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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 obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi 
dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2021 Rada Gminy Bedlno nie 
skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z czym raport został przygotowany 
w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

Raport o stanie Gminy Bedlno za rok 2021 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 22 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 2021 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: 
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− 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, 

− Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bedlno na 
lata 2021 – 2026, 

− 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 2021 zawiera opis działań 
podejmowanych w roku 2021 przez Gminę Bedlno oraz jej jednostki organizacyjne  
między innymi w zakresie realizacji ww. dokumentów programowych. 
 

III. Ogólna charakterystyka Gminy Bedlno 
 

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 12.603 ha, z czego użytki rolne stanowią 11.921 
ha (94,59% ogólnej powierzchni gminy), lasy i grunty leśne 121 ha (0,96% ogólnej 
powierzchni gminy), a pozostałe grunty i nieużytki 561 ha (4,45 % ogólnej powierzchni 
gminy). Tereny wykorzystywane pod działalność gospodarczą to jedynie 19,05 ha 
(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.  
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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.   
 
 

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, 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. 
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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. 

IV. Mieszkańcy Gminy Bedlno 

 

− Gminę Bedlno na dzień 31.12.2020 r. zamieszkiwało 5.389 mieszkańców. Na dzień 
31 grudnia 2021 r. liczba mieszkańców wynosiła 5.281. 

− W 2021 r. w Gminie Bedlno zameldowały się na pobyt stały na wniosek 132 osoby 
(w 2020 r. - 90), w tym spoza Gminy Bedlno 54 (w 2019 r. 74). Na pobyt czasowy 
na wniosek zameldowało się – 71 osób (w 2020 r. - 35), w tym cudzoziemcy – 9.  

− Urodzonych w 2021 roku i zameldowanych na pobyt stały dzieci było – 50 (w roku 
2020 – 43). 

- Liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego do innej gminy w roku 2021 było 217 

przy 59 osobach w roku 2020. Ilość osób wymeldowanych z pobytu czasowego – 30, 

w tym cudzoziemcy – 1. 

− Liczba zgonów w 2021 roku - 123 (w roku 2020 - 123). 

− Ilość zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – 0 

− Ilość zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

trwającego dłużej niż 6 miesięcy – 0. 

Mieszkańcy wg wieku i płci wg stanu na dzień 31.12.2021 roku 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 66 66 132 

3 27 18 45 

4-5 47 45 92 

6 22 24 46 

7 18 22 40 

8-12 123 122 245 

13-15 75 83 158 

16-17 48 38 86 

18 17 18 35 

19-65 1803 0 1803 

19-60 0 1407 1407 

> 65 376 0 376 

> 60 0 816 816 

Ogółem 2622 2659 5281 

Na dzień 31.12.2021 r. Gminę Bedlno zamieszkiwało 2659 kobiet (2020 r.– 2.692  
a roku 2.019 – 2721) oraz 2.622 mężczyzn (2020 r. – 2.687; 2019 r. – 2.738).  
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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. 

 2021 2020 2019 

ludność w wieku przedprodukcyjnym 844 842 837 

ludność w wieku produkcyjnym k. 1.425 
m. 1.820 

k. 1.497 
m. 1.883 

k. 1.497 
m. 1.921 

ludność w wieku poprodukcyjnym k. 816 
m. 376 

k. 815 
m. 379 

k. 816 
m. 388 

 

 
 
Wyborcy Gminy Bedlno – wg stanu na dzień 31.12.2021 roku – 4.376 osób. 
W 2021 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego z terenu Gminy Bedlno 
obchodziło - 7 par 

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 
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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 Gminy. 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 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.  Antczak Jan Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek 
Komisji Gospodarki, Mienia, Kosztów i Cen. 

2. Gajewski Adam Zastępca Przewodniczącej Komisji Socjalnej, Oświaty  
i Kultury. 

3.  Gajewski Stanisław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji 
Gospodarki, Mienia, Kosztów i Cen. 

4. Grawender Waldemar Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji 
Gospodarki, Mienia, Kosztów i Cen. 

5. Jaros Anna Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji 
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. 
Uzyskała mandat Radnej dnia 13 czerwca 2021 roku. 

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. 
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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. 
5. Komisja Socjalna, Oświaty i Kultury. 

 
W 2021 roku odbyło się 9 Sesji Rady Gminy Bedlno na których Rada Gminy Bedlno 

podjęła 68 uchwał wymienione w poniższej tabeli. 
 

l.p. Nr Sesji Nr Uchwały W sprawie 

1. XX odbyta w 
dniu 19 lutego 
2021 r.  

Uchwała Nr 
XX/169/2021 

W sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2021-2026. 

2. XX 
 

Uchwała Nr 
XX/170/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Bedlno na 2021 rok.  

3. XX Uchwała Nr 
XX/171/2021 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej  
Powiatowi Kutnowskiemu. 

4. XX Uchwała Nr 
XX/172/2021 

W sprawie przekazania petycji w sprawie 
Zapowiadanych masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych 
przez Rząd RP od 2021 r. 

5. XX Uchwała Nr 
XX/173/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od 
Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych w r. 
2021. 

6. XXI odbyta w 
dniu 31 marca 
2021r. 

Uchwała Nr 
XXI/174/2021 

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych lub w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

7. XXI Uchwała Nr 
XXI/175/2021 

W sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2021-2026. 

8. XXI Uchwała Nr 
XXI/176/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Bedlno na 2021 rok. 

9. XXI Uchwała Nr 
XXI/177/2021 

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Bedlno w 2021 r. 

10. XXI Uchwała Nr 
XXI/178/2021 

W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Bedlno na 2021 rok. 
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11. XXI Uchwała Nr 
XXI/179/2021 

W sprawie przyjęcia ramowych planów pracy 
stałych komisji Rady Gminy Bedlno na 2021 
rok. 

12. XXI Uchwała Nr 
XXI/180/2021 

W sprawie przekazania petycji według 
właściwości. 

13. XXI Uchwała Nr 
XXI/181/2021 

W sprawie przekazania petycji według 
właściwości. 

14. XXI Uchwała Nr 
XXI/182/2021 

W sprawie utworzenia Gminnego Żłobka  
w Bedlnie oraz ustalenia jego statutu. 

15. XXI Uchwała Nr 
XXI/183/2021 

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w 
Bedlnie. 

16. XXI Uchwała Nr 
XXI/184/2021 

W sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych. 

17. XXII odbyta  
w dniu 26 
kwietnia 2021r. 

Uchwała Nr 
XXII/185/2021 

W sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2021-2026. 

18. XXII Uchwała Nr 
XXII/186/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Bedlno na 2021 rok. 

19. XXII Uchwała Nr 
XXII/187/2021 

W sprawie współdziałania Gminy Bedlno  
z Gminą Oporów przy realizacji zadania z 
zakresu gospodarki niskoemisyjnej 
odnawialnych źródeł energii.  

20. XXIII odbyta  
w dniu 28 maja 
2021r. 

Uchwała Nr 
XXIII/188/2021 

W sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2021-2032. 

21. XXIII Uchwała Nr 
XXIII/189/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Bedlno na 2021 rok. 

22. XXIII Uchwała Nr 
XXIII/190/2021 

W sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 
jednostki organizacyjnej Gminy Bedlno 
zaliczonej do sektora finansów publicznych. 

23. XXIV odbyta w 
dniu 30 
czerwca2021r. 

Uchwała Nr 
XXIV /191/2021 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bedlno 
wotum zaufania za rok 2020. 

24. XXIV Uchwała Nr 
XXIV/192/2021 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2020 rok. 

25. XXIV Uchwała Nr 
XXIV/193/2021 

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Bedlno za 2020 rok. 

26. XXIV Uchwała Nr 
XXIV/194/2021 

W sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2021-2033. 

27. XXIV Uchwała Nr 
XXIV/195/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Bedlno na 2021 rok. 

28. XXIV Uchwała Nr 
XXIV/196/2021 

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarski Wodnej w Łodzi. 

29. XXIV Uchwała Nr 
XXIV/197/2021 

W sprawie zmiany składu osobowego stałej 
Komisji Rewizyjnej. 

30. XXIV Uchwała Nr 
XXIV/198/2021 

W sprawie zmiany składu osobowego stałej 
Komisji Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska. 

31. XXIV Uchwała Nr 
XXIV/199/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od 
Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu 



12 
 

utrzymania zieleni przydrożnej- koszenia 
poboczy dróg powiatowych w roku 2021. 

32. XXIV Uchwała Nr 
XXIV/200/2021 

W sprawie sieci oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Bedlno. 

33. XXV odbyta w 
dniu 24 
września2021r. 

Uchwała Nr 
XXV/201/2021 

W sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2021-2033. 

34. XXV Uchwała Nr 
XXV/202/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Bedlno na 2021 rok. 

35. XXV Uchwała Nr 
XXV/203/2021 

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarski Wodnej w Łodzi. 

36. XXV Uchwała Nr 
XXV/204/2021 

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. 

37. XXV Uchwała Nr 
XXV/205/2021 

W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 
mieszkaniach chronionych oraz w domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

38. XXV Uchwała Nr 
XXV/206/2021 

W sprawie zmiany uchwały Nr XX/196/2018 
Rady Gminy Bedlno z dnia 18 stycznia 2018r. 
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. 

39. XXV Uchwała Nr 
XXV/207/2021 

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. 

40. XXV Uchwała Nr 
XXV/208/2021 

W sprawie przyjęcia Wieloletniego 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Bedlno na lata 2021-2026. 

41. XXVI odbyta w 
dniu 26 
listopada2021r. 

Uchwała Nr 
XXVI/209/2021 

W sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2021-2033. 

42. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/210/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Bedlno na 2021 rok. 

43. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/211/2021 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Bedlno. 

44. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/212/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Gminy Bedlno. 

45. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/213/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno. 

46. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/214/2021 

W sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 
jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno 
zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

47. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/215/2021 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 
rolnego. 
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48. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/216/2021 

W sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 

49. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/217/2021 

W sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych. 

50. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/218/2021 

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. 

51. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/219/2021 

W sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2022 rok. 

52. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/220/2021 

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno. 

53. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/221/2021 

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. 

54. XXVI Uchwała Nr 
XXVI/222/2021 

W sprawie zmiany uchwały Nr XX/196/2018 
Rady Gminy Bedlno z dnia 18 stycznia 2018 r. 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty oraz zarządzenia 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
na terenie Gminy Bedlno. 

55. XXVII odbyta  
w dniu 29 
grudnia 2021r. 

Uchwała Nr 
XXVII/223/2021 

W sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2021-2033. 

56. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/224/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Bedlno na 2021 rok. 

57. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/225/2021 

W sprawie wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

58. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/226/2021 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2033. 

59. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/227/2021 

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno 
na 2022 rok. 

60. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/228/2021 

W sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi  
z dochodów własnych niepochodzących  
z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

61. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/229/2021 

W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Bedlno na 2022 rok.  

62. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/230/2021 

W sprawie przyjęcia ramowych planów pracy 
stałych komisji Rady Gminy Bedlno na 2022 r. 

63. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/231/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od 
Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu 
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zimowego utrzymania dróg powiatowych w 
roku 2022. 

64. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/232/2021 

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2022 rok. 

65. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/233/2021 

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno 
na 2022 rok. 

66. XXVII Uchwała Nr 
XXVII/234/2021 

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata 
2022-2024. 

67. XXVIII odbyta  
w dniu 30 
grudnia 2021r. 

Uchwała Nr 
XXVIII/235/2021 

W sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2021-2033. 

68. XXVIII Uchwała Nr 
XXVIII/236/2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Bedlno na 2021 rok. 

 

2. Wójt Gminy Bedlno - Józef Ignaczewski 
 

W 2021 roku Wójt Gminy Bedlno wydał 177 zarządzeń. 

 
Lp 

 
ZARZĘDZENIE WÓJTA GMINY BEDLNO W SPRAWIE: 

 
z dnia 

1 Wprowadzenia w Gminie Bedlno Procedury realizacji obowiązków w 
zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania 
informacji o schematach podatkowych. 

04.01.21 r 

2 Określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg 
wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Bedlno. 

12.01.21 r 

3 Utworzenia telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz 
informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) i 
zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2. 

15.01.21 r 

4 Wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia 
Gminnego Biura Spisowego w Gminie Bedlno. 

25.01.21 r 

5 Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w 
sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UG Bedlno. 

25.01.21 r 

6 Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac w 
Urzędzie Gminy Bedlno. 

26.01.21 r 

7 Ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w 
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 
punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina 
Bedlno jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022. 

28.01.21 r 

8 Ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty gminne oraz budynki i lokale 
użytkowe. 

09.02.21 r 

9 Ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej w wyborach 
uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 28.03.21 
r. 

11.02.21 r 

10 Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 
2021 roku. 

11.02.21 r 

11 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.  18.02.21 r 



15 
 

12 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 18.02.21 r 

13 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 19.02.21 r 

14 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w UG. Bedlno oraz 
na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Bedlno. 

19.02.21 r 

15 Zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Bedlno środków 
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ryczałtu pieniężnego 
za pranie odzieży roboczej. 

19.02.21 r 

16 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.02.21 r 

17 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.02.21 r 

18 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.02.21 r 

19 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.02.21 r 

20 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 28 marca 2021r. 

26.02.21 r 

21 Wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na 
obszarze Gminy Bedlno wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bedlno 
zarządzonych na dzień 28 marca 2021 r.  

26.02.21 r 

22 Ustalenia wysokości prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w 
jednostce samorządu terytorialnego w Gminie Bedlno na 2021 rok dla 
Urzędu Gminy Bedlno. 

26.02.21 r 

23 Opracowania „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego u 
sytuacji kryzysowych Gminy Bedlno.” 

26.02.21 r 

24 Powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu strażackiego 
marki JELCZ o numerze rejestracyjnym EKU 23XG.  

09.03.21 r 

25 Wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont. 09.03.21 r 

26 Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora SP im. 37 
Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks.J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie 

25.03.21 r 

27 Ustalenie planu kont 25.03.21 r 

28 Powołania komisji do odbioru robót do zadania: Wykonanie otworu 
wiertniczego St. 2 dla potrzeb gm. ujęcia wód podziemnych w m Kamilew, 
gm. Bedlno w ramach zadania Modernizacja systemu zaopatrzenia w 
wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo gm. Bedlno. 

25.03.21 r 

29 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury 
– Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie za rok 2020. 

25.03.21 r 

30 Powołania komisji do wykonywania przeglądu autobusu marki Autosan 
oraz spisania protokołu zdawczo- odbiorczego. 

30.03.21 r 

31 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 31.03.21 r 

32 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 31.03.21 r 

33 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 31.03.21 r 

34 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 12.04.21 r 

35 Określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników 
(dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Bedlno. 

12.04.21 r 

36 Ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
Dyrektora Gminnego Żłobka w Bedlnie. 

14.04.21 r 

37 Powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku. 

14.04.21 r 

38 Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za 
święto przypadające w sobotę. 

14.04.21 r 
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39 Przyjęcia planu kontroli zarządczej na rok 2021 w Urzędzie Gminy Bedlno 
i jednostkach organizacyjnych Gminy Bedlno. 

14.04.21 r 

40 Zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi 
potrzebami w Urzędzie Gminy Bedlno. 

14.04.21 r 

41 Wprowadzenia Standardów Obsługi Osób ze szczególnymi potrzebami w 
Urzędzie Gminy Bedlno. 

14.04.21 r 

42 Przyjęcia planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Bedlno na lata 2021-23. 

14.04.21 r 

43 Udzielenia pełnomocnictwa. 16.04.21 r 

44 Organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Bedlno. 16.04.21 r 

45 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.04.21 r 

46 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.04.21 r 

47 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.04.21 r 

48 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.04.21 r 

49 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.04.21 r 

50 Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Aleksandry Stawińskiej- Dyrektora 
Gminnego Żłobka w Bedlnie do podejmowania działań w zakresie 
zwykłego zarządu. 

29.04.21 r 

51 Wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Kręcieszki. 29.04.21 r 

52 Umorzenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę. 29.04.21 r 

53 Zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

29.04.21 r 

54 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: Modernizacja dróg gminnych. 

29.04.21 r 

55 Zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach 12.05.21 r 

56 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 12.05.21 r 

57 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 12.05.21 r 

58 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.05.21 r 

59 Przedstawienia Radzie Gminy Bedlno Raportu o stanie Gminy Bedlno za 
2020 rok. 

28.05.21 r 

60 Ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji 
wyborczej na terenie Gminy Bedlno w wyborach uzupełniających do Rady 
Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 roku. 

28.05.21 r 

61 Szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym 
w czasie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno 
zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 roku. 

28.05.21 r 

62 Ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowane 
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady 
Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 roku. 

28.05.21 r 

63 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 28.05.21 r 

64 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 31.05.21 r 

65 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 31.05.21 r 

66 Ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Bedlno. 31.05.21 r 

67 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego na: 
1.” Usługę cateringową- przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci 
w wieku 1-3 lat dla Gminnego Żłobka w Bedlnie” 
2. „Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Bedlno”. 

10.06.21 r 

68 Przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w 
Bedlnie. 

11.06.21 r 

69 Zmiany do instrukcji obiegu dowodów księgowych oraz dokumentacji 
przetwarzania danych przy użyciu komputerów 

11.06.21 r 
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70 Wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Pniewo. 17.06.21 r 

71 Zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach 
uzupełniających w sołectwie Pniewo. 

17.06.21 r 

72 Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 
kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Inspektor ds. 
księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Bedlno. 

17.06.21 r 

73 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 22.06.21 r 

74 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 22.06.21 r 

75 Zwolnienia nauczyciela z obowiązku zastępowania Dyrektora SP im. 37 
Łęczyckiego Pułku Piechoty im.ks. J.Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie. 

25.06.21 r 

76 Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora SP im. 37 
Łęczyckiego Pułku Piechoty im.ks. J.Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie. 

25.06.21 r 

77 Powołania na stanowisko Dyrektora GOK w Bedlnie. 30.06.21 r 

78 Wprowadzenia prewspółczynnika metrażowego VAT. 30.06.21 r 

79 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 30.06.21 r 

80 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 30.06.21 r 

81 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 30.06.21 r 

82 Powołania komisji do rozliczenia zużycia opału w UG w Bedlnie. 30.06.21 r 

83 Umorzenia zaległości i odsetek z tytułu opłat za wodę. 30.06.21 r 

84 Realizacji programu Czyste powietrze. 30.06.21 r 

85 Powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w 
wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Bedlno 
oraz pomocy w usuwaniu tych skutków, w tym wypłaty pomocy finansowej 
w formie zasiłków celowych. 

15.07.21 r 

86 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033. 15.07.21 r 

87 Ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie 
gm. Bedlno. 

16.07.21 r 

88 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych. 

19.07.21 r 

89 Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 
kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska: Dyrektor Gminnego 
Żłobka w Bedlnie. 

19.07.21 r 

90 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 19.07.21 r 

91 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 19.07.21 r 

92 W sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa 
Orłów Kolonia. 

28.07.21 r 

93 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 29.07.21 r 

94 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 29.07.21 r 

95 Rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę. 06.08.21 r 

96 Powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku 
zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Bedlno. 

06.08.21 r 

97 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 06.08.21 r 

98 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 roku. 06.08.21 r 

99 Określenia Procedury kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

06.08.21 r 
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100 Zmieniające Zarządzenie Nr 205/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 
grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.00,00 zł. 

06.08.21 r 

101 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: Termomodernizacja budynku SP w Pleckiej Dąbrowie. 

06.08.21 r 

102 Zmiany zarządzenia Nr 96/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6.08. 2021 w 
sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód powstałych w 
wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Bedlno. 

09.08.21 r 

103 Przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bedlno, o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu 
wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I 
półrocze 2021 roku. 

30.08.21 r 

104 Zwolnienia nauczyciela z obowiązku zastępowania Dyrektora SP im. 37 
Łęczyckiego Pułku Piechoty im.ks. J.Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie. 

31.08.21 r 

105 Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora SP im. 37 
Łęczyckiego Pułku Piechoty im.ks. J.Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie. 

31.08.21 r 

106 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 31.08.21 r 

107 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 31.08.21 r 

108 Zmian do zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy Bedlno  31.08.21 r 

109 Założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bedlno 
na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 oraz 
terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne. 

31.08.21 r 

110 Przeprowadzenia spisu paliwa w samochodzie służbowym 
VOLKSWAGEN 

09.09.21 r 

111 Powołania komisji do odbioru robót do zadania: Modernizacja, 
doposażenie i rozbudowa stadionu sportowego w Pniewie – Etap II. 

10.09.21 r 

112 Wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Annetów. 10.09.21 r 

113 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 24.09.21 r 

114 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 27.09.21 r 

115 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 27.09.21 r 

116 Ustalenia planu lont 30.09.21 r 

117 Ustalenia planu lont 30.09.21 r 

118 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 30.09.21 r 

119 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 30.09.21 r 

120 Powołania komisji. 30.09.21 r 

121 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”. 

04.10.21 r 

122 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033. 06.10.21 r 

123 Zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bedlnie. 

07.10.21 r 

124 Powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Usuwanie i 
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno 
w 2021 roku”. 

08.10.21 r 

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

08.10.21 r 

126 Ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno. 

13.10.21 r 

127 Powołania komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych 
zakupionych w ramach projektu „pl. ID-Polska ID karta”. 

21.10.21 r 

128 Zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach 
uzupełaniających w sołectwie Annetów. 

26.10.21 r 
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129 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 26.10.21 r 

130 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 r. 26.10.21 r 

131 Rozwiązania Gm. Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia 
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na 
terenie Gminy Bedlno. 

29.10.21 r 

132 Przeprowadzenia odbioru końcowego robót drogowych 29.10.21 r 

133 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: „Modernizację Systemu Zaopatrzenia w Wodę- Stacja 
Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.” 

29.10.21 r 

134 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 2022 r.” 

04.11.21r 

135 Ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno. 

05.11.21 r 

136 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu 

05.11.21 r 

137 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: Zakup i dostawę ciągnika rolniczego. 

10.11.21 r 

138 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: „Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bedlnie wraz z termomodernizacją budynku”. 

10.11.21 r 

139 Przyjęcia projektu budżetu Gminy Bedlno na 2021 r. 15.11.21 r 

140 Przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bedlno na lata 2022 - 2033 

15.11.21 r 

141 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 18.11.21 r 

142 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 r. 18.11.21 r 

143 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. 

23.11.21 r 

144 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: Zakup i dostawę ciągnika rolniczego. 

24.11.21 r 

145 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 r. 26.11.21 r 

146 Ustalenia planu kont 26.11.21 r 

147 Powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na 
realizację zadania publicznego w 2021 roku zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

26.11.21 r 

148 Rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 
2021 roku zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży. 

30.11.21 r 

149 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 30.11.21 r 

150 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 r. 30.11.21 r 

151 Powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie 
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

01.12.21 r 

152 Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za 
święto przypadające w sobotę. 

03.12.21 r 

153 Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za 
święto przypadające w sobotę. 

03.12.21 r 

154 Wprowadzenia zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. 

03.12.21 r 
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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, 

155 Zmiany zarządzenia Nr 195/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 
2020r. w sprawie określenia wzoru wniosku i terminów składania 
wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno. 

07.12.21 r 

156 Umorzenia przedawnionych zaległości i odsetek z tytułu opłat za wodę. 10.12.21 r 

157 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: „Modernizację Systemu Zaopatrzenia w Wodę- Stacja 
Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”. 

14.12.21 r 

158 Powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia 
publicznego pn.: „Roboty budowlane z obiekcie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bedlnie wraz z termomodernizacją budynku”. 

14.12.21 r 

159 Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. 
wymiaru zobowiązań pieniężnych. 

15.12.21 r 

160 Ustalenia dnia wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2021 roku. 15.12.21 r 

161 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 15.12.21 r 

162 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 15.12.21 r 

163 Wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków 
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń. 

17.12.21 r 

164 Odwołania Pani Doroty Stelmaszczyk ze stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach. 

17.12.21 r 

165 Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Żeronicach. 

17.12.21 r 

166 Udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w sprawie zwykłego 
zarządu. 

17.12.21 r 

167 Wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 
ustawy o finansach publicznych 

17.12.21 r 

168 Zmiany Zarządzenia Nr 42/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 kwietnia 
2021 roku w sprawie przyjęcia planów działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy 
Bedlno na lata 2021-2023. 

