Bedlno przygotowana jest 

na przyjęcie znacznie większej liczby dzieci niż  

w rzeczywistości do niej uczęszcza; 

2) uczniowie klas I –VIII oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych są bezpłatnie 

dowożeni do szkół a koszt dowozu 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. 

3) we wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, które mają różny 

charakter w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów, m.in.: 

a) zajęcia pozalekcyjne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj.: 

− zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, 

− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia rewalidacyjne, 

− gimnastyka korekcyjna. 

b) dla uczniów zdolnych, chcących podnieść swoją wiedzę przedmiotową  

     w szkołach prowadzone są koła przedmiotowe, np.: 

− 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. 

           c) koła zainteresowań organizowane są i prowadzone zgodnie  

             z zapotrzebowaniem uczniów i są to: 

− Koło artystyczne, 

− Koło ekologiczne, 

− Koło taneczne, 

− Koło plastyczne, 

− Koło muzyczne, 

− Szkolne Koło Sportowe (SKS) – podczas tych zajęć uczniowie mają możliwość 

podnoszenia swojej sprawności fizycznej ćwicząc -  grę  

w unihokeja, w piłkę nożną, taniec. 
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Oferta godzin dodatkowych spotyka się z różnym zainteresowaniem ze strony uczniów  

i rodziców, ponieważ korzystanie z tych zajęć oznacza późniejszy powrót dzieci do domów. 

 

13. Zabezpieczenie opieki przedszkolnej 

 

Przy Szkole Podstawowej w Bedlnie, Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie oraz  

w Szkole Podstawowej w Żeronicach działają 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. 

 

W każdej Szkole Podstawowej jest usytuowany jeden oddział przedszkolny, do których 

przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z wyjątkiem szkół w Bedlnie, Pleckiej 

Dąbrowie oraz w Żeronicach, 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 aktywie wspierają działania 

placówek. Dzieci biorą udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i wycieczkach. 
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XVIII. Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe, ich aktywność oraz zaangażowanie mające na celu rozwój 

lokalnych społeczności, uzupełniają działalność władz samorządowych poprzez angażowanie 

się w realizację oczekiwanych  i ważnych społecznie inicjatyw.  

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty Uchwałą 

Rady Gminy nr VIII/92/2019 z dnia 25 października 2019 r. Określał on obszary, zasady oraz 

formy współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi w roku 2020, a także 

wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, 

przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we 

właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Jako cel 

główny programu wskazano podejmowanie skutecznych działań na rzecz poprawy jakości 

życia Mieszkańców Gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego  

z organizacjami i budowanie partnerstwa lokalnego dla zaspokajania potrzeb społeczności 

lokalnej.  

Organizacje pozarządowe, ich aktywność oraz zaangażowanie mające na celu rozwój 

lokalnych społeczności, uzupełniają działalność władz samorządowych poprzez angażowanie 

się w realizację oczekiwanych  i ważnych społecznie inicjatyw.  

Rok 2020 był rokiem, który nie dawał możliwości pełnego zaangażowania organizacji 

pozarządowych w swoją statutową działalność ze względu na epidemię koronawirusa SARS-

COV-19 i związanych z nim ograniczeń i zakazów zarówno w kraju jak i na świecie w celu 

jego zwalczania. Ograniczenia te obejmowały również samorząd Gminy Bedlno oraz jego 

jednostki organizacyjne. Pomimo tego w tym ciężkim roku dla współpracy Samorządu 

Gminnego i organizacji pozarządowych przyjęty program współpracy Gminy Bedlno  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 był realizowany we wszystkich sferach 

możliwych do realizacji w okresie trwania pandemii.  

W 2020 roku ograniczona współpraca Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi 

opierała się na zasadach finansowych i pozafinansowych z uwzględnieniem przyjętych  

w programie wytycznych tj. pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. Prowadzenie przez samorząd Gminy Bedlno aktywnej 

polityki w zakresie różnych form pomocy i wspierania podmiotów działających w obszarze 

działalności pożytku publicznego na rzecz jej Mieszkańców ma również na celu efektywne 

zarządzanie środkami publicznymi . 

Partnerska współpraca Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 opierała 

się na zasadach zawartych w programie jak również wykraczających poza ten program. Była 

również realizowana poprzez jednostki organizacyjne Gminy Bedlno przy aprobacie  

i wsparciu władz samorządowych Gminy zarówno uchwałodawczych jak i wykonawczych. 