1712.21 r 

169 Przeprowadzenia inwentaryzacji. 17.12.21 r 

170 Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 188/2019 Wójta Gminy Bedlno z 
dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bedlnie. 

17.12.21 r 

171 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 29.12.21 r 

172 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 30.12.21 r 

173 Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok. 31.12.21 r 

174 Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok. 31.12.21 r 

175 Przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bedlno 30.12.21 r 

176 Udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w sprawie zwykłego 
zarządu. 

31.12.21 r 

177 Zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe w UG Bedlno 

31.12.21 r 



21 
 

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. 
9) Gminny Żłobek w Bedlnie. 

 

      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 2021 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) Kasjer, 
  f) Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, 
  g) Samodzielne stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac 
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,  
  i) Robotnik gospodarczy 
5) Kierownik USC, 
  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, 

mailto:ug@bedlno.pl
http://www.bedlno.pl/
http://ugbedlno.bip.org.pl/
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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 2021 r. było 27 osób, w tym: stanowiska 
kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi. Na stanowiskach 
kierowniczych i urzędniczych 14 osób, na pomocniczych i obsługi zatrudnionych było 
7 osób w tym 1 osoba zatrudniona w ramach efektywności po odbytym stażu, 
pozostałe 6 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. 
 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie w roku 2021 r. 
zorganizowano na terenie Gminy Bedlno roboty publiczne dla 12 osób w ramach 
zatrudnienia na stanowiskach robotniczych a także staże dla osób bezrobotnych: w 
tym dla 1 osoby w okresie od 21 kwietnia 2021 r do dnia 20 października 2022 r. oraz 
dla 1 osoby w okresie od dnia 21 kwietnia 2021 r. do dnia 09 grudnia 2021 r. Były to 
staże na stanowiska w zawodzie: pracownik biurowy. 
 

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 2021 do Urzędu wpłynęło 7.521 pism, 314 wniosków o wydanie zaświadczeń  
w sprawach majątkowych, 128 wniosków o wydanie tzw. zaświadczeń o terenie   
(w zakresie posiadanych praw własności do nieruchomości), 1 skarga, która została 
przekazana do innej instytucji wg właściwości oraz 9 petycji. Wpłynęło także do Urzędu 
Gminy 92 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Prowadzono ewidencję 
zbiorów bibliotecznych w ilości 12 pozycji książkowych.  
 
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 pisma 
i w szybkim tempie komunikować się z daną Instytucją. 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 10,42 mb. tj. 208 teczek oraz 
dokumentację archiwalną (kat. A) w ilości 4,84 mb. tj. 113 teczek. 
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Stały kontakt informacyjny z Mieszkańcami utrzymywany jest poprzez stronę 
internetową Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej. 
 
Statystyka dotycząca strony http://ugbedlno.bip.org.pl/ Biuletynu Informacji Publicznej – Urząd Gminy 

Bedlno za rok 2021 

Tytuł Wyświetleń 

Ogłoszenia 4855 

Menu Podmiotowe 3879 

Urząd Gminy Bedlno 1205 

Wójt Gminy Bedlno – Informacje i Ogłoszenia 2050 

Oświadczenia o Stanie Majątkowym 2255 

Gmina Bedlno 955 

Informacje i Ogłoszenia 924 

Zapytania Ofertowe Od 20.06.2020 1233 

Ochrona Środowiska 402 

Sprzedaż Nieruchomości 550 
 

Statystyka dotycząca strony www.bedlno.pl za rok 2022 (strona internetowa – Urzędu Gminy Bedlno) 

Najpopularniejsze Artykuły: 

Tytuł Wyświetleń 

Aktualności 4524 

Kontakt 3507 

Wójt Gminy 3478 

Bezpłatny System Informacyjny Dla Mieszkańców 2904 

Jednostki organizacyjne 2670 

Rada Gminy 2270 

Informacja O Odpadach Komunalnych 1787 

Czyste Powietrze 1102 

Numer konta bankowego 754 
 

Najpopularniejsze pliki: 

Nazwa Pobrań 

Strategia Rozwoju Gminy Bedlno 2015-2025.pdf 2350 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bedlno na 
lata 2015-2025 

1425 

Dokument 2080 

Oświadczenie 891 

Zgłoszenie zbiornika i POŚ.pdf 624 

Konsultacje – Projekt zmiany KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ 
ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015-2025” 

625 

 

Najpopularniejsze aktualności: 

Tytuł Wyświetleń 

Dobry Start 340 

http://ugbedlno.bip.org.pl/
http://www.bedlno.pl/
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Stypendia Wójta Gminy Bedlno 245 

Uroczyste Otwarcie Gminnego Żłobka W Bedlnie 199 

Informacja Ważna COVID-19 192 

Świadczenia Wychowawcze  190 

Informacja Dotycząca Usuwania Wyborów Zawierających Azbest 78 

Szczepimy Się 725 

 

VI. Podstawowe dane finansowe na koniec 2021 r. 
 

1. Informacja z realizacji budżetu Gminy Bedlno za 2021 rok 
 

Budżet Gminy Bedlno na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bedlno w dniu 
29 grudnia 2020 r. uchwałą nr XIX/166/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno 
na 2021 r. 

W toku realizacji budżetu gminy wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Gminy  
i Wójta Gminy, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 8.810.775,38 zł, 
wydatki o kwotę 4.786.284,58 zł oraz przychody zmniejszyły się o kwotę  
(–) 4.024.490,80 zł. Deficyt zaplanowano w kwocie 1.862.751,20 zł, nie został 
zrealizowany i w wyniku realizacji budżetu wykonano nadwyżkę w kwocie 
2.636.428,74 zł. 
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2021 roku wynosił: 
- plan dochodów  – 33.209.690,48 zł 
- plan wydatków  – 35.072.441,68 zł 
 
Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z deficytem w wysokości 
1.862.751,20 zł., którego źródło pokrycia stanowi nadwyżka z lat ubiegłych  
w 1.288.892,20 zł oraz przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu i pożyczki  
w kwocie 573.859,00 zł. 
 
Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2021 w stosunku do pierwotnego budżetu przedstawia poniższa 

tabela: 

Treść 
Uchwała 

budżetowa na 
29.12.2020 rok 

Uchwała 
budżetowa na 
31.12.2021 rok 

Różnica  
(3-2) 

1 2 3 4 

Dochody 24.398.915,10 33.209.690,48 8.810.775,38 

Wydatki 30.286.157,10 35.072.441,68 4.786.284,58 

Przychody 5.887.242,00 1.862.751,20 - 4.024.490,80 

Rozchody 0,00 0,00 0,00 

Deficyt/nadwyżka 5.887.242,00 1.862.751,20 - 4.024.490,80 

Źródła finansowania deficytu:    

nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 1.288.892,20 1.288.892,20 
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Przychody z zaciągniętych 
pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

5.000.000,00 573.859,00 - 4.426.141,00 

Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach 

887.242,00 0,00 0,00 

 

Wykonanie dochodów za 2021 roku zrealizowano w kwocie 33.326.690,10.zł, co 
stanowi 100,35% w tym: 

a) dochody bieżące – 28.907.735,13 zł, co stanowi 104,07% w stosunku do planu 
wydatków bieżących 

b) dochody majątkowe – 4.418.954,97zł co stanowi 81,33% w stosunku do planu 
wydatków majątkowych 
 

Wykonanie wydatków za 2021 roku zrealizowano w kwocie 30.690.261,36 zł., w tym: 
a) wydatki bieżące – 24.988.103,40 zł co stanowi 92,96% w stosunku do planu 

wydatków bieżących 
b) wydatki majątkowe – 5.702.157,96 zł co stanowi 69,61% w stosunku do planu 

wydatków majątkowych 
 
                           Wykonanie budżetu Gminy Bedlno na dzień 31 grudnia 2021 roku 

L.p. Treść 

Plan po zmianach                              
na dzień                               

31 grudnia 2021 
roku 

Wykonanie na 
dzień 31 grudnia 

2021 roku 

% wykonania 
planu 

1. Dochody, w tym: 33.209.690,48 33.326.690,10 100,35 

  bieżące 27.776.566,21 28.907.735,13 104,07 

  majątkowe 5.433.124,27 4.418.954,97 81,33 

2. Wydatki, w tym: 35.072.441,68 30.690.261,36 87,51 

  bieżące 26.880.281,90 24.988.103,40 92,96 

  majątkowe 8.192.159,78 5.702.157,96 69,61 

3. Deficyt/nadwyżka - 1.862.751,20 2.636.428,74   

4. 
Finansowanie 
deficytu 

- 1.862.751,20     

5. Przychody ogółem: - 1.862.751,20     

 

2. Dochody 

 

W 2021 roku dochody budżetu zrealizowane zostały w 100,35%, co stanowi kwotę 
33.326.690,10 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy w grupie dochodów bieżących 
wyniosła 104,11% natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w 81,15%. 
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Struktura zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2021 roku przedstawia poniższy wykres: 

 

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku według ich źródeł 

 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 

Wykonanie  

na dzień 

30.12.2021 r. 

% 

wykonania 

planu 

rocznego 

DOCHODY BIEŻĄCE 27.776.566,21 28.907.735,13 104,07 

w tym: 

1. dochody własne 

• wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

     5.657.474,99 

4.575.749,00 

6.433.003,80 

4.952.938,00 

113,71 

108,24 

2. subwencje 8.284.876,00 8.284.876,00 100,00 

3. dotacje celowe na zadania zlecone 8.338.270,58 8.309.108,23 99,65 

4. dotacje celowe na zadania własne 652.885,23 651.085,69 99,72 

5. dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy. 

261.798,41 261.798,41 100,00 

6. dotacje otrzymane na podstawie 

porozumień i umów 
5.512,00 14.925,00 270,77 

DOCHODY MAJĄTKOWE 5.433.124,27 4.418.954,97 81,33 

w tym: 

1. środki na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z 
158.492,00 158.492,00 100,00 

dochody własne
6 433 003,80

wpływy z podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych

4 952 938,00
subwencje

8 284 876,00

dotacje celowe na 
zadania zlecone

8 309 108,23

dotacje celowe na 
zadania własne

651 085,69

dotacje celowe w 
ramach programów 

finansowanych z 
udziałem środków 

europejskich 
261 798,41

dochody 
majątkowe

4 418 954,97
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udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust.1 pkt 2 i 3 

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gminy 

450.905,11 450.905,11 100,00 

3. dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na realizację inwestycji 
332.763,16 332.763,16 100,00 

4. dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielonej między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

80.000,00 80.000,00 100,00 

5. wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
8.360,00 20.756,70 248,29 

6. środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

4.402.604,00 3.376.038,00 76,68 

OGÓŁEM 33.209.690,48 33.326.690,10 100,35 

 
Wykres: Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bedlno na dzień 31 grudnia 2021 roku 

według działów klasyfikacji budżetowej 
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Główne źródła dochodów w poszczególnych działach to: 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.126.675,58 1.125.472,77 99,89 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• dochody z dzierżawy terenów łowieckich – 4.005,96 zł 

• dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 
1.060.675,58 zł 

• otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla sołectwa: Szewce Nadolne  
i Dębowa Góra w kwocie 2.000,00 zł, 

• pomoc finansowa, w formie dotacji celowej na realizację bieżących zadań 
własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego „Sołectwo na plus”  
w wysokości 48.791,23 zł dla sołectw: 

➢ Szewce Nadolne, zadanie pn. „Budowa altany rekreacyjnej wraz  
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szewce Nadolne”, 

➢ Szewce Owsiane, zadanie pn. „Biesiady pod chmurką w miejscowości Szewce 
Owsiane”, 

➢ Orłów Parcel, zadanie pn. „Plac zabaw dla dzieci”, 
➢ Dębowa Góra, zadanie pn. „Modernizacja tarasu i schodów przed świetlicą 

wiejską”, 
➢ Kamilew, zostanie zadanie pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Kamilew”. 

 

dochody majątkowe, to m.in.: 

• pomoc finansowa, w formie dotacji celowej na realizację bieżących zadań 
własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego „Sołectwo na plus”  
w wysokości 10.000,00 zł dla sołectwa: 

• Załusin, zadanie pn. „Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej”, 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

400 Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

661.492,00 802.730,73 121,35 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• wpływ opłat za sprzedaż wody – 554.926,51 zł 

• odsetki, koszty postępowania sądowego – 7.781,13 zł.  

• zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2020 roku – 19.505,55 zł,, 

• zwrot podatku VAT za lata 2019, 2020 rok – 62.025,54 zł 

• zwrot środków PROW na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości 
Jaroszówka-Garbów. Projekt realizowany w roku 2020 – 158.492,00 zł 

 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 
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600 Transport i łączność 595.627,26 608.446,19 102,15 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań lokalnego transportu 
zbiorowego – 217.758,03 zł, 

• dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień – 14.925,00, 

• wpłata kaucji na poczet naprawy użytkowanych dróg gminnych w wysokości 
15.000,00 zł,  

• pomoc finansowa w postaci dotacji Gminie Bedlno na usuwanie skutków kęski 
żywiołowej z dnia 14 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na „Remont dróg gminnych i 
przepustów, znajdujących się w pasach tych dróg” na podstawie umowy nr 
7/IFI/2021 z Województwem Łódzkim – 28.000,00 zł. 

 

dochody majątkowe, to m.in.: 

• wpływ dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego za wykonanie zadania pn. 
„Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Stanisławice – Stradzew gmina Bedlno w roku 2020 - 182.883,16 zł, 

• wpływ dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego za wykonanie zadania pn. 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Modernizacja drogi w 
miejscowości Wola Kałkowa” – 149.880,00 zł, 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

700 Gospodarka mieszkaniowa 118.044,00 146.622,44 124,21 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w 
wysokości 13.160,89 zł, 

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych i 
prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze (dzierżawa) – 5.428,06 zł, 

• czynsz za wynajem lokali mieszkalnych – 44.349,20 zł, 

• odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów egzekucyjnych, rozgraniczenie 
działek – 2.963,63 zł, 

• zwrot udziału po zmarłym mieszkańcu z terenu Gminy Bedlno – 30.720,66 zł 

• pomoc finansowa w postaci dotacji Gminie Bedlno na usuwanie skutków kęski 
żywiołowej z dnia 14 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na „Naprawa pokrycia dachowego 
na budynku komunalnym w miejscowości Mirosławice” na podstawie umowy nr 
7/IFI/2021 z Województwem Łódzkim – 50.000,00 zł. 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

750 Administracja publiczna 110.581,00 112.586,30 101,81 
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dochody bieżące, to m.in.: 

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań m.in. z zakresu spraw 
obywatelskich, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz spis powszechny, 
akcja kurierska – 87.030,00 zł, 

• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% 
wpływów za dowody osobiste i udostęnienie danych osobowych)- 6,20 zł, 

• zwrot nadpłata za energię elektryczną – 2.217,10 zł, 

• zwrot kosztów postępowania sądowego – 3.600,00 zł, 

• dotacja celowa w związku z realizacją zadań na rzecz narodowego spisu 
powszechnego ludności i mieszkań 2021 roku, zgodnie z pismem Urzędu 
Statystycznego w Łodzi, znak pisma LDZ-WO.573.2.2021 z dnia 5 lutego 2021 
roku – 19.733,00 zł 

 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

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

7.768,00 7.768,00 100,00 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i utrzymanie rejestrów 
wyborców, 

• dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wyborów uzupełniających do 
rady gminy. 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

8.360,00 8.388,36 100,34 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• zwrot składki z polisy ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(polisa DU 32847739) za 2020 rok – 27,18 zł, 

• odsetki od nieterminowych wpłat – 1,18 zł,  
 

dochody majątkowe, to m.in.: 

• wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 8.360,00 zł. 

 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 

7.350.842,00 7.823.743,04 106,43 
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wydatki związane z ich 
poborem 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, który na plan 4.575.749,00 
zł wykonano w wysokości 4.952.938,00 zł, co stanowi 108,24%, 

• udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, który na plan 40.000,00 zł 
wykonano w wysokości 56.683,47 zł, co stanowi 141,71%, 
 

wpływy z lokalnych podatków zostały zrealizowane: 

Wyszczególnienie 
Plan na dzień 
31.12.2021 r. 

Wykonanie na 
dzień 31.12.2021 r. 

% 
wykonania 

z podatku od działalności 
gospodarczej osób fizycznych 
opłacanego w formie karty 
podatkowej 

1.000,00 zł    2.349,00 zł     234,90 

z podatku od nieruchomości 1.144.175,00 zł    1.152.306,96 zł     100,71 

z podatku rolnego 1.174.795,00 zł    1.077.899,85 zł 91,75 

z podatku leśnego 3.718,00 zł    3.721,00 zł 100,08 

z podatku od środków 
transportowych 

245.425,00 zł 272.868,51 zł 111,18 

z podatku od czynności 
cywilnoprawnych 

105.000,00 zł 206.734,45 zł 196,89 

z podatku od spadków i 
darowizn 

25.000,00 zł     39.520,30 zł    158,08 

z opłaty eksploatacyjnej 7.680,00 zł     10.291,20 zł    134,00 

wpływy z tytyłu kosztów 
egzekucyjnych, opłat 
komorniczych oraz wpływ 
odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 

3.800,00 zł     7.613,27 zł 200,35 

z opłaty skarbowej 22.000,00 zł     28.447,00 zł     129,30 

z opłat za zajęcie pasa 
drogowego 

2.500,00 zł   4.402,85 zł 176,11 

opłata od napojów 
alkoholowych, których objętość 
jest mniejsza, niż 300 ml 
„podatek od małpek” 

0,00 zł   7.967,18 zł 0,00 

 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

758 Różne rozliczenia 11.775.585,69 12.100.766,00 102,76 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• subwencja oświatowa subwencji ogólnej – 4.976.282,00 zł, 

• część wyrównawcza subwencji ogólnej  - 2.572.182,00 zł, 

• wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (pismo ST3.4751.6.2021.K z 
dnia 15 listopada 2021 r.) – 3.076.038,00 zł, 
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• wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 
(pismo ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r.) – 300.000,00 zł, 

• uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo 
ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.) – 736.412,00 zł, 

• wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe 
wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonania 
zadań z ubezpieczenia społecznego – 1.807,74 zł, 

• dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków na zakup podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych poniesionych w 2020 roku ze środków własnych – 435,60 zł, 

• odsetki naliczone od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 3.140,97 
zł, 

• zwrot podatku od towaru i usług wynikający z rozliczenia za lata 2017, 2018, 2019, 
2020 – 320.232,00 zł, 

• dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach 
funduszu sołeckiego w 2020 roku w zakresie wydatków bieżących –105.522,58 zł,  

dochody majątkowee, to m.in.: 

• dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach 
funduszu sołeckiego w 2020 roku w zakresie wydatków majątkowych – 8.713,11 
zł. 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

801 Oświata i wychowanie 581.939,43 496.204,03 85,26 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• otrzymana dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 
48.808,29 zł, 

• dochody z tytułu najmu pomieszczeń (Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Szkoła 
Podstawowa w Żeronicach) – 17.531,52 zł, 

• wpłaty z opłat za wyżywienie dzieci w jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego – 29.401,63 zł, 

• wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.603,61 zł, 

• otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego – 151.513,00 zł, 

• zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia objętego wychowaniem 
przedszkolnym, ale nie będący mieszkańcem Gminy Bedlno – 12.822,72 zł, 

• pomoc finansowa w postaci dotacji Gminie Bedlno na usuwanie skutków kęski 
żywiołowej z dnia 14 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na „Naprawa pokrycia 
dachowego na budynku Szkoły Podstawowe w Pniewie” na podstawie umowy nr 
7/IFI/2021 z Województwem Łódzkim – 15.000,00 zł, 

• odszkodowanie w kwocie 24.656,43 zł w wyniku klęski żywiołowej z dnia14 lipca 
2021 roku dla: 
➢ Szkoły Podstawowej w Żeronicach (12.812,07 zł), 
➢ Szkoły Podstawowej w Pniewie (2.510,00 zł), 
➢ Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie (9.334,36 zł). 
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• wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w wysokości 150.000,00 zł, inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

• dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi nr umowy 465/EE/D/2020 w formie dotacji z dnia 
14.10.2020 roku na realizację zadania pn. „Program Edukacji ekologicznej 
realizowany w Szkole Podstawowej w Bedlnie” – 26.365,29 zł, 

• pozostałe dochody odsetki, zwrot składki na ubezpieczenie OC dla posiadaczy 
pojazdów mechanicznych (polisa DU 32813592) za 2020 rok – 1.848,54 zł. 
 

dochody majątkowe, to m.in.: 

• wpływy ze sprzedaży autobusu – 10.653,00 zł, 

 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

851 Ochrona zdrowia 101.680,00 359.561,42 353,62 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 
77.881,42 zł, 

• wpływ refundacji poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób 
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 – 21.680,00 zł, 

• wsparcie finansowe na realizację zadań związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w celu realizacji zadania pn. „Działania promocyjne, w tym 
organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu 
zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się 
szczepieniu przeciw Covid -19” - 10.000,00 zł, 

• wpływ nagrody za III miejsce w Powiecie Kutnowskim w konkursie Rosnąca 
Odporność finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 
Łódzki Urząd Wojewódzki – 250.000,00 zł. 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

852 Pomoc społeczna 616.529,00 615.646,50 99,87 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy zasiłki 
stałe, zasiłki okresowe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
dożywianie oraz dotacja na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej, 

• wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych, 
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• Pomoc finansowa w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” - 98.000,00 zł, 

• dotacja, przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób 
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej (burza z silnym wiatrem), które miały miejsce w dniu 9 
lipca 2021 r. oraz w dniach 14-15 lipca 2021r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z 3 sierpnia 2021 roku Nr 
MF/FS4.4143.3.371.2021.MF.2510 – 148.050,00 zł 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

15.000,00 15.000,00 100,00 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• Dotacja celowa na stypendia, 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

855 Rodzina 7.721.118,98 7.698.630,00 99,71 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym: na 
wypłaty świadczenia 500+, 

• świadczeń rodzinnych, 

• funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz opłacanie składek na 
ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, 

• dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w 
zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z 5 
lutego 2021 roku Nr FB-I.3111.2.10.2021 – 21.553,61 zł, 

• wpływ dofinansowania na realizację projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno” 
zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o 
dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 261.798,41 zł, 

• opłaty pobierane w oparciu o uchwałę XXI/183/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 
marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie 
dziecka w Gminnym Żłobku w Bedlnie. Zgodnie z uchwałą opłata za pobyt dziecka 
w wymiarze do 10 godzin dziennie ustala się w wysokości 231,25 zł – 30.525,75 zł. 

 

dochody majątkowe, to m.in.: 

• dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w 
zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
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w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z 5 
lutego 2021 roku Nr FB-I.3111.2.10.2021 – 442.192,00 zł, 

 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

2.348.182,50 1.332.105,18 56,73 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• dochody z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami, 

• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

• zwrot podatku VAT za 2020 rok, 

• zwrot wydatków budżetowych poniesionych w 2020 roku w związku z realizacją 
przedsięwzięcia pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno, w formie dotacji ze środków 
Narodowego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umową Nr 
40/2020/Wn05/OZ-UP-GO/D) - 73.546,50 zł. 

• dofinansowanie w formie dotacji nr 62/OZ/D/2021 z dnia 30.04.2021 r. na realizację 
zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Bedlno w 2021 roku – 42.063,00 

• pomoc finansowa w postaci dotacji Gminie Bedlno na usuwanie skutków kęski 
żywiołowej z dnia 14 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na „Zakup piły spalinowej 
oraz podkrzesywarki spalinowej” na podstawie umowy nr 7/IFI/2021 z 
Województwem Łódzkim – 15.000,00 zł, 

• pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Czyste Powietrze” – 9.000,00 
zł, 

• wpływ odszkodowania z PZU w związku z uszkodzeniem przystanku 
autobusowego. 