Realizacja programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej 

społeczności i wielu jej liderów.  

W tym trudnym i specyficznym ze względu na pandemię koronawirusa SARS-COV-19 

Gmina Bedlno współorganizowała i współfinansowała działania skierowane do organizacji 

pozarządowej, w między innymi w zakresie: 
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1. Kultura fizyczna i sport. 

 

Gminny Klub Sportowy w Bedlnie. 

W celu realizacji programu w zakresie kultury fizycznej i sportu utworzono zadanie pod 

nazwą „Rozwój kultury fizycznej i sportu  w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę 

halową, tenisa stołowego”. W tym celu został ogłoszony otwarty konkurs ofert na jego 

realizację. Ofertę złożyła jedna organizacja: Stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie 

Gminny Klub Sportowy z siedzibą w Bedlnie 24a. Oferta spełniała wszystkie wymogi 

formalne i kryteria wyboru. Przyznano dotację w wysokości 40.000,00 zł. Gminny Klub 

Sportowy w Bedlnie zrealizował w pełni zadanie zgodnie ze złożoną ofertą, przyznaną 

dotację rozliczył i wykorzystał zgodnie z celem. Klub złożył stosowne sprawozdanie w tym 

zakresie do którego po przeprowadzeniu kontroli finansowej nie wniesiono uwag uznając, że 

dotacja została wydatkowana prawidłowo. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że: 

− w regularnych treningach i rozgrywkach międzyklubowych zaangażowanych było co 

najmniej 30 osób dorosłych i 80 dzieci z terenów wiejskich gminy Bedlno, angażowano 

również rodziców dzieci,  

− zorganizowano rodzinny turniej w tenisa stołowego i piłkę nożną, 

− zorganizowano imprezę integracyjną dla rodziców i dzieci, która była jednocześnie 

zakończeniem sezonu 2019/2020, 

− zorganizowano letni wypoczynek w postaci obozu sportowego, 

− klub opiekował się obiektem sportowym w Pniewie oraz przygotowywał go do rozgrywek 

i prowadzonych na nim zawodów, turniejów i imprez sportowo rekreacyjnych, a także 

przeprowadzono pracę nad rekultywacją murawy boiska oraz zainstalowano piłko chwyty 

za bramką.  

 

 

Społeczne Towarzystwo Sportowe „Lechita” Bedlno. (STS) 

 

STS jest członkiem Polskiego Związku Łuczniczego. Cel Stowarzyszenia to zaoferowanie 

najmłodszym mieszkańcom Gminy Bedlno nowych możliwości rozwijania sprawności 

fizycznej i samorozwoju. Łucznictwo i strzelectwo sportowe przyciąga wiele dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych poszukujących nowych możliwości spędzenia czasu  

i samorealizacji. 

 

W ramach swych działań Stowarzyszenie: 

1) brało udział w 4 zawodach strzelectwa sportowego; 

2) brało udział w treningach łuczniczych m.in. w Zgierzu, Żychlinie, Bedlnie, 

3) brało udział w 2 zgrupowaniach kadry województwa łódzkiego w listopadzie  

i grudniu 2020 r., 

4) brało udział w 5 zawodach łuczniczych organizowanych w Oporowie, Zgierzu, Kielcach, 

Bedlnie, 

5) brał udział w pokazach łuczniczych na terenie gminy Bedlno i Powiatu Kutnowskiego. 

 

Współpraca z Gminą Bedlno polegała na: 

- wsparcie finansowe Gminy w zakupie sprzętu sportowego, 

- użyczenie hali sportowej na treningi i zawody przy Szkole Podstawowej w Bedlnie, 
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- przychylność Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie w prowadzeniu treningów oraz 

udziale uczniów tej szkoły w zgrupowaniach, zawodach, prezentacje sportu dla dzieci. 

 

STS „Lechita” pomimo stosunkowo krótkiego okresu swej działalności może się poszczycić 

wieloma sukcesami zarówno organizacyjnymi jak i osiągnieciami sportowymi np. awans 

grupy 4 zawodników (kat. junior młodszy) do Kadry Województwa Łódzkiego w kalendarzu 

rozgrywek łuczniczych na 2021 rok. 

 

Władze samorządowe Gminy wyraziły zgodę na korzystanie z obiektów sportowych (stadion, 

orlik, hala sportowa bez żadnych opłat) dla obu Stowarzyszeń. 

 

2. Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych 

W zakresie problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych z powodu panującej 

pandemii w roku 2020 nie było możliwe utworzenie zadania publicznego skierowanego do 

realizacji przez organizacje pozarządowe w zakresie letniego wypoczynku dla dzieci z terenu 

Gminy Bedlno (odbiorcy zadania publicznego), które ze względu na trudną sytuację rodzinną 

(występujący problem alkoholowy w domu rodzinnym) oraz ciężką sytuację materialną nie 

miały możliwości na wzięcie udziału w żadnej z form wypoczynku letniego.  

W tym specyficznym roku w zakresie problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych 

zakupione zostały filmy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy 

Bedlno. Głównym celem było przedstawienie uczniom problemów dzisiejszej młodzieży 

związanych z poszczególnymi rodzajami uzależnień. Filmy profilaktyczne miały na celu 

przestrzec przed niebezpieczeństwem związanym z uzależnieniem od używek m.in. takich jak 

alkohol czy narkotyki. Filmy te zostały zakupione także w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na potrzeby realizacji Gminnego Programu Alkoholowego oraz 

Gminnego Programu Narkomanii za łączną kwotę 2 216,00 zł. i zostały przekazane 

dyrektorom szkół podstawowych oraz przedstawione uczniom. 

3. Współpraca w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 

 

Zadanie to było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)  

w Bedlnie przy współpracy  z organizacjami pozarządowymi. W 2020 roku GOPS  

w Bedlnie współpracował z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w 

Żychlinie. W ramach tej współpracy najubożsi mieszkańcy gminy Bedlno otrzymywali 

pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą 

objęto 191 osób. Beneficjenci Programu to osoby, których dochód nie przekraczał  1.402,00 

zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym  i 1.056,00 zł w rodzinie. 

 

Ponadto GOPS w Bedlnie  włączył się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”.  

W ramach tej akcji cztery rodziny z terenu gminy Bedlno zostały wytypowane do tej formy 

pomocy. 
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4.Współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

 

Rok 2020 był szczególny z powodu pandemii wirusa SARS-COV-19 na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Strażacy czynnie brali udział w zadaniach mających na celu 

ograniczenie skutków pandemii. Wielokrotnie uczestniczyli w akcjach: rozwożenia maseczek, 

płynów dezynfekcyjnych i rękawiczek ochronnych dla mieszkańców gminy oraz 

pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej przebywających na terenie gminy. Rozwozili 

ulotki i plakaty informujące o sposobie postępowania ludzi w tym trudnym okresie. Pomagali 

osobom będącym na kwarantannie.  

Poza zadaniami statutowymi strażacy ochotnicy we wszystkich jednostkach OSP prowadzili 

działania mające na celu poprawę estetyki strażnic i  ich otoczenia, dbali o ład i  porządek. 

Druhowie wszystkich jednostek czynnie uczestniczyli w świętach kościelnych, państwowych 

czy uroczystościach gminnych. Angażowali się w akcje charytatywne i  cele społeczne. 

Corocznie Zarząd Gminny OSP wspólnie z Gminą Bedlno i Gminnym Ośrodkiem Kultury  

w Bedlnie jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”,  w którym biorą udział  uczniowie szkół podstawowych. 

 

Za współpracę z wszystkimi jednostkami OSP  z terenu Gminy w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa Władze Gminy Bedlno serdecznie dziękują 

 

5. Współpraca w zakresie propagowania kultury 

 

Gminny Ośrodek Kultury(GOK) w Bedlnie współpracował z następującymi organizacjami 

pozarządowymi: 

− GOK współpracuje z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych min.  

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie odbyły się gminne eliminacje XLII 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięło 31 uczniów ze szkół Gminy 

Bedlno, 

− Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Bedlnie (Podczas Organizowanych w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Bedlnie Ferii zimowych V-ce Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy  

w Bedlnie prowadził dla dzieci prelekcje dotyczącą hodowli pszczół oraz wszystkich 

produktów, które otrzymujemy z takiej hodowli), 

− Przy GOK w Bedlnie działają cztery zespoły śpiewacze: Wesołe Pleckowianki, 

Żeroniczanki, Wojszycanki, Szewcowianki jak również soliści, 

− GOK pomaga organizacjom pozarządowym przy realizacji wszelkiego rodzaju szkoleń 

dla mieszkańców gminy. 