 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

265,04 2.829,14 1.067,44 

 

dochody bieżące, to m.in.: 

• dochody z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Konstantynów, 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

926 Kultura fizyczna 70.000,00 70.000,00 100,00 

 

dochody majątkowe, to m.in.: 

• dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn.: „Modernizacja, doposażenie rozbudowa stadionu sportowego w 
Pniewie –Etap II” – 70.000,00 zł.  
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Liczba mieszkańców na terenie Gminy Bedlno według stanu na dzień 
31.12.2021 r. wyniosła 5.281 dla porównania na dzień 31.12.2020 r. – 5. 379 
osób, na dzień 31.12.2019 r. - 5.459 osób. 
Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2021 r. wynosiły 6.310,68 zł, dla 
porównania w 2020 r. wynosiły 4.891,87 zł, w 2019 r. wynosiły 4.258,38 zł. 
 

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły należności w tym 
wymagalne. 
1. Należności wymagalne za dostarczenie wody w kwocie głównej 82.667,67 zł + 

odsetki w wysokości 11.239,60 zł. Wobec dłużników systematycznie wysyłane są 
wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie 
spłaty należności wymagalnych. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
wysłano 271 wezwań, 74 pism przed procesowych, 18 pozwów.  

2. Należności wymagalne z opłat śmieciowych w kwocie głównej 141.370,82 zł + 
odsetki wysokości 8.407,00 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 445 
upomnień, 70 tytułów wykonawczych.  

3. Należności wymagalne w podatkach w tym: 

• Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 35.355,57 zł. 

• Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 
21.213,32 zł. 

• Podatek rolny od osób fizycznych -29.643,02 zł. 

• Podatek rolny od osób prawnych - 284,24 zł. 

• Podatek leśny od osób fizycznych – 7,00 zł. 

• Podatek leśny od osób prawnych – 0,00 

• Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 39.945,66 zł. 

• Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.948,53 zł. 
W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wysłano 273 upomnień do podatników, 104 
tytułów wykonawczych, 12 wezwań. 
4. Należności wymagalne we wpływach z czynszów najmu: kwota główna 14.157,29zł 
5. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych: 246.762,83 zł. 

 
W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2021 roku wyegzekwował od 
dłużników alimentacyjnych kwotę funduszu alimentacyjnego w wysokości 39.378,86 
zł. Wyegzekwowano również kwotę zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 
600,00 zł. 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2021 roku podjął następujące 
działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych: 
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 oraz inne dokumenty mogące się przyczynić do 
realizacji egzekucji a wymienionych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów.  
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3. Wydatki 
 

Plan wydatków ogółem po zmianach na dzień 31grudnia 2021r. wynosił 35.072.441,68 
zł, wykonano na dzień 31.12.2021.r. 30.690.261,36 zł, co stanowi 87,51%. 

• wydatki bieżące  
plan 26.880.281,90 zł; wykonanie 24.988.103,40 zł; co stanowi 92,96% 

• wydatki majątkowe 
plan 8.192.159,78 zł; wykonanie 5.702.157,96 zł; co stanowi 69,61% 
 

Wykonanie wydatków budżetowych według poszczególnych grup: 

Grupa 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2021r. 

% 

Wykonania 

do planu 

rocznego 

% udział 

w 

wydatkach 

ogółem 

WYDATKI BIEŻĄCE 26.880.281,90 24.988.103,40 92,96 81,42 

w tym:     

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.129.850,06 9.688.345,89 95,64 31,57 

wydatki na zadania statutowe 8.094.744,43 6.930.817,89 85,62 22,58 

dotacje na zadania bieżące 638.608,00 609.448,15 95,43 
1,98 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.723.665,00 7.548.562,58 97,73 24,60 

programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3  

290.214,41 207.827,79 71,61 0,68 

obsługa długu 3.200,00 3.101,10 96,91 0,01 

WYDATKI MAJĄTKOWE 8.192.159,78 5.702.157,96 69,61 18,58 

OGÓŁEM 35.072.441,68 30.690.261,36 87,51 100 

 
Wykres w podziale na główne grupy wydatków 

 

Wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczone
9 688 154,89

Wydatki na zadania 
statutowe

6 931 008,89

dotacje na zadania 
bieżące

609 448,15

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych

7 548 562,58

Programy 
finansowane z 

udziałem środków, 
o których mowa w 
art.5 ust.1, pkt 2 i 3 

207 827,79

Obsługa długu
3 101,10

Wydatki majątkowe

5 702 157,96
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Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bedlno na dzień 31 grudnia 2021 roku   według działów 
klasyfikacji budżetowej. 

 

 

Główne przeznaczenie wydatków w poszczególnych działach to: 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.181.225,58 1.170.051,04 99,05 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych, 

• dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego 
wypłatę, 

• realizacja grantu „Sołectwo na plus” przyznanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego dla sołectwa: 

010 Rolnictwo i 
łowiectwo

1 170 051,04
400 Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 
gaz i wodę
677 022,64

600 Transport i 
łączność

2 221 409,75

700 Gospodarka 
mieszkaniowa

148 756,76

710 Działalność 
usługowa
27 989,72

750 Administracja 
publiczna

2 548 714,05

751 Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 

kontroli i ochrony 
prawa oraz 

sądownictwa
7 768,00

754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

170 956,52

757 Obsługa długu 
publicznego

3 101,10

801 Oświata i 
wychowanie
8 810 855,44

851 Ochrona zdrowia
43 128,15

852 Pomoc 
społeczna

899 629,71

854 Edukacyjna 
opieka 

wychowawcza
32 920,00 855 Rodzina

7 911 807,62

900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska
5 062 141,07

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego
693 636,08

926 Kultura fizyczna
260 373,71
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➢ Szewce Nadolne, zadanie pn. „Budowa altany rekreacyjnej wraz z 
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szewce Nadolne”. Mieszkańcy 
przygotowali teren pod budowę oraz montaż altany rekreacyjnej, 

➢ Szewce Owsiane, zadanie pn. „Biesiady pod chmurką w miejscowości 
Szewce Owsiane”. Zakupiono grill gazowy, meble ogrodowe, lampy 
grzewcze oraz stoły w celu integracyjnych spotkań z mieszkańcami w 
Szewcach Owsianych, 

➢ Orłów Parcel, zadanie pn. „Plac zabaw dla dzieci”. Mieszkańcy 
przygotowali teren oraz został zakupiony sprzęt wraz z montażem na plac 
zabaw w Orłowie Parceli, 

➢ Dębowa Góra, zadanie pn. „Modernizacja tarasu i schodów przed świetlicą 
wiejską”, 

➢ Kamilew, zadanie pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości 
Kamilew”. Mieszkańcy przygotowali teren oraz zakupiono i dokonano 
montażu urządzeń sportowych w Kamilewie. 

 

wydatki majątkowe, to m.in.: 

➢ Załusin, zadanie pn. „Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej”. 
Wykonano podbudowę podłoża oraz położono wylewkę asfaltową na 
parkingu przy świetlicy wiejskiej w Załusinie – 30.784,81 zł, 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

400 Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

1.103.052,93 677.022,64 61,38 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 
W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące związane były z utrzymaniem 
wodociągów wiejskich. Główne wydatki to: 

• wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągu Pniewo, Głuchy i Orłów, 

• energia elektryczna, 

• zakup materiałów do remontu i konserwacji hydrofornii, 

• opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych, 

• analiza wody. 
 

wydatki majątkowe to m.in.: 

• Zadanie inwestycyjne 
„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – STACJA UZDATNIANIA WODY 
W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO” – 132.787,00 zł 
✓ wykonanie otworu wiertniczego dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych 

w miejscowości Kamilew, gmina Bedlno (108.240,00 zł), 
✓ nadzór inwestorski, przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla zadania 

wykonanie otworu wiertniczego  
✓ inżynier kontraktu dla projektu modernizacja SUW Pniewo 

 
„Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bedlno” – 119.976,80 zł 
✓ rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Wilkęsy o długości 546,49 mb, 
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✓ rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Bedlno o długości 89,74 mb, 
✓ rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Pniewo o długości 121,19 mb, 
✓ wykonano projekt budowlany na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości 

Stanisławice 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

600 Transport i łączność 2.585.897,58 2.221.409,75 85,90 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 
W ramach tego działu poniesiono wydatki w celu przekazania: 

• pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kutnowskiego z 
przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego 
w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Bedlno - linia komunikacyjna: Kutno -
Dębowa Góra, oraz wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wydatki 
związane zadaniem z zakresu transportu zbiorowego. 

• dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na 
podstawie porozumień – 10.758,00 zł 

• dotacja związana z dofinansowaniem lokalnego transportu zbiorowego 
realizowanego przez PKS Gostynin, Bussekspress – 388.542,67 zł, 

• remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych mieszanką asfaltową – 61.520,91 
zł, 

• oczyszczenie, odtworzenie i udrożnienie rowu przy drodze gminnej w miejscowości 
Wojszyce - 35.702,57 zł, 

• koszenie porostów, ścinanie krzaków – droga Plecka Dąbrowa – 29.560,37 zł 

• usuwanie śliskości i gołoledzi na drogach gminnych - 15.558,13 zł  

• wycinka poboczy dróg gminnych – 3.492,00 zł, 

• wykonanie przepustu drogowego pod drogą gminną – 4.000,00 zł, 
 

wydatki majątkowe to m.in.: 

• modernizacja (remont) drogi w miejscowości Julianów – 66.742,89 zł, 

• modernizacja (remont) drogi w miejscowości Ruszki – 173.328,30 zł, 

• modernizacja (remont) drogi w miejscowości Zosinów – 315.753,49 zł, 

• modernizacja (remont) drogi w miejscowości Żeronice – 166.540,01 zł 

• modernizacja dróg gminnych – 120.444,24 zł, 

• odwodnienie obiektu gminnego w Pleckiej Dąbrowie – 2.460,00 zł, 

• modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Modernizacja drogi w 
miejscowości Wola Kałkowa – 400.669,54 zł, 

• modernizacja drogi Wola Kałkowa – Wiewiórz – 283.320,87 zł, 

• budowa drogi wewnętrznej Bedlno-Kamieniec – 90.000,00 zł. 
 

Rada Gminy Bedlno podjęła Uchwałę Nr XXVIII/225/21 w dniu 29 grudnia 2021 r. w 
sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
 
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 to: 
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✓ modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ruszki o wartości 
85.000,00 zł stanowiąca zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg 
gminnych” (rozdział 60016), 

✓ budowa drogi wewnętrznej Bedlno-Kamieniec o wartości 90.000,00 zł (rozdział 
60017). 

Termin realizacji zadań został ustalony na dzień 30.06.2022 r. 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

700 Gospodarka mieszkaniowa 175.800,00 148.756,76 84,62 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• materiały do remontu budynków komunalnych, 

• podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych, 

• ubezpieczenia budynków komunalnych, 

• wyceny nieruchomości, koszty podziału nieruchomości, koszty rozgraniczeń, 
wypisy z rejestru gruntów i wyrysy map, koszty ogłoszeń prasowych, 

• naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości 
Mirosławice w ramach pomocy finansowej na usuwanie skutków kęski żywiołowej 
z dnia 14 lipca 2021 r. na podstawie umowy nr 7/IFI/2021. 

 

wydatki majątkowe, to m.in.: 

• wiata przystankowa w sołectwie Potok – 5.348,04 zł 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

710 Działalność usługowa 37.300,00 27.989,72 75,04 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• decyzje o warunkach zabudowy, 

• wykonano renowację pomnika upamiętniającego żołnierzy poległych w latach 
1914-1920 w sołectwie Plecka Dąbrowa ze środków funduszu sołeckiego. 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

750 Administracja publiczna 2.728.577,73 2.548.714,05 93,41 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• realizacja zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, 
dowodów osobistych oraz spis powszechny – 146.369,70 zł, w tym: 
✓ dofinansowanie kosztów funkcjonowania akcji kurierskiej – 190,00 zł 

• koszty funkcjonowania Rady Gminy Bedlno – 65.110,05 zł, w tym: 

✓ diety dla radnych – 63.398,84 zł 
✓ zakup materiałów, artykułów spożywczych – 1.711,21 zł 
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• koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Bedlno – 2.072.557,19 zł, w tym: 

✓ wyngrodzenia i składki od nich naliczone – 1.620.159,19 zł 
✓ wydatki związane z działalnością statutową tj; artykuły biurowe i papiernicze, 

papier ksero, druki urzędowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do 
drukarek i komputerów, prenumerata prasy, wydawnictw fachowych, 
ekogroszek, zakup energii elektrycznej, okresowe przeglądy, konserwacje, 
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obsługa prawna, obsługa 
informatyczna, utrzymanie stron internetowych i skrzynek, dostęp do portali 
branżowych, oprogramowanie, szkolenia, opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia i OC, 
ubezpieczenie samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
– 419.315,42 zł, 

✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu 
okularów korekcyjnych, odzież robocza) – 7.508,73 zł 

• spis powszechny – 19.733,00 zł, 

• promocja – 32.776,11 zł 

• wspólna obsługa jednostek budżetowych – 180.307,59 zł 
 

wydatki majątkowe to m.in.: 

• zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy, CUW – 16.173,85 zł, 

• zakup samochodu dla Urzędu Gminy – 13.000,00 zł 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

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

7.768,00 7.768,00 100,00 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• realizacja zadań zleconych na aktualizację i utrzymanie rejestrów wyborców, 

• koszty organizacji wyborów uzupełniających do rady gminy, pokryte z dotacji 
otrzymanej na ten cel, 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

209.672,10 170.956,52 81,54 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• wynagrodzenie konserwatorów OSP – 12.720,00 zł, 

• składki na ubezpieczenie społeczne – 984,96 zł, 

• zakup materiałów i wyposażenia – 59.090,21 zł 

• zużycie energii elektrycznej – 16.725,84 zł, 

• zakup usług remontowych 6.866,75 zł, 

• zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie i psychologiczne) – 3.750,00 zł, 
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• zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów, 
przedłużenie licencji) – 9.481,81 zł, 

• opłaty i ubezpieczenia strażnic, samochodów, strażaków – 11.963,00 zł, 

• pozostałe opłaty – 71,50 zł 
 

wydatki majątkowe to m.in.: 

• wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na 
podstawie porozumienia nr 1/2021 z dnia 19 maja 2021 roku z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji 
w Kutnie – 4.976,95 zł, 

• sprzęt hydrauliczny dla OSP Bedlno – 27.300,00 zł 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

757 Obługa długu publicznego 3.200,00 3.101,10 96,91 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup ciągnika wraz z osprzętem. 

 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

758 Różne rozliczenia 118.436,00 0,00 0,00 

Brak realizacji 

 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

801 Oświata i wychowanie 9.494.747,43 8.810.855,44 92,80 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

Na terenie Gminy Bedlno  funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w których 
zorganizowanych jest 39 oddziałów. Uczęszcza do nich 350 Uczniów (stan z SIO na 
dzień 30.09.2021 r.) tj. średnio 8,97 uczniów na 1 oddział. Średnioroczny koszt 
utrzymania ucznia szkoły podstawowej wyniósł – 22.352,94 zł.  
 

• szkoły podstawowe – 6.877.500,69 zł, 

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 541.040,28 zł, 

• przedszkola – 446.285,62 zł, 

• dowożenie uczniów do szkół – 94.534,92 zł, 

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.435,80 zł, 

• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 749.323,21 zł, 

• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 48.808,29 zł, 
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• usuwanie skutków klęsk żywiołowych - naprawa pokrycia dachowego na budynku 
Szkoły Podstawowej w Pniewie w ramach pomocy finansowej na usuwanie 
skutków kęski żywiołowej z dnia 14 lipca 2021 r. na podstawie umowy nr 7/IFI/2021 
– 36.941,14 zł. 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

851 Ochrona zdrowia 111.680,00 43.128,15 38,62 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• głównym zadaniem gminy w tym zakresie jest przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 
narkomanii; środki na ten cel pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu i są przeznaczane na programy profilaktyczne w ramach, 
których zorganizowano m. in. zajęcia dla chętnych dzieci w okresie ferii zimowych 
w Gminnym Ośrodku Kultury; zajęcia sportowo rekreacyjne w okresie wakacji, 

• organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2 (wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały biurowe, opłacono transport 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

852 Pomoc społeczna 994.528,00 899.629,71 90,46 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• realizacją zadań z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej zajmuje się 
jednostka organizacyjna – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie - który na mocy 
m. in. ustawy o pomocy społecznej udziela wsparcia osobom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej czy materialnej; głównymi jej zadaniami są: wypłata 
zasiłków stałych, okresowych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 
uprawnionych osób, pomoc w zakresie dożywiania, świadczenie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłata dodatków 
mieszkaniowych, kierowanie i opłacanie pobytu osób w DPS-ach; realizacja zadań 
pokrywana jest ze środków własnych gminy, z dotacji na dofinansowanie do zadań 
własnych oraz z dotacji na zadania zlecone ustawami. 

• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – 
571,13 zł, 

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  
w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – 19.872,77 zł, 

• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 27.952,00 zł, 

• dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 1.151,64 zł, 

• zasiłki stałe (rozdział 85216) – 220.811,73 zł, 

• ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – 364.820,69 zł, 

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 75.452,75 
zł, 
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• pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 39.947,00 zł, 

• usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278) – 148.050,00 zł, 

• pozostała działalność (rozdział 85295) – 1.000,00 zł 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

44.000,00 32.920,00 74,82 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• realizacja pomocy materialnej dla uczniów m. in. w formie stypendiów, 

• realizacja pomocy dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wypłacono 
stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce  
i osiągnięcia sportowe. 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

855 Rodzina 8.063.323,65 7.911.807,62 98,12 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• realizacją zadań zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, który 
przyznaje i wypłaca świadczenia przewidziane ustawą: 
✓ o świadczeniach rodzinnych: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia 
rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłek dla opiekuna, realizacja zadań 
wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz 
alimentacyjny), składki na ubezpieczenie społeczne; 

✓ świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. 
świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), 

✓ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
✓ zadania z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny realizowane są w Urzędzie 

Gminy, na które gmina otrzymuje dotację, 
✓ realizacja zadania pod nazwą: „Utworzenie w 2020 roku 16 nowych miejsc 

opieki w Żłobku nr 1 w Bedlnie, Bedlno 31 A” w zakresie określonym w 
Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3 
Maluch+, realizowanym w 2020 roku (wydatki na funkcjonowanie żłobka: 
energia elektryczna, ogrzewania, wywóz nieczystości, woda, usługi 
kominiarskie, abonament telefoniczny, Internet, zakup materiałów 
promocyjnych). 
 

wydatki majątkowe, to m.in.: 

✓ realizacja zadania pod nazwą: „Utworzenie w 2020 roku 16 nowych miejsc 
opieki w Żłobku nr 1 w Bedlnie, Bedlno 31 A” w zakresie określonym  
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku dla lat 
3 Maluch+, realizowanym w 2020 roku (w ramach zadania poniesiono wydatki 
na opracowanie koncepcji na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej  
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w Bedlnie na pomieszczenia żłobka, przeprowadzono prace remontowo - 
budowlane, roboty sanitarne, instalacje elektryczne, dostosowano 
pomieszczenia do wymogów ppoż., zakupiono pierwsze wyposażenie) – 
673.422,05 zł. 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

7.201.691,19 5.062.141,07 70,29 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, 

• koszty administracji systemu, 

• koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi, 

• usługa weterynaryjna, usługi schroniskowe, 

• wydatki na oświetlenie w tym koszty oświetlenia ulicznego, konserwacji, 
 

wydatki majątkowe, to m.in.: 

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III 
– Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bedlnie, Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Żeronicach – 1.443.834,00 zł. Wydatek ten stanowi wydatek 
niewygasający.  

 

Rada Gminy Bedlno podjęła Uchwałę Nr XXVIII/225/21 w dniu 29 grudnia 2021 r.  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
 
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 to: 

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK – Etap III – 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bedlnie, Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Żeronicach o wartości 1.443.834,00 zł. Termin realizacji zadań został 
ustalony na dzień 30.06.2022 r. 

• wykonanie częściowych prac remontowo - budowlanych przy termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie oraz koszty nadzoru inwestorskiego  
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły 
Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie” – 
935.892,56 zł 

• opracowanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego, 
przygotowanie wniosku – odnawialne źródła energii na terenie gminy Bedlno i Gminy 
Oporów 16.605,00 zł, 

• zakup kosiarki bijakowej tylno bocznej – 37.426,00 zł, 

• zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (ciągnik DETUZ-FAHR, przyczepa 
rolnicza, rębak) – 397.889,00 zł. 
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Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

743.168,49 693.636,08 52,97 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i dla Biblioteki, 

• przeprowadzone prace remontowe oraz zakupiono wyposażenia w świetlicach  
w ramach funduszu sołeckiego, 

 
wydatki majątkowe, to m.in.: 

• zakup i instalacja klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w sołectwie Plecka Dąbrowa 
– 12.000,00 zł, 

• zakup i instalacja klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w sołectwie Stradzew – 
13.000,00 zł 

• zakup kontenera mobilnego dla sołectwa Konstantynów - 25.000,00 zł, 

• rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kałkowa –4.305,00 zł 

• przygotowanie i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium 
wykonalności na zadanie Wykonanie robót budowlanych w budynku GOK  
w Bedlnie” – 52.521,00 zł 
 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

926 Kultura fizyczna 268.373,00 260.373,71 97,02 

 

wydatki bieżące, to m.in.: 

• wypłacono wynagrodzenia dla animatorów pracujących na boisku sportowym 
zlokalizowanym w Szkole Podstawowej Bedlno i Szkole Podstawowej  
w Żeronicach.  

• konserwacja boisk ORLIK w Bedlnie i Żeronicach, 

4. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku. 
 
Przychody ogółem w 2021 roku stanowiły kwotę 10.831.915,98 zł z tego: 
 

• kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 513.959,00 zł. 

• nadwyżka z lat ubiegłych – 10.317.956,98 zł. 
 
Rozchody w 2021 roku nie wystąpiły. 
 
5. Zadłużenie. 
 
Zadłużenie Gminy Bedlno z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 
roku stanowi kwota 513.959,00 zł 
 
6. Wynik budżetu w 2021 roku. 
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Zaplanowany deficyt w kwocie 1.862.751,20 zł nie został zrealizowany i w wyniku 
realizacji budżetu wykonano nadwyżkę w kwocie 2.636.428,74 zł. 
 
Dochody ogółem za 2021 rok  - 33.326.690,10 zł 
Wydatki ogółem za 2021 rok  - 20.690.261,36 zł 
Wynik budżetu (nadwyżka)   -   2.636.428,74 zł 
 
Nadwyżka z lat ubiegłych  - 10.317.956,98 zł 
Nadwyżka narastająco   - 12.954.385,72 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 2021 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.  
 
7. Dotacje z budżetu. 

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 429.876,00 zł oraz Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bedlnie w wysokości 64.124,00 zł na działalność bieżącą. Gminny 
Ośrodek Kultury w Bedlnie wykorzystał dotację w wysokości 414.946,59 zł. co stanowi 
96,53% natomiast Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystała dotacje w wysokości 
53.516,46 zł. co stanowi 83,46 %. 
 
- Dotacja celowa dla Powiatu Kutnowskiego w wysokości 10.758,00 zł.  
z przeznaczeniem na: „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Bedlno” 
 
- Dotacja celowa na zlecenie zadania „zapewnienie posiłku osobom tego 
pozbawionym" w wysokości 1.000,00 zł. 
 
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod tytułem: "Przygotowanie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mirosławicach" w wysokości 1.200,00 zł. 
 
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod tytułem: "Wymiana wrót garażowych 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie" w wysokości 10.000,00 zł. 
 
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod tytułem: „Ogólnopolski program 
finansowania służb ratowniczych w zakresie „Część 2) Dofinansowanie zakupu 
sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 2021” dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie w wysokości 2.850,00 zł. 
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- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod tytułem: „Ogólnopolski program 
finansowania służb ratowniczych w zakresie „Część 2) Dofinansowanie zakupu 
sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 2021” dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomczycach w wysokości 2.800,00 zł. 
- Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej  
w wysokości 50.000,00 zł. 

8. Udział środków Funduszu Sołeckiego w wydatkach budżetu Gminy. 

 
Na rok 2021 na fundusz sołecki przeznaczono w budżecie Gminy kwotę 541.604,30 
zł. Na dzień 31.12.2021 r. została wykorzystana kwota 471.018,05 zł. co stanowi 86,97 
%. Zrealizowano następujące zadania: 
 

Lp. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.202
1 r. 

1. 

Annetów 
 
 

 Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy 
Bedlno w sołectwie Annetów 

 Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Franciszków Nowy 

2 000,00 
 

15 000,00 

2 000,00 
 

14 995,94 

2. 
Antoniew Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Antoniew 
12 000,00 12 000,00 

3. 

Bedlno - 
Parcel 

Wykonanie przepustu na drodze gminnej w sołectwie Bedlno 
Parcel 

Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla 
OSP Bedlno 

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Bedlno Parcel 

4 000,00 
    
7 054,54 

 
6 000,00 

4 000,00 
    
7 054,54 

 
6 000,00 

4. 

Bedlno - wieś Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla 
OSP Bedlno 

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Bedlno Wieś 

7 413,21 
 

13 000,00 

7 413,21 
 

12 999,99 

5. 
Dębowa Góra Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 

sołectwie Dębowa Góra 
15 480,00 

 
15 478,01 

6. 
Ernestynów Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Ernestynów 
15 052,60 15 052,60 

7. 
Florianów Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla 

OSP Bedlno 
5 708,35 5 708,35 

8. 
Garbów Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Garbów 
14 150,00 13 950,05 

9. 
Głuchów Zakup sprzętu dla OSP Tomczyce 

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Głuchów  

200,00 
 

14 499,52 

200,00 
 

0,00 

10. 

Gosławice Założenie hydrantów na terenie gminy Bedlno w sołectwie 
Gosławice 

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Gosławice 

10 000,00 
 

2 951,24 

0,00 
 

2 951,24 

11. 
Groszki Zakup wyposażenia na plac zabaw oraz zagospodarowanie 

terenu wokół placu zabaw 
10 500,00 10 149,48 

12. 

Janów Zakup lustra drogowego dla sołectwa Janów 
Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla 

OSP Bedlno 
Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Janów 

1 000,00 
3 000,00 

 
10 225,11 

467,40 
3 000,00 

 
10 225,11 
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13. 
Jaroszówka Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Jaroszówka 
9 000,00 9 000,00 

14. 
Józefów Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Józefów 
11 493,15 11 493,14 

15. 
Kamilew Zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu na plac 

zabaw w sołectwie Kamilew 
8 500,00 8 500,00 

16. 
Kazimierek Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Kręcieszki 
9 800,00 9 800,00 

17. Konstantynów Zakup kontenera 13 637,40 13 637,40 

18. 

Kręcieszki Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla 
OSP Bedlno 

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Kręcieszki 

Zakup materiałów na ogrodzenie 

4 000,00 
 

4 109,13 
 

6 000,00 

4 000,00 
 

4 109,13 
 

0,00 

19. 
Mateuszew Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Mateuszew 
12 779,70 12 779,70 

20. 
Orłów-Kolonia Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Orłów Kolonia 
14 537,98 14 537,97 

21. 
Orłów-Parcel Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Orłów Parcel 
12 693,93 12 693,93 

22. 

Plecka 
Dąbrowa 

Renowacja pomnika upamiętniającego żołnierzy poległych 
latach 1914-1920 w sołectwie Plecka Dąbrowa 

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Plecka Dąbrowa 
Zakup i instalacja klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w 

sołectwie Plecka Dąbrowa 

2 000,00 
 

5 855,71 
 

12 000,00 

1 999,98 
 

0,00 
 

12 000,00 

23. 

Pniewo Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Pniewo 

Zakup wyposażenia na plac zabaw oraz zakup środków 
ochrony roślin na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Pniewo 
Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Pniewo 

Pniewo Zakup materiałów do zraszacza na boisku w Pniewie  

7 000,00 
 
 

2 500,00 
14 751,39 
10 500,00 

500,00 

7 000,00 
 
 

0,00 
14 712,70 
10 500,00 

500,00 

24. 
Potok Założenie hydrantów na terenie gminy Bedlno w sołectwie 

Potok 
Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Potok 

4 500,00 
 

5 600,00 

0,00 
 

5 348,04 

25. 
Stanisławice Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu na plac 

zabaw i na siłownię w sołectwie Stanisławice 
13 251,43 13 200,00 

26. 
Stradzew Zakup i instalacja klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w 

sołectwie Stradzew 
13 037,01 13 000,00 

27. 
Szewce 
Nadolne 

Wsparcie Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych 100,00 0,00 

28. 
Szewce 
Owsiane 

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Szewce Owsiane 

12 779,70 12 779,70 

29. 

Szewce-
Walentyna 

Zakup drobnego tłucznia na drogę gminną w sołectwie 
Szewce Walentyna 

Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla 
OSP Bedlno  

Wsparcie Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych 
Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Szewce-Walentyna  

8 194,90 
        

1 000,00 
 

1 000,00 
 

4 000,00 

0,00 
    

1 000,00 
 

0,00 
 

4 000,00 

30. 
Waliszew Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Waliszew 
12 050,66 12 050,65 

31. 
Wewiórz Zakup sprzętu dla OSP Tomczyce 

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Wewiórz 

2 000,00 
9 000,00 

2 000,00 
9 000,00 

32. 
Wojszyce 
Kolonia 

Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla 
OSP Bedlno 

3 000,00 
 

20 274,22 

3 000,00 
 

20 254,32 
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Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wojszyce 
Kolonia 

Zakup materiałów do zraszacza na boisku w Pniewie  

 
500,00 

 
500,00 

33. 

Wojszyce 
Parcel 

Dofinansowanie do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP 
Bedlno 

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Wojszyce Parcel 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wojszyce Parcel 

2 000,00 
 

15 899,76 
 

3 800,00 

2 000,00 
 

15 899,75 
 

3 798,98 

34. 
Wola Kałkowa Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola 

Kałkowa 
14 537,98 4 305,00 

35. 
Wyrów Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Wyrów 
9 000,00 9 000,00 

36. 
Załusin Wykonanie nawierzchni bitumicznej przy świetlicy wiejskiej 

w sołectwie Załusin 
15 567,22 15 567,22 

37 
Zleszyn Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 

w sołectwie Zleszyn 
13 680,28 13 680,28 

38. 
Zosinów Zakup altany ogrodowej oraz zagospodarowanie terenu w 

sołectwie Zosinów 
11 300,00 10 425,51 

39. Żeronice Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Bedlno 
w sołectwie Żeronice 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Żeronice 

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola 
Kałkowa 

5 500,00 
 

3 800,00 
 

5 338,18 

5 499,99 
 

3 798,74 
 

0,00   

 

Struktura wydatków Funduszu sołeckiego przedstawia się następująco: 
- dofinansowanie jednostek OSP – 35.376,10 zł; 
- Podniesienie standardu oświetlenia - 224.553,18 zł.; 
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, miejsc rekreacyjnych – 199.273,35 zł; 
- Modernizacja sieci wodociągowej i infrastruktury drogowej – 9.815,44 zł.; 
- Renowacja miejsca pamięci narodowej – 1.999,98 zł. 
 
9. Sołectwo na plus 

W 2021 roku 6 sołectw z terenu Gminy Bedlno otrzymało pomoc finansową w formie 
dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach 
projektu „Sołectwo na plus”. 
 
1) Sołectwo Załusin: 
Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej” polegało na 
wyrównaniu i odwodnieniu terenu oraz wykonaniu wylewki asfaltowej na terenie 
parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin. 
Całkowity koszt projektu – 30 784,81 zł 
Wysokość przyznanej dotacji – 8 795,22 zł 
Środki z funduszu sołeckiego – 15 567,22 
Dofinansowanie Gminy Bedlno – 6 422,37 zł 
 

2) Sołectwo Szewce Owsiane: 

Zadanie pt. „Biesiady pod chmurką w miejscowości Szewce Owsiane” polegało na 
zakupieniu mebli ogrodowych, stołów, lamp grzewczych oraz grilla gazowego w celu 
organizowania w przyszłości wspólnych biesiad. 
Całkowity koszt projektu – 10 999,99 zł 
Wysokość przyznanej dotacji – 9 999,99 zł 
Dofinansowanie Gminy Bedlno – 1 000,00 zł 
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3) Sołectwo Szewce Nadolne: 

Projekt pn. „Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu  
w miejscowości Szewce Nadolne” polegał na przygotowaniu terenu pod montaż altany, 
zakupieniu i montażu altany drewnianej oraz zakupieniu i posadzeniu drzewek 
ozdobnych wokół postawionej altany. 
Całkowity koszt projektu – 12 000,00 zł 
Wysokość przyznanej dotacji – 10 000,00 zł 
Dofinansowanie Gminy Bedlno – 1 000,00 zł 
Wkład własny mieszkańców – 1 000,00 zł 
 

4) Sołectwo Orłów Parcel: 

Przedsięwzięcie pt. „Plac zabaw dla dzieci” polegało na przygotowaniu terenu pod 
montaż zestawu urządzeń placu zabaw oraz zakupieniu i zamontowaniu zestawu 
placu zabaw. 
Całkowity koszt projektu – 11 000,00 zł 
Wysokość przyznanej dotacji – 10 000,00 zł 
Dofinansowanie Gminy Bedlno – 1 000,00 zł 
 

5) Sołectwo Kamilew: 

Projekt pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamilew” polegało na 

wyrównaniu terenu pod montaż urządzeń oraz zakupieniu i zamontowaniu urządzeń 

siłowni zewnętrznej. 

Całkowity koszt projektu – 11 000,00 zł 

Wysokość przyznanej dotacji – 10 000,00 zł 

Dofinansowanie Gminy Bedlno – 1 000,00 zł 

 

6) Sołectwo Dębowa Góra: 

Zadanie pt. „Modernizacja tarasu i schodów przed świetlicą wiejską” polegało na 
pracach związanych ze skuciem starego tarasu i schodów, a następnie na wykonaniu 
prac polegających na modernizacji tarasu i schodów przed świetlicą wiejską w 
miejscowości Dębowa Góra. 
Całkowity koszt projektu – 11 995,70 zł 
Wysokość przyznanej dotacji – 9 996,02 zł 
Dofinansowanie Gminy Bedlno – 999,68 zł. 
Wkład własny mieszkańców sołectwa – 1 000,00 zł. 
 
Łączny koszt projektów wyniósł 87 780,50,  
w tym; 
- pozyskana dotacja w wysokości - 58 791,23 zł. 
- Środki z funduszu sołeckiego – 15 567,22 zł. 
- dofinansowanie Gminy Bedlno – 11 422,05 zł. 
- wkład własny mieszkańców sołectwa – 2 000,00 zł. 
 

VII. Realizacja zadań inwestycyjno – majątkowo - odtworzeniowych 
 
1. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 roku 
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Plan na rok 2021 w zakresie realizacji powyższych zadań inwestycyjnych zakładał 

wydatki na poziomie 8.192.159,78 zł. realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 

5.702.157,96 zł. co stanowi 69,61% planu.                

Lp. Nazwa inwestycji Wartość 
inwestycji 
na dzień 
31.12.2021 r. 

Stan 
zaawansowa
nia na dzień 
31.12.2021 r. 

Uwagi 

1 Modernizacja systemu 
zaopatrzenia w wodę - stacja 
uzdatniania wody w m. 
Pniewo. 

132.787,00  Zrealizowane Wykonanie otworu 
wiertniczego St. 2 dla 
potrzeb gminnego ujęcia 
wód podziemnych w m. 
Kamilew. 

2 Rozbudowa sieci 
wodociągowej w gminie. 

 
119.976,00  

Zrealizowane Pniewo-odc.121,19mb 
Wilkęsy-odc. 546,49mb  
Bedlno–odc.89,74 mb 

3 Modernizacja dróg gminnych 
i wewnętrznych, Część 1 

315.753,49 Zrealizowane  Droga w m. 
Zosinów.odc.1 575mb 

4 Modernizacja dróg gminnych 
i wewnętrznych, Część 2  

166.540,01 Zrealizowane Droga w m. Żeronice- odc. 
1100mb 

5 Modernizacja dróg gminnych 
i wewnętrznych, Część 3  

173.328,30 Zrealizowane Droga w m. Ruszki” odc. 
967 mb 

6 Modernizacja dróg gminnych 
i wewnętrznych, Część 4  

66.742,89 Zrealizowane Droga w m. Julianów” odc. 
400 mb 

7 Modernizacja dróg gminnych 
i wewnętrznych, Część 5  

400.669,54 Zrealizowane Droga w m. Wola Kałkowa 
odc.1670 mb 

8 Modernizacja dróg gminnych 
i wewnętrznych, Część 6  

283.320,87 Zrealizowane Droga Wola Kałkowa –
Wewiórz” odc.750mb 

9 Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej w gminach ZGRK - 
Etap III - Termomodernizacja 
S.P. w Bedlnie oraz S.P. w 
Żeronicach 

1.443.834,00 Zrealizowano 
- I kw. 2022 r. 

Wydatki, które nie wygasły 
z upływem roku w 
wysokości  
 1 443 834,00 

10 Termomodernizacja obiektów 
Szkoły Podstawowej w 
Pleckiej Dąbrowie i 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Bedlnie  

935.892,56 W realizacji Zrealizowano - I kw. 2022 
r SP w Pleckiej Dąbrowie 

11 Roboty budowlane w 
obiekcie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bedlnie 

52.521,00 Zrealizowane przygotowanie i 
opracowanie programu 
funkcjonalno-użytkowego, 
studium wykonalności 

12 Rozbudowa budynku 
świetlicy wiejskiej  

4.305,00 Zrealizowane Sołectwo Wola Kałkowa 

13 Zakup i instalacja 
klimatyzatorów w świetlicy 
wiejskiej 

12.000,00 Zrealizowane Sołectwo Plecka Dąbrowa 

14 Zakup i instalacja 
klimatyzatorów w świetlicy 
wiejskiej  

13.000,00 Zrealizowane Sołectwo Stradzew 
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2. Inne ważniejsze wydatki bieżące w zakresie inwestycyjno – majątkowo - 

odtworzeniowych. 
 

LP Nazwa wydatku Wartość 
wydatku na 
dzień 
31.12.2021 r. 

Stan 
zaawansowa
nia na dzień 
31.12.2021 r. 

Uwagi 

15 Zakup kontenera  25.000,00 Zrealizowane Sołectwo Konstantynów 

16 Zakup i dostawę ciągnika 
rolniczego 

397.889,00 Zrealizowane Na potrzeby Gminy 

17 Zakup kosiarki bijakowej 
tylno - bocznej 

37.426,00 Zrealizowane Na potrzeby Gminy 

18 Zakup samochodu marki 
Volkswagen Transporter  

13.000,00 Zrealizowane Na potrzeby Gminy 

19 Modernizacja, doposażenie i 
rozbudowa stadionu w 
Pniewie, Etap II 

120.656,56 Zrealizowane m. in. ogrodzenie, 
oświetlenie. 

20 Modernizacja (remont) drogi 
gminnej w m. Ruszki c.d. 

120.444,24 w trakcie 
realizacji 

Wydatki, które nie wygasły 
z upływem roku w 
wysokości 85.000,00 zł.  

21 Budowa drogi wewnętrznej 
Bedlno - Kamieniec 

90.000,00 w trakcie 
realizacji 

Wydatki, które nie wygasły 
z upływem roku w 
wysokości 90.000,00 zł. 

22 Wykonanie parkingu przy 
świetlicy wiejskiej  

30.784,81 Zrealizowane Sołectwo Załusin 

23 Odwodnienie obiektu 
gminnego 

2.460,00 Dokończenie 
w 2022 r. 

W Pleckiej Dąbrowie 

24 Zakup wiaty przystankowej 5.348,04 Zrealizowane Sołectwo Potok 

25 Zakup sprzętu 
komputerowego 

16.173,85 Zrealizowane Do Urzędu Gminy i 
Centrum Usług Wspólnych 

26 
 

Dofinansowanie do zakupu 
zestawu hydraulicznego 

27.300,00 Zrealizowane Do OSP Bedlno 

27 Wpłaty jednostek na 
państwowy fundusz celowy 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych  

4.976,95 Zrealizowane Dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji 

28 Utworzenie w 2021 roku 16 
nowych miejsc opieki w 
Żłobku nr 1 w Bedlnie, 
Bedlno 31A 

673.422,05 Zrealizowane wydatki na adaptację 
pomieszczeń Szkoły 
Podstawowej w Bedlnie na 
pomieszczenia żłobka 
oraz zakup wyposażenia 

29 Odnawialne źródła energii na 
terenie Gminy Bedlno i 
Gminy Oporów 

16.605,00  opracowanie studium 
wykonalności, programu 
funkcjonalno-użytkowego, 
przygotowania wniosku 

 Razem  5.702.157,96   
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1  Zakup pompy głębinowej 11.045,40 Zrealizowane SUW Pniewo 

2 Oczyszczenie, odtworzenie, 
udrożnienie rowów 

55.092,57 Zrealizowane Drogi gminne w m. 
Wojszyce, Marynin, 
Groszki 

3 Wykonanie przepustu 
drogowego  

8.610,00 Zrealizowane W m. Odolin 

4 Naprawa pokrycia 
dachowego 

36.941,14 Zrealizowane Szk. Podstawowej w 
Pniewie  

5 Usunięcie nieszczelności 
pokrycia dachowego 

119.703,60 Zrealizowane W m. Mirosławice 

6 Zakup rębaka ciągnikowego  17.220,00 Zrealizowane Na potrzeby Gminy 

7 Zakup przyczepy rolniczej 61.500,00 Zrealizowane Na potrzeby Gminy 

8 Sołectwo Szewce Nadolne - 
zadanie Budowa altany 
rekreacyjnej wraz z 
zagospodarowaniem terenu.  

12.000,00 Zrealizowane Sołectwo przygotowało 
teren pod budowę altany 
rekreacyjnej oraz wykonali 
montaż altany. 

9 Sołectwo Kamilew -                                                        
zadanie Utworzenie siłowni 
zewnętrznej w miejscowości 
Kamilew 

11.000,00 Zrealizowane Mieszkańcy sołectwa 
przygotowali teren na 
utworzenie siłowni 
zewnętrznej, zakupili i 
dokonali montażu 
urządzeń sportowych. 

10 Sołectwo Orłów Parcel -                                                            
Zadanie -Plac zabaw dla 
dzieci.  

11.000,00 Zrealizowane Realizacja zadania 
polegała na przygotowaniu 
terenu oraz zakupieniu i 
montażu sprzętu na placu 
zabaw w sołectwie. 

11 Sołectwo Szewce Owsiane – 
zadanie - Biesiady pod 
chmurką w miejscowości 
Szewce Owsiane.  

10.999,99 Zrealizowane Zakupiono grill gazowy, 
meble ogrodowe, lampy 
grzewcze oraz stoły w celu 
integracyjnych spotkań z 
mieszkańcami. 

12 Sołectwo Dębowa Góra - 
zadanie - Modernizacja 
tarasu i schodów przed 
świetlicą wiejską.  

11.995,70 Zrealizowane  

13 Zakup zestawu 
komputerowego, szafa 
metalowa aktowa  

5.495,25 Zrealizowane Na użytek Urzędu Gminy- 
z dotacji zwrot podatku 
akcyzowego 

14 Zakup wodomierzy, 
rejestratorów 
telemetrycznych 

9.827,70 Zrealizowane Na potrzeby Stacji 
Uzdatniania Wody 
Pniewo, Głuchów, Orłów 

15 Organizacja transportu 
zbiorowego 

399.300,67 Zrealizowane Dofinansowanie do 
lokalnego transportu 
drogowego 

16 Zakup znaków drogowych, 
tablic kierunkowych 

5.263,54 Zrealizowane Drogi gminne 
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17 Koszenie porostów, ścinanie 
krzaków wycinka poboczy 

33.052,37 Zrealizowane Drogi gminne 

18 Zwalczanie śliskości na 
drogach gminnych 

15.558,13 Zrealizowane Drogi gminne 

19 Remont cząstkowy 
nawierzchni dróg gminnych 

61.520,91 Zrealizowane Naprawa mieszanką 
asfaltową 

20 Wykonanie przepustu 4.000,00 Zrealizowane droga gminna Bedlno-
Parcel 

21 Sprzęt komputerowy, 
urządzenie wielofunkcyjne 

7.619,85 Zrealizowane Na potrzeby Gminy- 
refundacja za organizację 
punktu obsługi szczepień  

22 Namiot, laptopy, drukarka 10.704,75 Zrealizowane Na potrzeby Gminy m. in. 
ze śr. Covid - 19 

23 Wycinka drzew, cięcie 
sanitarne drzew 

137.160,00 Zrealizowane Przy drogach gminnych 

24 Podniesienie standardów 
oświetlenia. 

224.553,18 Zrealizowane 23 Sołectwa. ilość 
punktów 190. 

25 Unieszkodliwianie materiałów 
zawierających azbest 

46.738,18 Zrealizowane Na terenie Gminy Bedlno 

26 Pilarka spalinowa, 
podkrzesywarka 

6.997,00 Zrealizowane Na potrzeby Gminy 

27 Laboratoria Przyszłości to 
Program rządowy poprzez 
wsparcie finansowe 
skierowany do szkół. 

150.000,00  w ramach programu 
zakupiono pomoce 
dydaktyczne dla 
wszystkich szkół. 

28 Realizacja zadania pn.: 
„Program Edukacji 
ekologicznej realizowany w 
Szkole Podstawowej w 
Bedlnie 

29.385,00  projekt „Moja przyjaciółka 
woda” dofinansowany ze 
środków WFOŚiGW w 
Łodzi. 

29  Realizacja projektu EFS 
"Pierwszy Żłobek w Gminie 
Bedlno" 

237.572,86  Środki UE 

Łącznie    751 857,79  

 

3. Wybrane dane dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych na 

ważniejsze zadania realizowane przez gminę Bedlno (inwestycyjne, 

majątkowe, odtworzeniowe). 
 

 Nazwa wsparcia Forma 
wsparcia  

Kwota 
wsparcia 

Uwagi 

Pomoc finansowa 
otrzymana z powiatu na 
zadania bieżące  

Dotacja 
celowa 

14.925,00 Wykaszanie poboczy dróg 
powiatowych 

Pomoc finansowa z 
samorządu 
województwa  

Dotacja 
celowa 

48.791,23 Realizacja projektów lokalnych w 
programie „Sołectwo na plus”. 

Pomoc z budżetu 
Państwa 

Dotacja 
celowa 

217.758,03 Realizacja zadań dot. lokalnego 
transportu drogowego 
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Pomoc finansowa 
Województwa 
Łódzkiego na usuwanie 
skutków kęski 
żywiołowej  

Dotacja 28.000,00 Remont dróg gminnych i przepustów, 
znajdujących się w pasach tych dróg. 

Pomoc finansowa 
Województwa 
Łódzkiego na usuwanie 
skutków kęski 
żywiołowej 

Dotacja 50.000,00 Naprawa pokrycia dachowego na 
budynku komunalnym w m. 
Mirosławice 

Dofinansowanie ze 
środków 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Łodzi 

Dotacja 26.365,29 Na zadanie pn. Program Edukacji 
Ekologicznej. Realizowany w Szkole 
Podstawowej w Bedlnie. 

Pomoc Województwa 
Łódzkiego na usuwanie 
skutków kęski 
żywiołowej 

Dotacja 
celowa  

15.000,00 Przeznaczenie -Naprawa pokrycia 
dachowego na budynku Szkoły 
Podstawowe w Pniewie. 

Środki z Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19 na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
realizacji zadań 
związanych z 
przeciwdziałaniem 
COVID-19 

Środki 
finansowe 

281.680,00 Przeznaczone na finansowanie zadań 
z zakresu Ochrony Zdrowia 

Środki z Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19 na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
realizacji zadań 
związanych z 
przeciwdziałaniem 
COVID-19 

Środki 
finansowe 

98.000,00 Pomoc w ramach programu Pomoc 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi Zakup paczek 
żywnościowych 

Pomoc na 
finansowanie wydatków 
na realizację zadań 
finansowanych. 

Dotacja + 
środki 

finansowe 

283.352,02 Dofinansowanie na realizację projektu 
„Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno” w 
tym współfinansowanego ze środków 
EFS w ramach RPO Województwa 
Łódzkiego 

Pomoc otrzymana z 
tytułu pomocy 
finansowej udzielanej 
między jednostkami 
samorządu 
terytorialnego. 