 

6. Współpraca z stowarzyszeniami. Związkami międzygminnymi. 

 

Współpracowano z organizacjami pozarządowymi o charakterze ponadgminnym,  

w tym m.in.: 

− 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 2020 roku związane z udziałem w ZGRK wyniosły 16.467,00 zł. 

− 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 2020 roku związane z udziałem w Stowarzyszeniu wyniosły 3.600,00 zł. 

− Gmina Bedlno przystąpiła do partnerstwa Jednostek Samorządu terytorialnego  

z Powiatu Kutnowskiego i Łęczyckiego o nazwie „Między Kutnem a Łęczycą” na rzecz 
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realizacji pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego organizowanego przez Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej przy współpracy z Zarządem Województwa Łódzkiego.  

 

Z województwa łódzkiego do pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego zostały wybrane przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2 partnerstwa: 

1. Partnerstwo „Między Kutnem a Łęczycą”. 

2. Partnerstwo „Sieradzkie+”  

Doradztwo dla partnerstwa jest świadczone przez ekspertów Związku Miast Polskich. 

 

Obszar naszych jednostek samorządowych z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego jest 

wskazany jako zagrożony marginalizacją społeczną, gospodarczą lub społeczno–gospodarczą. 

Planowany do realizacji na lata 2021-2027 „Program Ponadregionalny+” dedykowany jest 

właśnie takim obszarom. Program ten to narzędzie do wprowadzenia pozytywnej i pożądanej 

przez mieszkańców zmiany rozwojowej. Możemy być beneficjentami dodatkowych środków 

finansowych dedykowanych dla takich gmin. Współpraca regionalna pozwoli na lepsze 

przygotowanie się do przygotowywania projektów i składania wniosków oraz będzie lepiej 

punktowana. Udział w partnerstwie jest bezpłatny. 

 

Na terenie gminy Bedlno w 2019 roku działały następujące Koła Gospodyń Wiejskich: 

− Koło Gospodyń Wiejskich „Stanisławiczanki” w Stanisławicach, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Florianowie, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Pniewie, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Załusinie, 

− Koło Gospodyń Wiejskich „Młodzi duchem” w Szewcach Nadolnych, 

− w 2020 roku zarejestrowało się  Koło Gospodyń Wiejskich w Mirosławicach. 

 

7. Pozostałe formy współpracy 

 

W 2020 roku  w ramach współpracy pozafinansowej realizowano następujące działania: 

1) zapraszano organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji imprez  

i wydarzeń gminnych, 

2) publikowanie informacji dotyczących podejmowanych działań objętych programem 

współpracy na stronie internetowej Gminy Bedlno i w Biuletynie Informacji Publicznej 

(BIP), 

3) publikowanie  na stronie internetowej Gminy Bedlno oraz w BIP, ważnych dla organizacji 

pozarządowych informacji z punktu widzenia ich działalności, 

4) wzajemne przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działania, 

5) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

6) obejmowanie patronatem przez Gminę przedsięwzięć realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, 

7) pomoc merytoryczna dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe  

i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, 

8) użyczano organizacjom pozarządowym na czas obrad i posiedzeń pomieszczeń będących 

własnością Gminy Bedlno, 

9) udostępniono nieodpłatnie tablicę ogłoszeń Gminy Bedlno do zamieszczania ogłoszeń  

i informacji na temat działalności statutowej organizacji pozarządowej, 
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XIX. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 roku 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Bedlno w 2020 roku był 

realizowany na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

i przyjęty uchwałą nr XIV/130/2020 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r.  

W ramach programu gmina Bedlno realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym  

gospodarstwie rolnym, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z  udziałem zwierząt. 

 

Gmina Bedlno w 2020 roku miała podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych 

zwierząt Tomvet - Psiakowo w Łowiczu. W roku 2020  Gmina Bedlno zapewniała opiekę dla  

31 szt. kotów oraz 31 szt. psów. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na 

bezdomne zwierzęta w 2020 roku wyniosła 24.208,11 zł. 

 

XX. Podsumowanie 

 

W przedstawionym 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, jednostek organizacyjnych,  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 na wzrost zadowolenia i satysfakcji społeczności lokalnej. 

 

Wszyscy pragniemy, aby Gmina Bedlno stała się miejscem, w którym kolejne pokolenia 

naszych Mieszkańców zechcą swoje ambitne życiowe plany i aspiracje realizować.   