Dotacja 
celowa 

6.997,00 Przeznaczone na finansowanie zadań 
z zakresu Gospodarki komunalnej i 
ochrony środowiska – Usuwanie klęsk 
żywiołowych 

Pomoc finansowa z 
samorządu 
województwa na 
dofinansowanie 

Dotacja 
celowa 

10.000,00 Na realizację projektu  „Sołectwo na 
plus” dla sołectwa Załusin zadanie pn. 
„Wykonanie parkingu przy świetlicy 
wiejskiej”, 
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własnych zadań 
bieżących 

Na dofinansowanie 
własnych inwestycji 
gminy,  

Środki 
finansowe 

158.492,00 zwrot środków PROW na rozbudowę 
sieci wodociągowej w m.   Jaroszówka 
– Garbów. 

Dofinansowanie z 
samorządu 
województwa na 
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 
realizowane na 
podstawie porozumień 
(umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

Dotacja 
celowa 

332.763,16 Za wykonanie zadania – „Budowa 
nawierzchni drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w m.  Stanisławice – 
Stradzew w r. 2020 – 182.883,16 zł, 
 
Za wykonanie zadania pn. 
„Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych. Modernizacja drogi w 
m Wola Kałkowa” – 149.880,00 zł 

Pomoc z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 
własnych gminy 

Dotacja 
celowa 

8.713,11 Różne rozliczenia w zakresie 
funduszu sołeckiego za rok 2020 

Pomoc z budżetu 
państwa – Wojewody 
Łódzkiego – na 
realizację inwestycji i 
zakupów 
inwestycyjnych gmin 

Dotacja 
celowa 

442.192,00 Dofinansowanie realizacji zadań z 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
„MALUCH+” 2021,  

Pomoc z Województwa 
Łódzkiego otrzymana 
na dofinansowanie 
własnych zadań i 
zakupów 
inwestycyjnych. 

Dotacja 
celowa 

70.000,00 Na realizację zadania pn.: 
„Modernizacja, doposażenie 
rozbudowa stadionu sportowego w 
Pniewie –Etap II” 

Pomoc z budżetu 
Państwa  

Dotacja  48.808,29 Na zakup podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych 

Pomoc z budżetu 
państwa 

Dotacja 
celowa 

151.513,00 Na zadania w zakresie wychowania 
przedszkolnego. 

Wsparcie finansowe ze 
środków Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19 na realizację 
zadań związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-
19, 

Środki 
finansowe 

10.000,00 Na realizację zadania mającego na 
celu zwiększenie liczby mieszkańców 
poddających się szczepieniu przeciw 
Covid -19, 

Wsparcie ze środków 
Narodowego 
Funduszem Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Dotacja 73.546,50 Zwrot wydatków  poniesionych w 2020 
r. w związku z realizacją 
przedsięwzięcia pn. Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej. 

Wsparcie ze środków 
Narodowego 
Funduszem Ochrony 

Dotacja 42.063,00 Dofinansowanie zadania Usuwanie i 
unieszkodliw. Wyrobów zawierających 
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Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

azbest z terenu Gminy Bedlno w 2021 
roku. 

Pomoc finansowa 
Województwa 
Łódzkiego  
Gminie Bedlno  

Dotacja 15.000,00 Usuwanie skutków kęski żywiołowej – 
Zakup piły oraz podkrzesywarki 
spalinowej” 

Pomoc finansowa ze 
środków 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Łodzi 

Środki 
finansowe 

9.000,00 Na realizację programu „Czyste 
Powietrze” 

Pomoc budżetu 
Państwa zgodnie z 
decyzją Ministra 
Finansów, Funduszy i 
Polityki Regionalnej 

Dotacja 160.150,00 Przeznaczona m.in. na wypłatę 
zasiłków celowych dla rodzin lub osób 
poszkodowanych w wyniku 
niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej w 
wysokości 148.050,00 zł 

Wsparcie finansowe na 
realizowane przez 
Ministerstwo Edukacji i 
Nauki we współpracy 
GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady 
Ministrów 

Środki 
finansowe 

150.000,00 Na realizację zadania pola rozwijaniu 
szkolnej infrastruktury – Laboratoria 
przyszłości. 
 

Łącznie 2.753.109,63  

 

4. Aktywność Gminy w rok 2021 w zakresie pozyskiwania środków na trwające 

i przyszłe inwestycje gminne 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
pozyskana 

Przeznaczenie Uwagi 

1. Środki państwowe 
otrzymane na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 

3.376.038,00 - Wsparcie 
inwestycji w 
zakresie kanalizacji 
– 3.076.038,00 zł.  
W zakresie 
wodociągów i 
zaopatrzenia w 
wodę–300.000,00 
zł 

Środki do 
wykorzystania na cele 
inwestycyjne 

2. Nagroda w konkursie 
Rosnąca Odporność 
– „#szczepimy się” 

250 000,00 Przeznaczona na 
każdy cel związany 
ze zwalczaniem, 
zapobieganiem, 
profilaktyką oraz 
zwalczaniem 
skutków w tym 
społeczno -gospod. 
COVID – 19 

Środki do wykorzystania 
na cele inwestycyjne 

3. Modernizacja SUW 
w Pniewie 

6.915.859,00 Max wysokość 
pożyczki na 
realizację zadania z 

Inwestycja w trakcie 
realizacji w 2022-23 
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NFOŚiGW w W-wie 
częściowo 
umarzalna do 30 
%. 

4. Rządowy Fundusz 
Polski Ład Program 
Inwestycji 
Strategicznych – drogi 
gminne 

 2.320.902,00 Modernizacja dróg 
gminnych; Lasota – 
1.168 mb; 
Pniewska Kolonia 
1.620 mb; Plecka 
Dąbrowa– 
Ernestynów1.254 
mb; Szewce 
Nadolne 1.068 mb 

Inwestycje w trakcie 
realizacji w 2022r. 

5. Termomodernizacja 
SP w Pleckiej 
Dąbrowie i GOK w 
Bedlnie 

1 466 523,00 Dofinansowanie z 
WFOŚiGW 
(pożyczka 
439 957,00, dotacja 
1 026 566,00) 

Inwestycja zakończona w 
SP w Pleckiej Dąbrowie w I 
kwartale 2022 r. Obecnie 
trwają prace w GOK w 
Bedlnie 

6. Roboty budowlane w 
obiekcie GOK w 
Bedlnie    

1 041 907,02 Dofinansowanie z 
EFS w ramach 
RPO Wojewódz. 
Łódzkiego 

Obecnie trwają prace w 
GOK w Bedlnie 

7. Remont pomieszczeń 
SP Bedlno 

550.000,00 Polski Ład – 
środki z 
wniosku ZGRK 
w Kutnie 

Inwestycja będzie 
realizowana w 2022 r. 

8. Cyfrowa Gmina – 
pomoc w postaci 
grantu 

157.890,00 Otrzymana 
promesa na 
cyfryzację urzędu 

Jest podpisania umowa. 
Realizacja grantu przez 18 
m-cy 

9. Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
lokalnych 

887.242,00 Do wykorzystania 
na dowolny cel 
inwestycyjny 

Środki zostaną 
wykorzystane w 2022 r. 

10. Zakup ciągnika 
wraz z osprzętem 
(przyczepa, rębak, 
głowica kosząca, 
frezarka do pni 
ramię 
wysięgnikowe, 
odmularka do 
rowów, kosiarka 
bijakowa tylno-
boczna. 

       569.000,00 Pożyczka na 
realizację 
zadania z 
WFOŚiGW w 
Łodzi możliwe 
umarzenie do 
wysokości 60 % 

Realizacja w roku 
2021 i 2022.  

11. Odnawialne źródła 
energii na terenie 
Gminy Bedlno i 
Gminy Oporów 

      1.439.655,54 Środki z RPO 
Województwa 
Łódzkiego 

Realizacja w roku 2022- 

23. 
Całkowita wartość 
projektu została 
oszacowana na kwotę: 
4 227 133,09 zł. 
Dofinansowanie: 
- 2022 r. Razem 84 
448,35 zł  
w tym: Gmina Bedlno 39 
602,86 zł, Gmina Oporów 
44 845,49 zł 
- 2023 r. Razem 3 183 
675,00 zł  
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w tym: Gmina Bedlno 1 
400 052,68 zł, Gmina 
Oporów 1 783 622,32 zł 
 
Wkłady własne razem 
959 009,74 zł w tym: 
- Gmina Bedlno: 404 
602,07 zł 
- Gmina Oporów 554 
407,67 zł 

12 Pierwszy Żłobek w 
Gminie Bedlno 

 

        664.469,06 Środki budżetu 
Unii 

Europejskiej 

Realizacja w latach 
2021-2023 

13. Szkoła Podstawowa 
w Bedlnie Edukacja 
przedszkolna 

510.000,00 Dofinansowanie 
ramach RPO 
Województwa 

Łódzkiego 

Utworzenie drugiego 
oddziału punktu 
przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w 
Bedlnie, 

14 ,,Szkoła przyszłości – 
wykorzystanie TIK w 
nauczaniu i uczeniu 
się w Szkole 
Podstawowej w 
Żeronicach”. 

279.000,00 Dofinansowanie 
ze środków 

Województwa 
Łódzkiego 

Udział własny w 
wysokości 

21.000,00 zł 

Utworzenie nowej 
pracowni komputerowej, 
wyposażenie szkoły w 
cyfrowe pomoce 
edukacyjne i narzędzia 
TIK oraz wzrost 
kompetencji u 14 
nauczycieli kształcenia 
ogólnego z zakresu 
kompetencji cyfrowych 
oraz wykorzystania 
sprzętu 

Łącznie  
 

20.428.485,62  

 
VIII. 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 2704,49 21,47 

4. IIIb 3578,63 28,41 

5. IV 338,76 2,69 

6. IVa 1771,30 14,06 

7. IVb 1075,91 8,54 

8. V 1873,58 14,87 
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9. VI 288,25 2,29 

10. bez klasy 665,72 5,29 

ogółem 12 596,21 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Bedlno 

 

 

 
 
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. 
 
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 
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zielonych w dolinie rzeki Bzury, ginięcie stanowisk rzadkich roślin bagiennych  
i zwierząt.  
 
Powierzchnia Gminy Bedlno wynosi 12.603 ha, z czego grunty rolne stanowią 11.921 
ha (94,59 % ogólnej powierzchni gminy), lasy i grunty leśne 121 ha (0,96 % ogólnej 
powierzchni gminy), a pozostałe grunty 561 ha (4,45 % 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. 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 2021 r. 

Grupy obszarowe użytków rolnych Liczba gospodarstw 

do 1 ha  831 

od 1 ha do 5 ha 657 

od 5 ha do 10 ha 390 

od 10 ha do 15 ha 170 

od 15 ha do 20 ha 84 

od 20 ha do 30 ha  79 

powyżej 30 ha 35 

ogółem 2246 
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Gminne zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów w 2021 r. 

Nazwa wskaźnika Wartość w ha 

Powierzchnia Gminy ogółem 12603 

Powierzchnia gruntów rolnych, w tym: 11921 

Powierzchnia użytków rolnych ogółem 11856 

Grunty orne  10258 

Sady ogółem 109 

Łąki ogółem 789 

Pastwiska ogółem 225 

Grunty rolne zabudowane 355 

Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 44 

Grunty pod stawami 7 

Grunty pod rowami 69 

Nieużytki na gruntach rolnych 65 

Lasy i grunty leśne ogółem 121 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 506 

Grunty pod wodami 53 

Tereny różne 2 

 

1. Klęski w uprawach rolnych. 
 
W 2021 r. na terenie gminy Bedlno wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne, 
które spowodowały szkody w gospodarstwach rolnych: 

1) dn. 12.07.2021r. na terenie 11 sołectw wystąpił grad; komisja ds. szacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych oszacowała straty w 73 gospodarstwach na 
powierzchni ok. 1000 ha; 

2) dn. 14.07.2021r. na terenie 39 sołectw wystąpił huragan i deszcz nawalny; 
komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych oszacowała straty  
w 92 gospodarstwach na powierzchni ok. 1600 ha; 

3) dn. 25.07.2021r. na terenie 3 sołectw wystąpił grad; komisja ds. szacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych oszacowała straty w 4 gospodarstwach na 
powierzchni ok. 90 ha. 
 

Po oszacowaniu strat komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 
sporządziła protokoły dla poszczególnych gospodarstw. Następnie sporządzono 
zbiorcze protokoły z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych, które we wrześniu 
2021r. przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.  

 
2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju 

napędowego. 

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 2021 r. wynosił 1.183.924,05 zł 

(100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych 

jednostek przeliczeniowych bydła). W 2021 r. z ww. formy pomocy skorzystało 643 

producentów rolnych i otrzymali łączną kwotę 1.039.878,02 zł. 
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IX. 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 
(74 szt. oczyszczalni przydomowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.). 
 
Mieszkańcy Gminy Bedlno zbierają selektywnie odpady komunalne w miejscu ich 
wytwarzania. W 2021 r. w Bedlnie znajdowało się 1 gniazdo odbioru odpadów 
komunalnych dla frakcji bioodpadów z gospodarstw domowych, ponadto mieszkańcy 
mogli przekazywać selektywnie zebrane odpady komunalne do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonego na terenie siedziby spółki 
PreZero Service Centrum Sp. z o. o. z Kutna.   
 
Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bedlno w 2021 r. świadczyła zgodnie  
z rozstrzygnięciem w drodze przetargu nieograniczonego spółka PreZero Service 
Centrum Sp. z o. o. z Kutna.  W 2021 r. odebrano z nieruchomości zamieszkałych 
1075,6970 Mg odpadów komunalnych. 

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na 
terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2021 r. na podstawie 
uchwały Rady Gminy w sprawie ustalania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przedstawiała się następująco: 

1) odpady segregowane 22 zł/osobę, 
2) odpady segregowane z kompostowaniem bioodpadów 21 zł/osobę, 
3) odpady niesegregowane 44 zł/osobę. 

 
Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją ustawy o utrzymaniu  
w czystości i porządku w Gminie Bedlno na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się 
następująco: 

Dochody: plan – 1 168 800,00 zł; wykonanie– 1 181 596,01 zł; % wykonania 101,09. 
Wydatki: plan – 1 700 481,00 zł; wykonanie – 1 491 826,60 zł; % wykonania 87,73. 
 
W 2021 r. Gmina dopłaciła 310 230,59 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 płyt azbestowo - cementowych – 
w lutym 2021 r. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznanie dotacji na realizację zadania 
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Bedlno w 2021 roku”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku w kwietniu 2021 r.  podjął 
decyzję o przyznaniu Gminie Bedlno dotacji na realizację w/w zadania. Od kwietnia do 
października 2021 r.  spółka REVOL sp.  z o.o. sp. k. z Łodzi na zlecenie Gminy Bedlno 
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prowadziła usuwanie azbestu z 34 nieruchomości. W ramach zadania usunięto 
128,110 Mg płyt azbestowo-cementowych. Wartość zadania wyniosła łącznie 
50 477,18 zł. Na usuwanie azbestu Gmina pozyskała z WFOŚiGW w Łodzi 
dofinansowanie w wysokości 42 063,00 zł. Mieszkańcy nie ponosili kosztów usuwania 
i unieszkodliwiania azbestu. 

 
3. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej na terenie gminy Bedlno.  

W lipcu 2021r. Gmina Bedlno złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie zadania pn. 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na 
terenie gminy Bedlno”.  W ramach zadania Gmina zaplanowała pozyskanie 
maksymalnej dotacji tj.  100.000,00 zł na usunięcie 200 Mg odpadów. W październiku 
2021 r. Gmina otrzymała informację z NFOŚiGW, że wniosek uzyskał ocenę 
pozytywną. Gmina zaplanowała realizować odbiór folii w pierwszym półroczu 2022 r. 
Rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów foliowych w wyznaczonym 
terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Bedlno. 
 
4. Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem 
 
W maju 2021r.  Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania pn. ZAKUP 
CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM. W grudniu 2021r. podpisana 
została umowa o przydzieleniu dofinansowania w formie pożyczki dla przedmiotowego 
zadania w wysokości 569 000,00 zł. Pozyskana przez Gminę pożyczka może być 

częściowo umorzona: w wysokości 20-50 % wypłaconej kwoty pożyczki. Inwestycja 

realizowana będzie do czerwca 2022r.  
 
W ramach zadania Gmina w 2021r. zakupiła fabrycznie nowe maszyny: 

1) ciągnik rolniczy DEUTZ-FAHR 6130 – wartość 393 600,00 zł, 
2) rębak RT-720R REMET – wartość 17 220,00 zł, 
3) przyczepę rolniczą typ T663/2 Pronar - wartość 61 500,00 zł. 

 
W ramach zadania planowany jest także zakup następującego osprzętu: ramię 

wysięgnikowe, kosiarka tylno-boczna, głowica kosząca, frezarka do pni, odmularka do 
rowów. 
Gmina zarządza m.in.: ok. 120 km dróg gminnych oraz drogami wewnętrznymi, a także 
zielonymi terenami rekreacyjnymi w Bedlnie i Pniewie.  Po zakupie nowego ciągnika  
i osprzętu, Gmina Bedlno będzie wykonywała prace w pasach drogowych i na terenach 
zielonych co ograniczy wydatki budżetowe w zakresie utrzymania pasów drogowych 
oraz terenów zielonych Gminy w należytym stanie.  Wyeksploatowany sprzęt wymaga 
ciągłych napraw i wymiany części. Zakup ciągnika rolniczego wraz z maszynami 
usprawni również prowadzenie prac utrzymaniowych terenów zielonych oraz pasów 
drogowych oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.   
 
5. Zieleń 

W roku 2021 Gmina Bedlno nasadziła 81 szt. drzew (klon zwyczajny, jarząb pospolity) 
na swoich nieruchomościach, w tym: w pasach dróg gminnych.  
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6. Odnawialne źródła energii 

W maju 2021 r. Gmina Bedlno złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii 
na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów” w ramach konkursu ogłoszonego dla 
działania IV.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotowy projekt jest projektem partnerskim zgodnie z zawartą w dniu 28 kwietnia 
2021 roku umową Partnerstwa nr 1/2021 Pomiędzy Gminą Bedlno – Liderem projektu 
a Gminą Oporów – Partnerem projektu. 

Gmina Bedlno w ramach projektu planuje: 

1. Budowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej wyłącznie na 
potrzeby własne prywatnych budynków mieszkalnych pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w oparciu o instalację fotowoltaiczną.  Przewiduje się budowę 74 szt. 
mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

2. Budowę infrastruktury służącej do produkcji energii cieplnej wyłącznie na potrzeby 
własne mieszkańców budynków prywatnych, pochodzącej ze źródeł odnawialnych  
w oparciu o instalację kolektorów słonecznych – przewiduje się montaż 3 instalacji. 

3. Budowę infrastruktury służącej do produkcji energii cieplnej wyłącznie na potrzeby 
własne mieszkańców budynków prywatnych, pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  
w oparciu o instalację kotłów na pellet – przewiduje się montaż 7 szt. instalacji.  

Gmina Oporów w ramach projektu planuje: 

1. Budowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej wyłącznie na 
potrzeby własne prywatnych budynków mieszkalnych pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w oparciu o instalację fotowoltaiczną Przewiduje się budowę 74 szt. 
mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

2. Budowę infrastruktury służącej do produkcji energii cieplnej wyłącznie na potrzeby 
własne mieszkańców budynków prywatnych oraz budynków użyteczności publicznej 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o instalację kotłów na pellet – 
przewiduje się montaż 17 kotłów (14 w budynkach mieszkalnych i 3 w budynkach 
użyteczności publicznej). 

3. Budowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej wyłącznie na 
potrzeby własne prywatnych budynków mieszkalnych pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w oparciu o instalację kolektorów słonecznych - przewiduje się budowę 
7 sztuk instalacji.  

Celem głównym projektu jest zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych,  
a co za tym idzie wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-
energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do 
poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców 
energetycznych województwa. Realizacja projektu ma również na celu poprawę 
jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków w gminach objętych projektem tj. Bedlno  
i Oporów. Cel ten jest bezpośrednio związany z celem głównym działania IV.1 
Odnawialne źródła energii. 
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Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę: 4.227.133,09 zł, natomiast 
wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 3.268.123,35 zł. 

Realizacja projektu planowana jest w latach 2022-2023. 

7. Punkt informacyjno-konsultacyjny w Gminie Bedlno dla Priorytetowego 
Programu „Czyste Powietrze”. 

Dnia 18 czerwca 2021 r. Gmina Bedlno zawarła porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizując Priorytetowy 
Program „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz 
poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Urzędzie Gminy Bedlno był dostępny dla 
mieszkańców od 1 lipca 2021 r.  

Na dzień 31 grudnia 2021r. w Punkcie zrealizowano: 
 
    -  240 godzin pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Bedlno,  
          w tym 90 udzielonych konsultacji. 
    -   7 zebrań Sołeckich. 
    -   promocje programu „Czyste Powietrze” na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel 
Ludowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie jak i na Dożynkach Gminnych  
w Wojszycach. 
    -   działania edukacyjno-informacyjne programu: ulotki plakaty dostarczone do 
mieszkańców Gminy informacje programu umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Bedlno jak i w portalu „Lokalni Bliżej Ciebie”. 
 
Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Bedlno dostarczyła do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 
-13 - wniosków o dofinansowanie (wymiana pieca, termomodernizacja, fotowoltaika), 
-13 - wniosków o płatność. 
 
Realizując priorytetowy program „Czyste Powietrze” Gmina Bedlno zyskała duże 
zainteresowanie programem wśród mieszkańców Gminy. 

X. Podmioty gospodarcze. 

W strukturze gospodarczej Gminy Bedlno jako typowo rolniczej, przemysł i usługi 
odgrywają rolę drugorzędną. Zgodnie z raportem z Centralnej Ewidencji i Informacji o  
Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31.12.2021 r. liczba 
podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej oraz adres zamieszkania na terenie Gminy Bedlno obejmowały 426 
pozycje, z czego status „aktywny” posiadały 177 podmioty, status „zawieszony” 
posiadało 31 podmiotów, status „wykreślony” 209 podmiotów, a liczba podmiotów do 
prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 6 pozycji. Nie 
podjęły działalności 2 podmioty oraz 1 podmiot oczekujący na rozpoczęcie 
działalności.  

W roku 2021 do Urzędu Gminy Bedlno wpłynęło 60 wniosków CEIDG-1 złożonych i 
prawidłowo przetworzonych w systemie CEIDG, z czego 9 wniosków było w związku 
z założeniem działalności gospodarczej, 37 wniosków dotyczyło zmian, 4 wnioski 
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zmiana z zawieszeniem, 2 wnioski zmiana ze wznowieniem, 2 wnioski zmiana z 
zakończeniem oraz 6 wniosków dotyczyło zakończenia działalności gospodarczej. 

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. 

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). 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Bedlno obowiązywały 44 zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży w tym: 16 zezwoleń  do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 15 zezwoleń 
powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),  13 zezwoleń powyżej 
18% zawartości alkoholu oraz 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w tym: 2  zezwolenia  do 4,5% 
zawartości alkoholu oraz piwo, 1 zezwolenie powyżej 4,5%  do 18% zawartości 
alkoholu ( z wyjątkiem piwa),  1 zezwolenie powyżej 18% zawartości alkoholu. 

W 2021 roku wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym: 3 zezwolenia do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz piwo, 3 zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z 
wyjątkiem piwa), 3 zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu. Wydano 8 decyzji 
dotyczących wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  w związku z likwidacją punktu 
sprzedaży, w tym : 3 decyzje dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 3 decyzje dotyczące zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),  
2 decyzje dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% 
zawartości alkoholu oraz  3 decyzje w zawiązku ze zmianą zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  
Wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% 
zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
podczas następujących imprez na terenie Gminy Bedlno: „Strefa Kibica”; „100-lecie 
OSP Pniewo”; „Dożynki Gminne”   

Kwota uzyskana w 2021 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wyniosła 77.881,42 zł. 

XI. 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  
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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. 
 
Od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji 
Samochodowej w Gostyninie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 
natomiast od 01.04 2021 do 31.12.2021 umowa na wykonywanie transportu została 
zawarta z Panem Mirosławem Frącem prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą MF Transport Mirosław Frąc. Wartość zawartych umów w zakresie wykonania 
transportu zbiorowego na rok 2021 była na kwotę 399.300,67zł.  
 

W roku 2021 realizowane były następujące linie komunikacyjne. 

Nr linii Relacja (trasa linii) 

Linia 1 Szewce Szkoła Podstawowa - Wojszyce Kolonia 

Linia 2 Pniewska Kolonia - Plecka Dąbrowa Szkoła Podstawowa 

Linia 3 Bedlno - Bedlno Szkoła Podstawowa p. Plecką Dąbrową 

Linia 4 Bedlno - Żeronice Szkoła Podstawowa p. Wolę Kałkową 

Linia 5 Bedlno Szkoła Podstawowa - Szewce Szkoła Podstawowa 

Linia 6 Żeronice Szkoła Podstawowa - Zleszyn 

Linia 7 Bedlno - Bedlno Szkoła Podstawowa p. Marynin 

 

 

XII. 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 2021 roku Gmina Bedlno zrealizowała następujące inwestycje drogowe:  
 
- Modernizacja drogi w miejscowości Wola Kałkowa o długości 1.670 mb. Łączna 
wartość poniesionych nakładów to 400.669,54 zł w tym dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego 149.880,00 zł. 
- Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych „Modernizacja (remont) drogi  
w miejscowości Zosinów” o długości 1.575 mb, koszt 315.753,49 zł, środki własne, 
- Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych „Modernizacja (remont) drogi  
w miejscowości Żeronice” o długości 1.100 mb, koszt 166.540,01 zł środki własne, 
- Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych „Modernizacja (remont) drogi  
w miejscowości Ruszki” o długości 967 mb, koszt 173.328,30 zł, środki własne, 
- Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych „Modernizacja (remont) drogi  
w miejscowości Julianów” o długości 400 mb, koszt 66.742,89 zł, środki własne,  
- Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych „Modernizacja drogi Wola Kałkowa – 
Wewiórz” o długości 750 mb, koszt 283.414,07 zł, środki własne.  
 
Gmina Bedlno realizowała na bieżąco statutowe zadania wynikające z przepisów 
prawa związane z utrzymaniem dróg, m.in.: uzupełniano znaki drogowe i tablice 
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informacyjne, koszenie poboczy dróg gminnych, przeprowadzano konserwację rowów 
przy drogach gminnych tj. oczyszczenie, odtworzenie, udrożnienie rowów w pasie dróg 
gminnych w Groszkach o długości 259 mb, w miejscowości Marynin o długości 541 mb,  
w miejscowości Wojszyce o długości 1.840 mb.  
 
Dokonano naprawy przepustu drogowego fi 800 o długości 6 m w pasie drogi gminnej 
- wewnętrznej w miejscowości Odolin i odbudowano nawierzchnię drogi gruntowej na 
długości przepustu. Poprawiano stan techniczny dróg poprzez remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, polegającego na przywróceniu 
funkcjonalności drogi i uzupełnieniu ubytków w nawierzchni bitumicznej mieszanką 
mineralno-asfaltową na gorąco. 
 
Złożono do Starostwa Powiatowego w Kutnie 18 wniosków na wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew rosnących w pasach dróg gminnych oraz 4 wniosków na wydanie 
zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na działce stanowiącej własność Gminy 
Bedlno. 
 
Wydano Zarządowi Powiatu Kutnowskiego 8 decyzji na usunięcie drzew rosnących  
w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Bedlno. 

W gminie Bedlno w 2021 roku przebudowano/zmodernizowano drogi o łącznej 
długości 6.462 mb. (w roku 2020 -3.397,5 mb.) 

2. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

 
Gmina Bedlno jest zwodociągowana. Posiada 3 stacje uzdatniania wody, z których 
sprzedano ok. 271 900 m³ wody.  Długość zbiorczej sieci wodociągowej wynosi na 
dzień 31.12.2021 r. – 156,45 km. W 2021 r. do gminnej sieci wodociągowej 
przyłączono 10 nowych odbiorców. 
 
W 2021 roku zawartych zostało 49 umów o dostawę wody z wodociągów Gminy. 

Inwestycje związane z wodociągami zrealizowane w roku 2021 to: 
 

1) W ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bedlno”  
w październiku 2021r.  zakończono następujące zadania: 
 
- Sieć wodociągowa w miejscowości Wilkęsy z rur PVC Ø 110, całkowita długość 
wykonanej sieci to ok. 546 mb – wartość zadania wynosi 65 560,69 zł; 
- Sieć wodociągowa w miejscowości Bedlno z rur PVC Ø 110, całkowita długość 
wykonanej sieci to ok. 90 mb - wartość zadania wynosi 24 025,87 zł; 
- Sieć wodociągowa w miejscowości Pniewo z rur PVC Ø 110, całkowita długość 
wykonanej sieci to ok. 121 mb - wartość zadania wynosi   20 879,34 zł. 
 
Ponadto w 2021 r. wykonano dokumentację projektową na rozbudowę sieci 
wodociągowej w m. Stanisławice (planowana dł. wodociągu ok. 576 mb), na kolejną 
rozbudowę wodociągu w m. Bedlno (planowana dł. wodociągu ok. 139 mb) oraz na 
drugą rozbudowę wodociągu w m. Wilkęsy (planowana dł. wodociągu ok. 20 mb) 
Planowany termin wykonania nowych wodociągów: 2022 r. 
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2) Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski z Łodzi w czerwcu 2021 r. na zlecenie 
Gminy Bedlno wykonał otwór wiertniczy studni nr 2 w Kamilewie za kwotę 108 240,00 
zł brutto. Wydajność wykonanego otworu wynosi do 50m3/h. Następnie sporządzona 
została dokumentacja hydrogeologiczna dla studni nr 1 i 2 w Kamilewie. W lipcu 2021 
r. Gmina otrzymała decyzję Starosty Kutnowskiego w sprawie zatwierdzenia 
dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód 
podziemnych w Kamilewie składającego się z dwóch otworów wiertniczych: st. Nr 1  
o głębokości 58,0 m oraz st. Nr 2 o głębokości 57,5 m w ilości po 50 m3/h. Woda  
z Kamilewa będzie dostarczana projektowanym rurociągiem do zmodernizowanej 
SUW w Pniewie. 

 
3) Gmina Bedlno uzyskała dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki  
w wysokości do 6.915.859,00 zł, w ramach programu priorytetowego nr 5.4 
„Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń 
środowiska” od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Pożyczka jest przyznana na preferencyjnych warunkach z bardzo niskim 
oprocentowanie z możliwością umorzenia do 30% - na podstawie umowy nr 
2178/2021/Wn-05/NZ-UR-LZ/P z dn. 3.11.2021 r. 
W związku z powyższym Gmina prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego dla zadania „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę — Stacja 
Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno” z terminem składania ofert 
do dnia 19.11.2021 r. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na wartość 
złożonej oferty większą niż kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
W dniu 29.11.2021 r. zostało opublikowane ponownie ogłoszenie w przedmiotowej 
sprawie z terminem składania ofert do dnia 17.12.2021 r. Na przedmiot zamówienia 
składa się następujący zakres rzeczowy: 

 zadanie 1 - Dokumentacja projektowa, 

 zadanie 2 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pniewo - wykonanie robót 
budowlanych, w tym wykonanie obudów do studni w Kamilewie. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamówienie obejmuje wykonanie niezbędnych badań i analiz, zaprojektowanie, 
uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym wodnoprawnych itp. oraz pozwoleń na 
budowę na: modernizację SUW i ujęcia wody, zlokalizowanego w obrębie Pniewo oraz 
uzbrojenie nowych studni ujęcia wody w miejscowości Kamilew wraz z przepompownią 
wody surowej z ujęcia Kamilew do SUW Pniewo. 
Dodatkowo Gmina wymagała zaprojektowania i wykonania instalacji grzewczej  
w SUW Pniewo, oraz gdy to będzie niezbędne w przepompowni w Kamilewie, a także 
zaprojektowania i wykonania utwardzenia terenu od drogi gminnej do studni  
w Kamilewie wraz z placem manewrowym przy studniach. Zamówienie obejmuje 
zapewnienie ciągłości dostaw wody podczas budowy SUW, w tym, w przypadku 
konieczności, dostarczenie tymczasowej stacji uzdatniania wody. Postępowanie  
o udzielenie przedmiotowego zamówienia rozstrzygnięto w 2022 r.  – Gmina podpisała 
umowę ze spółką Instalcompact Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego na kwotę brutto 
8 487 000,00 zł brutto. 

 
Z przedmiotowego zamówienia wyłączono nowy rurociąg wody surowej, łączący 
nowoprojektowane ujęcie w Kamilewie z ujęciem SUW Pniewo, który będzie 
realizowany w ramach odrębnego postępowania. 
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XIII. Planowanie przestrzenne 

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 zatwierdzone 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.  

W 2021 r. wszczęto 54 postępowania o wydanie decyzji o   warunkach zabudowy, 
Wydano 53 decyzje o warunkach zabudowy w tym 26 dotyczyło budynków 
mieszkalnych, a 25 budynków o przeznaczeniu gospodarczym i 2 decyzje dotyczyły 
budowy budynku usługowego. Wydano 7 postanowień administracyjnych na wniosek 
właścicieli zatwierdzających podział działek stanowiących ich własność. 
 

Wszczęto 10 postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Postępowania te zakończyły się wydanymi decyzjami lokalizacji celu publicznego.  
 
W 2021 r. rozpoczęto procedurę dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej 
oświetlenia ulicznego. Umowa zawarta w sierpniu 2021 r. w sprawie podniesienia 
standardu oświetlenia na terenie Gminy Bedlno dotyczyła rozbudowy ciągów 
oświetleniowych i zwiększenia ilości punktów świetlnych w Sołectwach Annetów  
(2 pkt), Antoniew (9 pkt), Bedlno Parcel (6 pkt), Bedlno Wieś (12 pkt), Ernestynów  
(11 pkt), Gosławice  (3 pkt), , Janów (11 pkt), Jaroszówka (3 pkt), Józefów (3 pkt), 
Kazimierek  (6 pkt), Kręcieszki (5 pkt), Mateuszew (16 pkt), Orłów Kolonia (22 pkt), 
Orłów Parcel (7 pkt), Pniewo (7 pkt), Szewce Owsiane ( 6 pkt), Szewce Walentyna  
(3 pkt), Waliszew (15 pkt), Wewiórz (11 pkt), Wojszyce Parcel (21 pkt), Wyrów (3 pkt), 
Zleszyn (4 pkt) Żeronice (5 pkt). 
 
Łącznie wykonano dodatkowych 191 punktów świetlnych w 23 sołectwach o wartości 
225.238,81 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – umowa ta zapewnia sprawność infrastruktury 
oświetleniowej i bieżące jej utrzymanie, zwłaszcza w sytuacji zgłoszeń 
nieprawidłowości otrzymywanych przez Gminę od mieszkańców. 

Pod koniec 2020 r. Gmina zawarła umowę dostawy energii elektrycznej dla lokali  
i obiektów oraz oświetlenia ulicznego na 2021 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. Dostawę energii elektrycznej oświetlenia 
ulicznego zapewniał Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
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1. Gospodarka mieszkaniowa 
 
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 XXV/208/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bedlno na 
lata 2021-2026, 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/1 m² powierzchni użytkowej lokalu. W 2021 r. nie wszczęto postępowań 
eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali stanowiących mieszkaniowy zasób 
Gminy.  

Istniejące obiekty usytuowane są w Bedlnie (3), Zleszynie (1), Mirosławicach (10), 
Orłowie – Parceli (4), Wojszycach (3), Szewcach Nagórnych (1), Pniewie (1), Pleckiej 
Dąbrowie (6), Łącznie w zasobach Gminy Bedlno znajduje się 29 lokali mieszkalnych.  

W 2021 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 2021 r. wpłynęły 4 wnioski o przyznanie miejsca w lokalach gminnych. Trzy 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 2021 r. nie oddano do 
użytkowania mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Nie dokonano również 
sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobach gminy. 
 
W 2021 r. wykonano roboty polegające na naprawie pokrycia dachowego na budynku 
komunalnym w m. Mirosławice w zakresie: wykonanie pokrycia z papy, jedna warstwa 
– 590 m2, demontaż istniejącego pokrycia dachu z papy- 120 m2, montaż kolejnej 
warstwy na zdemontowanej części- 120 m2, wymiana desek pod pokrycia dachowe- 
115 m2, naprawa kominów – 28 m2, wymiana rynien i rur spustowych- 108 mb. 
Wartość zleconych robót wyniosła 119.703,60 zł. 
 
Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobach gminy 
wynosiły łącznie 14 157,29 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. przyznano 1 dodatek 
mieszkaniowy. Na drugie półrocze nie złożono wniosków.   
 
2. Przeglądy budynku Gminy 
 
W 2021 roku w budynku Urzędu Gminy dokonano następujące przeglądy: roczny 
przegląd budowlany budynku, oświetlenie awaryjne, główny wyłącznik prądy 
(przeciwpożarowy), przegląd kominiarski oraz raz w miesiącu przegląd windy (dźwig).  
 
W 2021 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 
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WIENIER TU S.A. a ubezpieczenie pojazdów będących własnością Gminy powierzono 
firmie TUW. Łączny koszt ubezpieczenia zgodnie z umową z dnia 26.05.2021 r. wynosi 
14.825,00 zł. (mienie i OC) oraz umowa z dnia 20.05.2021 r. na komunikację – 
18.149,00 zł. 
 
3. Ochrona przed hałasem 

W 2021 r. wydano 5 opinii w zakresie ochrony przed hałasem. W opiniach tych 
określono faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu inwestycji oraz 
standardy jakości środowiska akustycznego najbliżej położonych terenów 
usytuowanych w potencjalnym zasięgu oddziaływania akustycznego instalacji objętej 
obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz określono 
dopuszczalne poziomy hałasów.  

4. Termomodernizacja 

Pod koniec 2021 r. zakończyły się prace związane z „Wykonaniem termomodernizacji 
budynków w gminach związku gmin Regionu Kutnowskiego” w ramach Osi 
priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja 
budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
W gminie Bedlno taką termomodernizacją objęte były dwa budynki użyteczności 
publicznej: Szkoła Podstawowa w Żeronicach i Szkoła Podstawowa w Bedlnie. Zakres 
prac obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej, modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji grzewczej, 
modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej. Prace termomodernizacyjne wykonali: 
 
- Szkoła Podstawowa w Żeronicach - ENERGO-BUD Przemysław Trafalski, Oleszcze 
46, 99-319 Dobrzelin, wartość zadania: 1.432.704,00 zł brutto. 
- Szkoła Podstawowa w Bedlnie — ELBUD Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Bogdan 
Lipiński, 09-500 Gostynin, wartość zadania: 2.192.475,00 zł brutto. 
Zadanie to dla obu wyżej wymienionych szkół realizował Związek Gmin Regionu 
Kutnowskiego. Całość zadania wyniosła 3.625.179,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 
1.732.000,00 zł. 

- W październiku 2021 r. rozpoczęły się roboty budowlane związane  
z Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie. Wykonawcą 
prac była Firma John - Bud Jan Perka z siedzibą w Łodzi. Wartość umowy to 
1.586.709,99 zł. 
W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie 
wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów i stropodachów wraz 
z wymianą pokrycia dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja 
wewnętrznej instalacji c.o., modernizacja źródła ciepła — pompy ciepła wspomagane 
instalacją PV. 

Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o udzielenie 
dofinansowania ze środków WFOŚIGW W ŁODZI w ramach Programu Priorytetowego 
Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach 
komunalnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wniosek ten 
obejmował również termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury  
w Bedlnie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i została podjęta uchwała w sprawie 
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przyznania pożyczki i dotacji na realizację zadania do łącznej kwoty 1.466.523,00 zł, 
w tym: pożyczka do kwoty 439.957,00 zł. a dotacja do kwoty 1.026.566,00 zł. 

  
XIV. 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 Bedlnie, 
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.  
 
W celu przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa covid – 19 Gmina podejmowała 
m.in. następujące działania: 

• Zakupiono maseczki ochronne, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny, które 
zostały przekazane mieszkańcom gminy, 

• Zakupiono i rozpropagowano wśród mieszkańców termometry i ulotki 
informacyjne promujące i zachęcające do szczepień przeciw covid – 19, 

• Na dożynkach gminnych zorganizowano akcję szczepień przeciw covid – 19,  

• Na stronie internetowej urzędu udostępniane były materiały informacyjne  
i promujące szczepienia przeciw covid – 19. 

XV. 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. Struktura bezrobotnych w Gminie Bedlno wg prowadzonej przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Kutnie analizy informuje, że na dzień 31.12.2021 r.; 
- liczba osób bezrobotnych z terenu Bedlna wynosiła 145 z tego 72 osoby to kobiety, 
- prawo do zasiłku posiadało 17 osób, w tym 11 kobiet, 
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – 38, w tym kobiet 16, 
- bezrobotni bez doświadczenia zawodowego – 36, w tym kobiet 20. 
 
Struktura bezrobotnych wg. wieku: 
- do 30 roku życia – 40, w tym kobiet 24, 
- powyżej 50 roku życia – 42, w tym kobiet 10. 
 
Liczba długotrwale bezrobotnych wynosi – 83 osoby, w tym 42 kobiety. 
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Niepełnosprawnych bezrobotnych w gminie Bedlno na koniec 2021 r. było 11 osób, w 
tym 3 kobiety. Niepełnosprawny z prawem do zasiłku 1 osoba – mężczyzna. 
 
Urząd Gminy w 2021 roku w ramach umów z PUP w Kutnie organizował zatrudnienie 
w ramach robót publicznych/prace głównie remontowe i porządkowe oraz staże. 
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 
 
        Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (t j. Dz. U z 2020 r., poz.1876 z późn.zm.) na gminy nałożono obowiązek 
opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  
i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 
i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
W związku z tym 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. Zgodnie z zapisem 
art.110 ust.4 cytowanej ustawy o pomocy społecznej realizację strategii koordynuje 
ośrodek pomocy społecznej. 
W przedmiotowej Strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do 
łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych, zadania programowe 
określające pomoc różnym grupom oraz sposoby ich osiągnięcia. Ocena realizacji 
celów strategicznych, prowadzona jest w formie sprawozdania, oparta na analizie 
danych uzyskanych w ramach bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego, Szkół, Policji. Instytucje te pracują  
z grupami szczególnego ryzyka. 
 
Za misję Strategii Rozwiazywania 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 chorobą alkoholową i narkomanią, 
5) dzieci i młodzież. 

 
ad. 1) Rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.  
Rodzina stanowi podstawowe ogniwo w strukturze społecznej. Aby mogła wypełniać 
swoje zadania i obowiązki powinna być otoczona ochroną i wsparciem, a w szczególny 
sposób należy zapewnić prawidłową realizację potrzeb rozwojowych dzieci. Jednym  
z głównych problemów większości rodzin jest bezrobocie, przy czym znaczna cześć 
osób nie ma uprawnień do świadczeń w formie zasiłków dla bezrobotnych i balansuje 
na poziomie minimum socjalnego. Głównym celem dla tego obszaru jest „utrzymanie 
podstawowych funkcji rodziny i zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z 
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uwzględnieniem rodzin niepełnych i wielodzietnych”. Realizacja tego celu  
w 2021 roku polegała na: 
- przyznawanie rodzinom zagrożonym pomocy finansowej przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
- 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) Niepełnosprawni. 
Osoby niepełnosprawne stanowią w Polsce znaczą grupę społeczności. Liczba tych 
osób z roku na rok wzrasta. W codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawne 
napotykają na liczne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie aktywnego życia 
społecznego. Celem głównym dla tego obszaru jest „poprawa warunków społecznego 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i integracja 
społeczna”. Realizacja tego celu w 2021 roku polegała na: 
- niwelowanie barier architektonicznych, 
- pomoc finansowa w formie zasiłków stałych i celowych, 
- integracja osób niepełnosprawnych, imprezy gminne, wyjazdy do teatru,  
- pomoc w załatwianiu spraw w innych urzędach (ZUS, KRUS, Powiatowy Zespół ds. 
  Orzekania o Niepełnosprawności  
- pomoc w ramach paczek żywnościowo-przemysłowo-ochronnych. 
 

Ad. 3) Osoby starsze. 
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 2021 roku polegała na: 
- działania na rzecz integracji ludzi starszych ze środowiskiem, organizowanie Dnia 
Babci i Dziadka w szkołach, spotkania integracyjne w Gminnym Ośrodku Kultury. 
- pomoc finansowa w formie zasiłków, 
- pomoc w naturze (paczki żywnościowe) 
- pomoc w zgromadzeniu dokumentacji w celu ustalenia złożenia wniosku o uznanie 
za osobę niesamodzielną (ZUS lub KRUS)  
 

Ad. 4) Grupy społeczne zagrożone chorobą alkoholową i narkomanią. 
Spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach niesie za sobą wiele negatywnych 
konsekwencji. Powoduje szereg chorób, rozpadów rodzin, a także niekiedy prowadzi 
do przemocy w rodzinach. 
Celem głównym dla tego obszaru jest „aktywna forma przeciwdziałania negatywnym 
skutkom używania alkoholu i narkotyków oraz bieżące rozwiazywanie problemów 
uzależnień wśród społeczności lokalnej”. 
Realizacja tego celu w 2021 roku polegała na: 
- realizacji Gminnego Programu rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- spotkania osób uzależnionych z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - rozmowy motywacyjne, 
- współpraca z lekarzami biegłymi w zakresie wydawania opinii dotyczących osób 
uzależnionych od alkoholu.  
- wydawanie opinii przez pracowników socjalnych w stosunku do osób uzależnionych. 
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- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 

Ad. 5) Dzieci i młodzież. 
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 2021 roku polegała na: 
- ochronie dzieci i młodzieży przed przemocą i uzależnieniami (w szkołach na terenie 
gminy organizowane są różnego rodzaju prelekcje, programy, spotkania), 
- pomoc finansowa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci, 
- wypłata świadczenia wychowawczego „500 plus”, 
- realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 
- organizacja wypoczynku letniego  
 
3. Formy udzielonej pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Bedlnie w 2021 roku 
 

1) Zasiłki stałe  
Zasiłek stały w 2021 roku pobierały 34 osoby na kwotę 220.811,73 zł. Łącznie 
przyznano 390 świadczenia, w tym osobom samotnym 366 świadczenia, 24 świadczeń 
osobom uprawnionym w rodzinie. 
 

2) Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne na 
rzecz osób uprawnionych tj. na rzecz osób pobierających zasiłki stałe - 34 osoby. 
Wypłacono 390 świadczenia, co spowodowało wysokość naliczonych i przekazanych 
składek w 2021 roku na kwotę: 19.872,77 zł.  
 

3) Zasiłki okresowe  
Zasiłek okresowy został przyznany dla 11 rodzin, udzielono 48 świadczeń na kwotę 
14.717,00 zł. Zasiłki przyznane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub 
niepełnosprawności.  
 

4) Zasiłki celowe 
Na zasiłki celowe z budżetu gminy w 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 8.160,00 
zł. Z tej formy korzystało 25 rodzin, w których żyją 32 osoby. 
 

5) Sprawienie pogrzebu 
  Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu 
osobom, które nie posiadają rodziny i nie miały uprawnień do uzyskania zasiłku 
pogrzebowego. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zajął się organizacją 
pogrzebu dla dwóch mieszkańców naszej gminy, ale nie współfinansował kosztów 
pogrzebu. Koszty pogrzebu zostały pokryte z zasiłku pogrzebowego z ZUS.  
 

6) Schronienie 
W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie zgodnie z podpisanym 
porozumienie ze Stowarzyszeniem MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych 



80 
 

MARKOT w Ozorkowie opłacał pobyt w Schronisku dla osób Bezdomnych za naszego 
mieszkańca od stycznia 2021 do maja 2021.Dzienna stawka pobytu wynosiła 35,00 zł. 
Łącznie na ten cel wydatkowano – 5.075,00 zł.  
Nadmienić należy, że w 2021 roku Ośrodek opłacił, także pobyt w schronisku dla kobiet 
w ciąży i matek wychowujących małoletnie dzieci dla jednej osoby. Na ten cel 
wydatkowano kwotę 321,13 zł  
 

7) Pomoc państwa w zakresie dożywiania 
Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest w latach 2019 – 2023. 
Program ten zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o 
niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się 
w trudnej sytuacji. Programem objęto 101 osób, w tym, liczba dzieci korzystających z 
gorącego posiłku w Szkołach wyniosła 16. Kwota wydatkowana w 2021 roku na 
realizację Programu to 39.947,00 zł. 
 

8) Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 
Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki prawnej jest 
wypłacane na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd. W 2021 roku Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych 
w łącznej wysokości – 12.100,00 zł.  
 

9) Usuwanie klęsk żywiołowych 
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 22 rodzinom, które 
w wyniku znamion niosących skutki klęski żywiołowej (uszkodzone budynki 
mieszkalne i gospodarcze w wyniku wichury, huraganu, obfitych opadów deszczu) 
ucierpiały. Na ten cel wydatkowano kwotę – 148.050 ,00 zł. 
 

10) Pomoc materialna dla uczniów 
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie przyznał pomoc 
materialną w formie stypendiów szkolnych dla 24 uczniów z terenu gminy Bedlno. Do 
stypendium zakwalifikowane zostały rodziny, mające na utrzymaniu dzieci w wieku 
szkolnym i spełniające kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel 
została wydatkowana kwota 23.520,00 zł 
 

11) Praca socjalna 
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin  
w środowisku społecznym. Prowadzona była ona z osobami i rodzinami w celu 
rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz 
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Pracą socjalną obejmowane były osoby 
korzystające z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej, ale również osoby nie 
korzystające z pomocy finansowej. W ramach pracy socjalnej pracownicy Ośrodka 
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. 
 

12) Domy Pomocy Społecznej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie opłacał pobyt w Domach Pomocy 
Społecznej za 2 osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 75.452,75 zł – budżet gminy.  
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Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej za jedną osobę przebywającą  
w DPS-ie opłaca rodzina. Podpisano stosowną umowę z rodziną. 
 

13) Zadania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych 

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Bedlno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przyznał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych na okres 90 dni dla 2 osób. Decyzje o objęciu ubezpieczeniem 
zdrowotnym zostały przyznane na wniosek klienta oraz na podstawie ustaleń wywiadu 
środowiskowego, potwierdzającego sytuację materialną, rodzinną oraz brak 
możliwości przez wnioskującego pokrycia kosztów leczenia. 
 

14) Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie realizuje zadania wymienione w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
W 2021 roku współfinansowano pobyt dziewięciorga dzieci. Siedmioro dzieci 
przebywało w spokrewnionej rodzinie zastępczej, a dwoje w zawodowej rodzinie 
zastępczej. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 48.706,58 zł.  
 

15) Świadczenia rodzinne 
Świadczenia rodzinne realizowane są w całości z budżetu Wojewody. Łącznie na 
wypłatę świadczeń rodzinnych w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.865.374,81 zł. na 
koszty związane z utrzymaniem Ośrodka (wynagrodzenie dla pracownika wraz z 
pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, zakup innych usług) kwota 
54.711,80 zł. Od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W 2021 roku na ubezpieczenie społeczne, w 
tym opłatę na składkę KRUS wydatkowano łącznie kwotę 155.928,13 zł., zaś na 
ubezpieczenie zdrowotne kwotę 32.542,83 zł. 
 

16) Fundusz alimentacyjny 
Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku skorzystało 11 rodzin w tym 
liczba dzieci uprawnionych 12. Na wypłatę świadczeń z fundusz alimentacyjnego 
wydatkowano kwotę 42.196,96 zł. Zadanie było finansowane w całości z budżetu 
Wojewody Łódzkiego.  
 

17) Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 
Kwota zwrócona przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń:  
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwota – 39.378,86 zł. 
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwota – 600,00 zł. 
- zapłacone przez dłużników odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego kwota - 10.709,95 zł.  
 
          18) Świadczenie wychowawcze „500 PLUS’’ 
W 2021 roku na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi świadczenia 
wydatkowano kwotę 4.772.996,23 zł. Przyznano 9.552 świadczeń. Liczba 
uprawnionych wyniosła – 848 dzieci. Zadanie w całości finansowane ze środków 
dotacji.  
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4. Inne zadania realizowane przez GOPS w Bedlnie w 2021 roku 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2021 roku wydał 21 Kart Dużej 
Rodziny. W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania 
przemocy, gdzie była założona „Niebieska karta’’ pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej wspierali 25 rodzin. Pracownicy socjalni, odbyli 48 spotkań grup roboczych. 
Przeprowadzali rozmowy z ofiarami przemocy oraz sprawcami przemocy. Udzielali 
porad, umawiali na konsultacje ze specjalistami w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  
w Kutnie. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Grupy 
robocze spotykają się częściej. 
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie współpracował z Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Żychlinie. W ramach współpracy  
z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Żychlinie najubożsi 
mieszkańcy gminy Bedlno otrzymywali pomoc żywnościową w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą objęto 171 osób.  
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie włączył się w ogólnopolską akcję 
„Szlachetna Paczka”.  W ramach tej akcji cztery rodziny z terenu gminy Bedlno 
zgłoszone zostały do takiej pomocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie 
nawiązał kontakt z Związkiem Harcerstwa Drużyn Ziemi Żychlińskiej, w ramach tej 
współpracy dwie osoby samotne otrzymały pomoc w formie artykułów żywnościowych 
i odzieży. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2021 roku złożył wniosek w sprawie 
przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV – Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddział w Łodzi. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości 98.000,00 zł. 
z przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowo -przemysłowo – ochronnych dla 200 
osób niepełnosprawnych. 
 
Wnioski 
Rok 2022 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych 
działań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Bedlno na lata 2015 -2025, ustaw, przyjętych gminnych programów, a także 
podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiazywania problemów społecznych, 
które są niezbędne, żeby instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i 
nowoczesna. 

XVI. 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 nr 583 oraz szereg dróg powiatowych i gminnych. Stan zagrożenia 
na drogach w gminie Bedlno przedstawia się następująco: 
 

Lp. Rok Liczba 

wypadków 

Liczba 

zabitych 

Liczba rannych Liczba kolizji 
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W roku 2021 odnotowano w porównaniu do roku 2019 i 2020 kolejny spadek liczby 
wypadków drogowych oraz liczby rannych. Niestety była również jedna ofiara 
śmiertelna. Zanotowano natomiast dalszy wzrost liczby kolizji drogowych. Najwięcej 
zdarzeń drogowych odnotowuje się na drogach wojewódzkich i powiatowych, 
natomiast najmniej na drogach gminnych. 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 2021 roku funkcjonariusze KP w Żychlinie zabezpieczali  
3 zgromadzenia publiczne. W trakcie zabezpieczeń nie odnotowano przypadków 
zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego. 
 
W zakresie prewencji kryminalnej funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żychlinie  
w 2021 roku prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą 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.  
 
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie 

 
Z danych pozyskanych od Komendy Powiatowej PSP w Kutnie wynika, że w Gminie 
Bedlno: 
 
- w roku 2021 wystąpiło 176 zagrożeń miejscowych przy 54 w roku 2020 i 30 w roku 
2019. Poniesione straty wyniosły 508.500 zł. przy 86.500 zł w roku 2020 i 174.000 zł 
w roku 2019. 
 
- zostało uratowane mienie w wyniku pożarów w wysokości 1.492.000 zł przy 
1.255.000 zł w roku 2020 oraz 921.000 zł. w roku 2019. 
 
- zostało uratowane mienie w wyniku miejscowego zagrożenia w wysokości 2.791.000 
zł przy 160.000 zł w roku 2020 i 592.000 zł. w roku 2019. 
 
- w Gminie Bedlno w roku 2021 odnotowano 22 pożary, w wyniku których wystąpiły 
straty w wysokości 99.000 zł. W roku 2020 odnotowano 25 pożarów, co spowodowało 
straty w wysokości 432.000 zł. a w roku 2019 było 39 pożarów ze stratami 488.100 zł. 
 

1. 2019 8 0 9 31 

2. 2020 7 0 7 39 

3. 2021 4 1 4 44 
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Komenda Powiatowa PSP w Kutnie w 2021 roku przeprowadziła 4 szkolenia 
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 latach 2016-2021. 

Lp. OSP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1, Bedlno 0 2 8 25 11 41 

2. Dębowa Góra 1 0 3 0 0 0 

3. Mirosławice 4 1 7 20 5 21 

4. Orłów – Kolonia 3 2 5 13 1 1 

5. Plecka Dąbrowa 0 0 2 0 0 0 

6. Pniewo KSRG 3 15 13 22 19 83 

7. Stradzew 2 3 4 8 2 0 

8. Tomczyce 7 2 11 11 17 24 

9. Wola Kałkowa 
KSRG 

8 12 12 17 27 48 

10. Załusin. 3 1 3 5 0 0 

Ogółem 31 38 68 121 92 218 

           w tabeli nie uwzględniono wyjazdów na ćwiczenia oraz wyjazdów gospodarczych. 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2021 nastąpił duży wzrost o 237 % 
wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Bedlno. Wzrost ten nastąpił szczególnie  
w 5 jednostkach OSP, a mianowicie OSP Pniewo więcej o 64 wyjazdy w stosunku do 
2020 roku, OSP Bedlno więcej o 30 wyjazdów, OSP Wola Kałkowa więcej o 21 
wyjazdów, OSP Mirosławice więcej o 16 wyjazdów oraz OSP Tomczyce więcej o 7 
wyjazdów. 
 

Samorząd Gminy Bedlno dofinansował jednostki OSP z terenu Gminy Bedlno łączną 
kwotą 170.956,52 zł. Została ona przeznaczona na bieżącą działalność tych jednostek, 
w tym między innymi: 

• wynagrodzenie konserwatorów OSP – 12.720,00 zł, 

• składki na ubezpieczenie społeczne – 984,96 zł, 

• zakup materiałów i wyposażenia – 59.090,21 zł 

• zużycie energii elektrycznej – 16.725,84 zł, 
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• zakup usług remontowych 6.866,75 zł, 

• zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie i psychologiczne) – 3.750,00 zł, 

• zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów, 
przedłużenie licencji) – 9.481,81 zł, 

• opłaty i ubezpieczenia strażnic, samochodów, strażaków – 11.963,00 zł, 

• pozostałe opłaty – 71,50 zł 
 

wydatki majątkowe to m.in.: 

• wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na 
podstawie porozumienia nr 1/2021 z dnia 19 maja 2021 roku z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji 
w Kutnie – 4.976,95 zł, 

• sprzęt hydrauliczny dla OSP Bedlno – 27.300,00 zł 
 
Dodatkowo o współpracy Samorządu Gminy Bedlno z jednostkami OSP oraz innymi 
samorządami i instytucjami mogą świadczyć również poniższe zdarzenia:  
 
1. Samorząd Gminy Bedlno sfinansował wkład własny w kwocie 1.200,00 zł. dla OSP 
Mirosławice w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. 
„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo 
gaśniczych”. 
 
2. Z okazji Jubileuszu 100-lecia OSP Pniewo Rada Gminy Bedlno udzieliła dotacji  
w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi garażowych w strażnicy 
OSP Pniewo. 
  
3. Zrealizowano projekt pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 
część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych”. Dwie Jednostki OSP otrzymały następujące dofinansowania: 
 
  1) Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie: 
  - 25.000,00 zł WFOŚiGW w Łodzi, 
  - 2.850,00 zł Gmina Bedlno jako wkład własny jednostki OSP.  
Środki przeznaczono na zakup ubrań specjalnych, wentylatora oddymiającego 
aparatów powietrznych nadciśnieniowych, detektora do pomiaru stężeń tlenu i tlenku 
węgla oraz sita kominowego. Koszt całkowity zadania 27.850,00 zł. 
 
  2) Ochotnicza Straż Pożarna w Tomczycach: 
  - 25.000,00 zł WFOŚiGW w Łodzi, 
  - 2.800,00 zł Gmina Bedlno jako wkład własny jednostki OSP. 
Środki przeznaczono na zakup przecinarki spalinowej, aparatów powietrznych oraz 
drabiny przenośnej ratowniczej z hamulcem. Koszt całkowity zadania: 27.800,00 zł. 
 
4. Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Wydziałem 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego a Gminą Bedlno, dzięki której na stan 
Gminy przekazano dwie motopompy szlamowe typu XT-3-78/H Sdmo z osprzętem  
o wartości 11.341,12 zł. Wysoce specjalistyczny i niezawodny sprzęt został 
przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mirosławicach. 
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5. Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski w swej obecnej kadencji podpisał 
porozumienie wprowadzające drugą jednostkę OSP z terenu Gminy Bedlno do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2021 była to jednostka OSP 
Pniewo. Powyższe porozumienie z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2021 roku Wójt 
podpisał wspólnie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie 
st. bryg. Markiem Myszkowskim oraz Prezesem OSP Pniewo Krzysztofem Trusińskim. 
 
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie zakupiła zestaw hydrauliczny za kwotę 
33.176,10 zł. Powyższy zakup został sfinansowany ze środków Gminy przekazanych 
na Fundusz Sołecki, a mianowicie: 
- Sołectwo Bedlno Parcel przekazało kwotę:          - 7.054,54 złotych, 
- Sołectwo Bedlno – Wieś przekazało kwotę:         - 7.413,21 złotych, 
- Sołectwo Florianów przekazało kwotę:                 - 5.708,35 złotych, 
- Sołectwo Janów przekazało kwotę:                       - 3.000,00 złotych, 
- Sołectwo Kręcieszki przekazało kwotę:                 - 4.000,00 złotych, 
- Sołectwo Szewce Walentyna przekazało kwotę:   - 1.000,00 złotych, 
- Sołectwo Wojszyce Kolonia przekazało kwotę:      - 3.000,00 złotych, 
- Sołectwo Wojszyce Parcel przekazało kwotę:        - 2.000,00 złotych. 
 

7. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia społecznego Rolników ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, 
oferty były składane na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażacki  
w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. 
Z terenu Gminy Bedlno wsparcie finansowe otrzymały 4 jednostki OSP, a mianowicie: 

   1) OSP Bedlno w wysokości 11.000,00 zł., wkład własny 250 zł. Koszt całego 
zadania 11.250,00 zł przeznaczony na zakup drabiny nasadkowej, prądownicy turbo, 
prądownicy wysokociśnieniowej z nasadką do piany oraz latarek kątowych. 
 
   2) OSP Mirosławice w wysokości 12.000,00 zł., wkład własny 120 zł. Koszt całego 
zadania 12.120,00 zł przeznaczony na zakup: drabiny nasadkowej, drabiny 
ratowniczej, bosaka, zestawu Airbag, parawanu, prądownicy, smoka ssawnego, 
szelek bezpieczeństwa, tłumicy teleskopowej, toporów ciężkich, łomów, kurtyny 
wodnej, węży ssawnych. 
 
   3) OSP Pniewo w wysokości 5.500,00 zł., wkład własny 900 zł. Koszt całego zadania 
6.400,00 zł. przeznaczony na zakup zestawu do oświetlenia terenu akcji oraz  
4 radiotelefony nasobne Hytera. 
 
   4) OSP Tomczyce w wysokości 5.500,00 zł, wkład własny 5.140,00. Koszt całego 
zadania 10.640,00 zł. przeznaczony za zakup motopompy pływającej oraz wentylatora 
oddymiającego. 
 

W dniu 10 listopada 2021 r. w sali OSP Pniewo odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego 
ZOG ZOSP RP w Bedlnie, gdzie wybrano Nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Bedlnie. Samorząd Gminy Bedlno składa gratulacje 
nowo wybranym członkom Zarządu mając nadzieję na współpracę. Dziękuje również 
za współpracę ustępującym władzą Gminnym OSP. 
 
 W realizację zadania dotyczącego bezpieczeństwa publicznego wpisuje się również: 
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- poprawa stanu dróg lokalnych poprzez ich budowę, modernizacje i remonty. 
- podnoszenie standardu oświetlenia ulicznego.  
 
W roku 2021 na podniesienie standardów oświetlenia ulicznego Gmina wydatkowała 
404.767,33 zł (w roku 2020 - 364.154,66 zł.), w tym na oświetlenie uliczne poniesiono 
wydatki w kwocie 225.238,81 zł brutto (w roku 2020 - 150.738,20 zł.). 
 

XVII. 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 ramach działalności kulturalno-oświatowej zrealizowanych przez GOK w 2021 roku 
jest wiele przedsięwzięć m. in: 
 
1) W okresie ferii zimowych został ogłoszony konkurs „Ferie moich marzeń”.  Celem 
konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie ich wyobraźni, 
propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych oraz 
kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnych form 
plastycznych. Obostrzenia jakie zostały wprowadzone ograniczały tradycyjne formy 
wypoczynku w czasie przerwy zimowej. Konkurs zachęcał dzieci do przedstawienia 
swoich pragnień w formie plastycznej. Należy jednak pamiętać jak ważne jest 
bezpieczeństwo w czasie takich aktywności. Praca w konkursie plastycznym „Ferie 
moich marzeń” miała być wykonana w formie przestrzennej: lepienie z plasteliny, 
lepienie z gliny, konstruowanie z różnych materiałów przemysłowych oraz tworzyw 
sztucznych, wycinanie płaskich i przestrzennych form z papieru lub innych materiałów. 

2) Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka młodsza grupa formacji wokalnej Easter Folk- 
Maja Banachowska, Zosia Cieniewska, Staś Cieniewski, Hubert Cukier - przygotowała 
muzyczny prezent i autorską piosenkę. Występ można zobaczyć na stronie 
internetowej Gminy Bedlno i Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie. 

3) Ze względu na to, że tegoroczny karnawał wyglądał zupełnie inaczej niż do tej pory 
i nie mogliśmy się spotkać na wspólnej zabawie ogłosiliśmy konkurs facebookowy 
"Karnawał nie musi być nudny- na najciekawsze przebranie karnawałowe". W tym 
konkursie nie było ustalonej bariery wiekowej, a jurorami byli wszyscy odbiorcy portalu 
społecznościowego. Aby wziąć w nim udział należało sfotografować się w przebraniu 
karnawałowym i umieścić zdjęcie pod postem. Zwycięzca otrzymał ponad 1.300 
aktywności!!! 

4) Święto Zakochanych – Walentynki w tym roku pokazaliśmy oczami dzieci formacji 
wokalnej Easter Folk, które przygotowały piosenki o miłości we własnej aranżacji. 

5) Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny to życzenia w formie piosenek, które 
zaprezentowali Pan Mieczysław Cichocki i Zespoły Śpiewacze z naszej gminy: Zespół 



88 
 

Śpiewaczy Wesołe Pleckowianki, Zespół Śpiewaczy Wojszycanki i Zespół Śpiewaczy 
Żeroniczanki. 

6) Konkurs Wielkanocny "Wiosna idzie, a z nią Święta, ktoś o Tobie pamięta". 
Uczestnikami konkursu są dzieci ze Szkół Podstawowych w naszej Gminie. Miały one 
za zadanie zaprojektować front karty świątecznej, a z wybranej jednej pracy zostanie 
wykonana kartka, która wraz z życzeniami świątecznymi zostanie rozesłana przez 
Urząd Gminy w Bedlnie. W konkursie "Wiosna idzie, a z nią Święta ktoś o Tobie dziś 
pamięta" komisja wyróżniła pracę Pawła Pawlika ze Szkoły Podstawowej w Bedlnie.  
Z projektu autorstwa Pawła została wykonana karta Świąteczna i z życzeniami została 
rozesłana przez Urząd Gminy w Bedlnie. 

7) W dniu 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w kościołach 
parafialnych na terenie Gminy Bedlno pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury  
w Bedlnie rozdali Mieszkańcom 150 flag Polski. 

8) W tym roku przypadła 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – pierwszej  
w nowożytnej Europie i drugiej, po amerykańskiej, spisanej ustawie zasadniczej. Z tej 
okazji została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny w parafii Św. Floriana  
w Bedlnie. Formacja Easter Folk przygotowała na tą okazje specjalny utwór – film 
dostępny jest pod linkiem   https://youtu.be/ORud_JliUOM 

9) W maju z okazji Dnia Matki Gminny Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty 
plastyczne dla dzieci pod nazwą "Kwiatki na Dzień Matki", podczas których dzieci 
przygotowały prezenty dla swoich mam. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała 
konkurs literacki pt. „A ja wolę moją mamę”, na który wpłynęło 12 prac. Dla mam dzieci 
biorących udział w warsztatach wokalnych i tanecznych przygotowaliśmy koncert 
dzieci z Formacji Easter Folk, który zakończyliśmy wspólnym ogniskiem. 

10) W dniu 1 czerwca, Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski, Przewodnicząca Rady 
Anna Ratajczyk oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Ewa Pilarska w asyście Myszki 
Miki i Psa Marshalla odwiedzili wszystkie dzieci w Szkołach Podstawowych na terenie 
naszej Gminy rozdając balony i słodkie upominki. W tak szczególnym dniu składaliśmy 
dzieciom serdeczne życzenia: pomyślności, sukcesów w nauce, a przede wszystkim 
dużo radości. 

11) Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie oraz Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski 
przygotowali dla wszystkich miłośników piłki nożnej możliwość wspólnego kibicowania 
Reprezentacji Polski podczas Euro 2020. W dniu 14 czerwca o godzinie 18:00 przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie na telebimie transmitowany był Mecz Polska - 
Słowacja. Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za doping i wspólne przeżywanie 
emocji. Dziękujemy trenerom i podopiecznym GKS Bedlno za pomoc w organizacji  
i uświetnienie przerwy meczu licznymi konkursami. 

12) W dniu 25 czerwca zaprezentowaliśmy najważniejszy - obrzęd Nocy 
Świętojańskiej, puszczania wianków w oprawie muzycznej przygotowanej przez 
formację wokalną Easter Folk i Zespoły Śpiewacze z terenu naszej Gminy Bedlno. Dla 
wszystkich uczestników przygotowana została loteria " Poszukiwanie kwiatu paproci ", 
której nagrodą główną była złota biżuteria, a fundatorem nagród był Pan Jacek Luciński 
właściciel firmy P.P.H. Hetman.  

13) W dniu 28 czerwca z gmachu Gminnego Ośrodka Kultury wręczono stypendia 
Wójta Gminy Bedlno dla uzdolnionej młodzieży 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FORud_JliUOM%3Ffbclid%3DIwAR3GIhAclcrDbTp2pFghZ4UGftdeepLMzpdCTMi0OKnmQJ2PWDbjAg6gJBQ&h=AT3tjw8TUeY9I-diWkOr5kbFGz6O3Fr4Z13hM6Tx95gRdaTXsqwQi2mZEzz5khjTcaisofy-U0OLkXxf64LGbi_hLQkXbesD8FTOeba_nXZZVesdaoM91UwlEtgnFl4VUsDG&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3kX2TtpoD41bLTFyEvQljisdM5vYClzrJ71l8Q2tVVhCxQTJhET5QSgB6c2rMWvN6lDJnXTgUjo6Dnzlebw_we05lAdwn7ukWLXeVtqTCWsydSjBOQMNKiGO09HRHijgbX632QRsDKhIiKjNJPAojGzEYeb2R9bAum1g05YyZ1vVjkd_1Hw6rMFEK8hUNsodEQnA
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14) W dniu 11 lipca 2021 r. odbył się Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych  
im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie. W tym roku ze względu na stan epidemiczny 
w naszym kraju, nie zastanawialiśmy się czy organizować kolejną edycje 
Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie, 
tylko szukaliśmy terminu by móc zachować tę wspaniałą tradycję. Do udziału  
w Przeglądzie zgłosiło się 12 kapel, jednak na scenie zaprezentowało się 11 zespołów. 
Muzycy z różnych regionów naszego województwa podczas prezentacji konkursowych 
stworzyli niesamowitą atmosferę, a niezawodna publiczność gromko oklaskiwała 
wykonawców. Po części konkursowej, podczas obrad jury, kapele biorące udział  
w konkursie oraz muzycy grający na harmonijkach ustnych umilali zebranym czas. 

15) W dniach 26-30 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty taneczne 
i wokalno – teatralne dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez 
naszą jednostkę. Przez pięć dni w godzinach 9:30 -16:00 dzieci przygotowywały 
program artystyczny, który zostanie zaprezentowany podczas dożynek gminnych  
w Wojszycach. 

16) W dniu 13 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy  
w Łódzkiem " zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
w Dąbrowicach. W trakcie spotkań samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy oraz 
mieszkańcy mogą zapoznać się z ciekawą ofertą Urzędu Marszałkowskiego. Na 
terenie boiska przy Zespole Szkół w Dąbrowicach odbył się także Piknik Rodzinny 
Województwa Łódzkiego z licznymi atrakcjami dla mieszkańców. Była strefa kulinarna 
przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich, strefa zabaw dla dzieci, a także 
występy artystyczne i konkursy z nagrodami. Gminę Bedlno reprezentowali: Zespół 
Śpiewaczy „Żeroniczanki”, Pan Krzysztof Czarnecki, Pan Mieczysław Cichocki  
z Kapelą Romana Baranowskiego oraz KGW Stanisławiczanki 

17) Na dzień 15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego. Od 1992 roku 
obchodzone jest corocznie. Ma ono na celu upamiętnienie Zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej z 1920 roku, stoczonej w czasie tzw. wojny polsko-bolszewickiej oraz 
obchody Święta Matki Boskiej Zielnej. 15 sierpnia we wszystkich polowych kościołach 
odbywają się Msze święte w intencji poległych. Zgodnie z naszą tradycją o godzinie 
11:30 w kościele parafialnym w Pleckiej Dąbrowie odbyła się uroczysta msza święta. 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej przygotowały część artystyczną. Wójt Gminy Bedlno 
Józef Ignaczewski, Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak złożyli kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą 100 rocznicę Cudu nad Wisłą i 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła 
II, a także wraz z delegacjami ze Szkół Podstawowych z naszej gminy przeszli pod 
Obelisk, gdzie również złożono kwiaty, odmówiono modlitwę za poległych i za 
Ojczyznę oraz symbolicznie wypuszczono gołębie. Oprawę muzyczną zapewniła 
Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tumie. 

18) Dożynki Gminno - Parafialne w Wojszycach - 28 sierpnia 2021 r. Wielu ludziom 
trudno docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede 
wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, a praca rolnika jest wciąż podstawą 
egzystencji ludzkiej. Za dary Waszych rąk, za owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej  
i mozolnej składamy wszystkim słowa najwyższego uznania. W programie Dożynek 
gminno – parafialnych w Wojszycach znalazło się: msza święta polowa, część 
obrzędowo- wieńcowa, wystąpienia zaproszonych gości, występy dzieci z grup 
artystycznych przy GOK w Bedlnie, dożynkowe prezentacje Zespołów Śpiewaczych, 
POKAZ MODY - PTAK FASHION CITY, KONCERT – EDWIN TARKA, KONCERT 
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ZESPOŁU DEJW, KONCERT ZESPOŁU INOROS, POTAŃCÓWKA z ZESPÓŁEM 
MAGNAT, grochówka, wata cukrowa, atrakcje dla dzieci, stoiska KGW z terenu Gminy 
Bedlno. 

 
19) W dniu 3 września 2021 roku, na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie 
odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem wspólnie czytaliśmy 
„Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Do tegorocznej odsłony Narodowego 
Czytania, pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej, zaprosiliśmy młodzież ze 
Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy oraz czytelników Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bedlnie. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas. 
 

20) W dniu 19.09.2021 r. oddaliśmy hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy jak pisał 
gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba, dowódca armii "Poznań", starali się wykonać 
niewykonywalny w 1939 roku obowiązek: obronę Polski. O ich krwi przelanej za 
wolność i niepodległość Ojczyzny świadczą dziś m.in. zbiorowe mogiły, kwatery  
i cmentarze wojenne. Na naszej ziemi pozostały także mogiły bohaterskich żołnierzy, 
a także mieszkańców naszej społeczności. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
uroczystości, mieszkańcom Orłowa i Gminy Bedlno za wytrwałe pielęgnowanie 
pamięci historycznej i upamiętnienie ofiar września 1939 roku i wszystkich ofiar II wojny 
światowej. Pamięć o wojennych bohaterach pozostanie w naszych sercach i będzie 
przekazywana następnym pokoleniom. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM WRZEŚNIA 
1939 ROKU 
 

21) We wrześniu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Bedlnie  
i Gminą Bedlno ogłosiliśmy konkurs plastyczny pod tytułem „Wakacje wolne od nałogu 
– narkotyków i dopalaczy”, który ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia 
wolnego od nałogów wynikającego od uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. 
 

22) W niedzielę 24 października 2021r. w Żeronicach odbył się „Dzień Rodziny  
w Gminie Bedlno". W festynie uczestniczyły licznie zgromadzeni mieszkańcy, którzy 
mogli wziąć udział w różnych ciekawych konkursach dedykowanych Rodzinom, 
uczniom Szkół Podstawowych z terenu Gminy i KGW. Każdy uczestnik otrzymał 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Festyn obfitował w liczne bezpłatne atrakcje m. in.:  park 
zabaw, watę cukrową pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez jednostki OSP  
z terenu Gminy oraz koncert zespołu Laser. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 
bezpłatną degustację smakołyków. 

 

23) W dniu 24października w kościele parafialnym w Bedlnie odbył się koncert piosenki 
Papieskiej. Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie oraz zespół śpiewaczy Szewcowianki, 
zespół śpiewaczy Żeroniczanki, zespół śpiewaczy Wojszycanki, Pan Krzysztof 
Czarnecki, Pan Mieczysław Cichocki i dzieci z formacji Easter Folk  przygotowali 
koncert, który był wspomnieniem Papieża Polaka Św. Jana Pawła II. Tego dnia można 
było zobaczyć wystawę "Centrum Myśli Jana Pawła II" pt. Karol Wojtyła-Narodziny. 

 

24) Minęło 103 lata, kiedy w dniu 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość! 
Wydarzenia te szeroko opisywano i komentowano niezależnie od różnic politycznych 
czy społecznych. Powszechnie w społeczeństwie polskim dominowało przekonanie  
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o wyjątkowości tej chwili. Jak co roku, w kościele parafialnym w Bedlnie odbyła się 
uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, po której uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Pniewie przedstawili część artystyczną nawiązującą do historii tamtych wydarzeń. 
Następnie Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński 
odczytał list Marszałka Województwa   Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera 
skierowany do mieszkańców na tę okoliczność. Wójt Gminy Bedlno w swoim 
wystąpieniu mówił o radości jaka powinna nam towarzyszyć tego dnia oraz 
zagrożeniach, które dotyczą obecnych czasów. Wyraził wdzięczność żołnierzom 
służącym przy wschodniej granicy Polski. Dziękujemy delegacjom pocztów 
sztandarowych ze Szkół Podstawowych i jednostek OSP z terenu naszej Gminy za 
wspólny udział w obchodach Niepodległej! 
 
25) W dniu Pluszowego Misia 25.11.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Bedlnie wręczyła wszystkim dzieciom z punktów 
przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i żłobka breloczki pluszowego misia. 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. 
 
25) W grudniu z okazji zbliżających się świąt Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie 
zorganizował: 
- ogłosił  I GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK  pod tytułem „KOLĘDUJMY 
WSZYSCY WRAZ”, który ma na celu: prezentację dorobku artystycznego solistów  
i zespołów wokalnych, pobudzanie zainteresowania sztuką wokalną, podtrzymywanie 
tradycji wspólnotowego śpiewania, popularyzację wartościowych artystycznie kolęd  
i pastorałek, wymianę doświadczeń - integracja dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
adeptów sztuki wokalnej, doskonalenie warsztatu wokalnego i poziomu 
wykonawczego solistów i zespołów, promocję lokalnej społeczności artystycznej. 
Przesłuchania konkursowe odbyły się 11 grudnia 2021 r. 
- zorganizował konkurs „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa" skierowanego do 
wszystkich mieszkańców Gminy Bedlno, wpłynęło ponad 60 pięknych i oryginalnych 
prac. 
- zaprosił wszystkie dzieci na sesje zdjęciową z Mikołajem w dniu 09.12.2021  
w godzinach 14:00 - 18:00. na każde dziecko czekał słodki upominek!!!! Na spotkanie 
z Mikołajem przybyło ok 90 dzieci. 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie współpracował z jednostki OSP, z Kołami 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bedlno. Współpracuje również z Gminnym 
Klubem Sportowym Bedlno. 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 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 
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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 31.12.2021 r. 

Nazwa biblioteki Książki 
Czasopisma 

oprawne 
Zbiory specjalne Razem zbiory 

GBP W BEDLNIE 15.337 0 14 15.351 

 
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 3.444 7.336 4.557 15.337 
Ogółem – struktura % 25% 45% 30% 100% 

 

c) wpływy - Zakup książek 

Zakup z dotacji organizatora Zakup z dotacji MKiDN Razem 
zakup w 

wol. 
2021 

Wartość 
inw. 

2021 w 
zł 

Wol. 

2020 

Wol. 

2021 

Wartość 

inw. 2021 

w zł 

Wol. 

2020 

Wol. 

2021 

Wartość 

inwt.2021 

w zł 

337 307 9.000,00 180 181 4.800,00 488 13.800,00 

d) czasopisma – prenumerata i dary 

Nazwa biblioteki 
Ilość prenumerowanych 

czasopism 

Wydatkowana kwota na 
prenumeratę w zł 

Czasopisma 
otrzymywane w darze 

GBP w Bedlnie 0 0 0 

 
e) czytelnicy ogółem 

Nazwa biblioteki 
Czytelnicy ogółem 

2020 2021 Różnica 

GBP W BEDLNIE 365 394 +29 

 
f) struktura czytelników wg wieku 

 Liczba czytelników 

2020 2021 Różnica 

Do 5 lat 16 16  

6-12 lat 42 42  

13-15 lat 21 24 +3 

16-19 lat 31 33 +2 

20-24 lata 27 28 +1 

25-44 lata 86 99 +13 

45-60 lat 90 99 +9 

Powyżej 60 lat 52 53 +1 

OGÓŁEM  365 394  
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g) struktura czytelników wg zajęcia 
 

 Liczba czytelników 

2020 2021 Różnica 

Osoby uczące się 142 148 +6 

Osoby pracujące 150 172 +12 

Pozostali 73 74 +1 

OGÓŁEM  365 394  

 
h) struktura wypożyczeń na zewnątrz w 2021 r 

 

Nazwa biblioteki 
Wypożyczenia na zewnątrz 

1 2 3 4 5 

GBP w Bedlnie 2283 0 0 0 2283 
1–książki; 2-czasopisma oprawne; 3–czasopisma nieoprawne; 4–zbiory specjalne; 5–wypożyczenia 
ogółem 

i) struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2021 r 
 

Nazwa biblioteki 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: 

Literatura 
piękna dla 

dzieci i 
młodzieży 

Literatura 
piękna dla 
dorosłych 

Literatura z 
innych działów 

Ogółem  

GBP w Bedlnie 303 1547 432 2283 
 

j) udostępnienia zbiorów na miejscu w 2021 r. 
 

Nazwa biblioteki 
Udostępnienia na miejscu 

1 2 3 4 5 

GBP w Bedlnie 100 0 0 0 0 
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 

2020 2021 Różnica 2020 2021 Różnica 

GBP w 
Bedlnie 

5195 2283 -2912 167 100 -67 

 

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 0 150 20 - 
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ł) tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne) 

Nazwa biblioteki Nazwa bazy 
Przyrost bazy 

w 2021 r. 

Stan bazy na 
koniec 2021 

r. 

Udostępnianie 
katalogu w 
Internecie 
(tak/nie) 

GBP w Bedlnie Katalog 
książek 

488 8713 NIE 

 

m) liczba udzielonych informacji 

Nazwa biblioteki Ogółem Biblioteczne Rzeczowe Bibliograficzne 

GBP w Bedlnie 1000 100 150 30 
 

n) najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika  

Nazwa imprezy 

-Dzień kobiet dzień mężczyzny- koncert 
-"Karnawał nie musi być nudny- na najciekawsze przebranie karnawałowe". 
-2maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
-Wspólne kibicowanie Reprezentacji Polski podczas Euro 2020. Na telebimie 
przy GOK 
-Noc świętojańska, poszukiwanie kwiatu paproci 2021 
-Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie 
- Dożynki Gminne 

 

o) najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży 

Nazwa imprezy 

 
- „Ferie moich marzeń” konkurs plastyczny 
-Dzień babci i dziadka – nagranie online 
-Wiosna idzie a z nią święta kto o Tobie dziś pamięta 
-"Karnawał nie musi być nudny- na najciekawsze przebranie karnawałowe". 
-Święto Zakochanych –Walentynki- koncert online 
-2maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej- koncert w kościele 
-Kwiatki na dzień matki warsztaty plastyczne 
-Dzień mamy „A ja wolę moją mamę”, konkurs plastyczny 
-Dzień dziecka – odwiedziny dzieci w szkołach, rozdanie balonów z logiem gminy 
i słodkości 
-warsztaty taneczne i wokalno – teatralne dla dzieci 
-Święto Wojska Polskiego- akademia przygotowana przez uczniów szkół 
-Narodowe czytanie „Moralność Pani Dulskiej’ 
-Dzień pluszowego misia 
-Festyn Rodzinny 

 

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.)  

 
 

7 
 

 
 

X 

2.  Spotkania autorskie 0 0 
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3.  Spotkania inne: 
- okolicznościowe, podać jakie (np., Andrzejki, 
Mikołajki, Gwiazdka, Pasowanie na czytelnika), 
Światowy Dzień Pluszowego Misia, Akcja Narodowe 
Czytanie, Teatrzyki, 

 
 

5 

 
 

300 

4.  Zajęcia komputerowe 1 8 

5.  Warsztaty: 
- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, papieru 
czerpanego, fotograficzne, filmowe) 

 
1 

 
30 

 

6.  Konkursy 5 100 

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 

0 0 

10.  Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, DVD) 0 0 

11.  Przedstawienia teatralne, kukiełkowe 0 0 

12.  Gry i zabawy 5 100 

13.  Imprezy poza biblioteką 
- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki) 

 
5 

 
X 

14.  Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota PCK) – proszę 
podać jakich? 

  
X 

15.  Inne wydarzenia – jakie?    

RAZEM  30 560 
Znak „X” przy frekwencji oznacza, że przy danej formie nie podajemy frekwencji. 
 

 Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie 2021 roku w okresie ferii zimowych i wakacji 
zorganizował zajęcia edukacyjno- wypoczynkowe (liczba dzieci uczestniczących  
w zajęciach w 2021 roku wyniosła – 30). Niestety z uwagi na zaistniałą sytuacje 
epidemiologiczną wszystkie plany związane z działalnością GBP i GOK w Bedlnie 
zostały nie zrealizowane. GOK włączył się także w Dziesiąte Narodowe Czytanie 
wspólnej lektury „Moralność Pani Dulskiej”. W 2021roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
dla dzieci zorganizowane były zajęcia wokalno-muzyczne z instruktorem. Działa także 
siłownia oraz rożne formy rozrywki dla mieszkańców gminy tj. bilard, tenis stołowy. Od 
września 2021 roku rozpoczęły się zajęcia taneczne taniec ludowy (grupa dzieci ok. 
20 osób), oraz zajęcia taneczne taniec nowoczesny (grupa dzieci ok 40 osób.  
 

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przez GOK w Bedlnie  
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank 
Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w Bedlnie na dzień 1 stycznia 2021 
roku wynosił 18 169,56 zł, a na dzień 31 grudnia 2021 roku 23 482,21 zł. 
Instytucja kultury finansowana jest przez Organizatora, który przekazuje na jej 
prowadzenie dotację podmiotową. Planowana na 2021 rok wysokość dotacji wynosi 
494.000,00 zł, w tym na działalność ośrodka kultury 429.876,00zł, na działalność 
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biblioteki publicznej 64.124,00 zł. Otrzymana w 2021 roku dotacja wyniosła 468.463,05 
zł, w tym na działalność ośrodka kultury 414.946,59 zł, na działalność biblioteki 
53.516,46 zł. 
 
W 2021 roku w jednostce zatrudnionych było 6 pracowników: Dyrektor Ośrodka, 
Bibliotekarz, dwóch Pracowników gospodarczych, Główny Księgowy i Kasjer. Ze 
wszystkimi wyżej wymienionymi 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 2021 roku nie udzielono żadnych pożyczek 
i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu 
zarządzającego. Jednostka nie posiada zaległości i zobowiązań wymagalnych, 
posiada natomiast należności wymagalne w kwocie 300,00 zł (należność z tytułu 
najmu, został złożony pozew do Sądu). 
 
Zestawienie tabelaryczne otrzymanych środków pieniężnych w okresie styczeń – grudzień 2021 roku  

  Wysokość środków finansowych 

Dotacja Organizatora (Gmina Bedlno) 468 463,05 

dotacja na działalność GOK 414 946,59 

dotacja na działalność Biblioteki 53 516,46 

Dotacja z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 4 800,00 

Środki własne, w tym: 22 442,00  

wpłaty za wynajem sali, darowizny, naukę 
tańca, wynagrodzenie płatnika 22 442,00 

Razem 495 705,05 
 

Tabelaryczne przedstawienie rodzaju wydatków poniesionych przez jednostkę w okresie od 1 stycznia 
2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 

Rodzaj wydatku GOK GBP 

Zaangażowa
ne środki 
własne Razem 

Zakup energii i wody 3 607,34 0,00  0,00  3 607,34  

Materiały dekoracyjne i biurowe (m.in. 
tusze, papier ksero, artykuły 
dekoracyjne i ozdobne) 5 522,62 317,88 870,12 6 710,62 

Węgiel/miał 29 090,00 0,00 0,00 29 090,00 

Nagrody za udział w konkursach: Ferie 
moich marzeń, Wiosna idzie a z nią 
Święta; Dzień Dziecka; Sieć na kulturę 
kompetencje multimedialne; A ja wolę 
Moją Mamę; W poszukiwaniu Kwiatu 
Paproci; Najpiękniejszy Wianek – 
Świętojanki Bedlno 2021; Przegląd 
Kapel; Najpiękniejszy Ogródek; 
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy; 
Mikołajki; Kolęd i Pastorałek; 20 783,69 706,61 4 241,71 25 732,01 
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Najpiękniejsza ozdoba choinkowa; 
Dzień Pluszowego Misia 

Zakup materiałów do napraw 
bieżących  1 610,68 346,80 0,00 1 957,48 

Zakup wyposażenia i sprzętu                     
(kanapa, głośnik, urządzenie do 
nagrywania filmów, komputer do 
biblioteki) 4 538,00 5 100,00 0,00 9 638,00 

Zakup książek do biblioteki 1 296,55 12 503,45 0 13 800,00 

Artykuły na poczęstunek 3 791,90 0,00 1 231,52 5 023,42 

Środki czystości 2 030,50 0,00 0,00 2 030,50 

Zakup gadżetów promocyjnych 11 194,85 0,00 0,00 11 194,85 

Zakup artykułów medycznych 440,63 0,00 0,00 440,63 

Razem zakup materiałów i 
wyposażenia 83 906,76 18 974,74 6 343,35 109 224,85 

Wywóz nieczystości stałych i usługi 
asenizacyjne (stałe 4 644,00zł; płynne 
32 063,73zł) 36 707,73 0,00 0,00 36 707,73 

Opłaty pocztowe  1 154,50 0,00 0,00 1 154,50 

Warsztaty, zajęcia wokalne, aranżacje 20 027,00 0,00 0,00 20 027,00 

Usługi telekomunikacyjne 1 771,85 0,00 0,00 1 771,85 

Pozostałe usługi, w tym: usługi 
transportowe 2 150,00zł;wykonanie 
plakatów, zaproszeń, kart 
świątecznych (konkursy: Ferie moich 
marzeń Wiosna idzie a z nią Święta, A 
ja wolę Moją Mamę, Przegląd Kapel, 
Dożynki) 3 088,00zł; za pełnienie 
funkcji Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych  2 952,00zł; usługi 
cateringu 14 490zł( Karnawał nie musi 
być smutny; Przegląd Kapel, Dożynki, 
warsztaty letnie);usługi BHP 200,00zł; 
za dzierżawę dystrybutora z wodą  
62,73zł; zwalczanie gryzoni 799,50zł; 
zwiedzanie muzeum i organizacja 
ogniska ( Dzień Dziecka) 247,00zł; 
wynajem kabin TOI Fresh 1 531,42zł; 
organizacja strefy Kibica 7 560,00zł; 
Dożynki- występ  Zespołu DEJW 
10 000,00zł; akredytacje 75,00 zł; 
wypożyczenie podłogi i sceny 4 
250,00 zł; wynajem animacji, 
zjeżdżalni i pokaz zabytkowych 
pojazdów 7 904,00zł; ochrona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 285,15 
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65 077,15 
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(Dożynki) 3 321,00zł; strojenie 
fortepianu 492,00zł; oprawa muzyczna 
Kapel 369,00zł; przeglądy techniczne 
1 976,50zł;  opracowanie instrukcji 
p.poż 2 214,00zł; wykonanie statuetek 
na Przegląd Kapel 1 395,00zł. 

Razem zakup usług 113 946,23 0,00 10 722,00 124 668,23 

Opłata środowiskowa 998,00 0,00 0,00 998,00 

Opłata Sądowa i skarbowa  0,00 0,00 64,00 64,00 

Ryczałt samochodowy i koszty podróży 
służbowych 2 876,70 25,07 0,00 2 901,77 

Ubezpieczenie mienia  114,00 0,00 0,00 114,00 

Razem pozostałe wydatki 3 988,70 25,07 64,00 4 077,77 

Wynagrodzenia 146 751,12 34 494,92 0,00 181 246,04 

Składki na ubezpieczenia. społeczne i 
FP     24 005,92 2 975,35 0,00 26 981,27 

Odpis na ZFŚS 4 929,83 1 550,26 0,00 6 480,09 

Umowy zlecenia i o dzieło w tym:              
nauka tańca ludowego 22 522,23 zł; 
oprawa muzyczna „Świętojanki Bedlno 
2021”  
1 200,00 zł; Przegląd Kapel 3 200,00 zł; 
Dożynki 8 927,35zł; Dzień Rodziny 
579,00zł 36 428,58 0,00 0,00 36 428,58 

Wydatki BHP (ekwiwalent za odzież) 989,45 296,12 0,00 1 285,57 

Razem koszty wynagrodzeń, 
składek ZUS, odpisu na ZFŚS, BHP 213 104,90 39 316,65  0,00 252 421,55 

Ogółem wydatki  414 946,59 58 316,46 17 129,35 490 392,40 

 

Udział % poszczególnych wydatków do ogólnych wydatków Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bedlnie, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku przedstawia się 
następująco: 

 

Lp. Nazwa wydatku % 
udziału 

1. wynagrodzenia, składki ZUS i wydatki na rzecz pracowników, w tym 
odpis na ZFŚS 

44,64 

2. utrzymanie budynku, w tym wydatki na media, usługi telekomunikacyjne, 
zakup opału, energii, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, 
środki utrzymania czystości, opłata środowiskowa 

20,74  

3. Zajęcia wokalne, umowy zlecenia i o dzieło z wykonawcami, nagrody za 
udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury, zakup art 
.na poczęstunek 

17,78 

4. Promocja   9,77 

5. pozostałe usługi: wykonanie plakatów, zaproszeń, przesyłki listowe, 
zakup usług transportowych i cateringowych, itp. 

4,26 

6. wydatki na zakup nowości wydawniczych 2,81 

7. Razem 100,00 
 

 

 

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej od Organizatora (Gminy Bedlno) w 
2021 roku stanowią kwotę 468.463,05 zł, z dotacji z Ministerstwa Kultury i  
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Dziedzictwa Narodowego 4.800,00 zł, wydatki sfinansowane ze środków 
własnych stanowią kwotę 17.129,35zł. Ogółem wydatki w 2021 roku wyniosły 
490.392,40 zł.  Udział dotacji w wydatkach ogólnych stanowi 96,51 %, a środków 
własnych 3,49 %. 
 
Przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie dotacja została 
wykorzystana w kwocie 468 463,05 zł co stanowi 94,83 % środków przyznanych 
przez Organizatora w 2021 r. na działalność jednostki w wysokości 494.000,00 
zł, w tym: 
- wydatkowana dotacja na działalność ośrodka kultury 414 946,59 zł, co stanowi 
96,53 % planu wydatków w wysokości 429.876,00 zł.), 
- wydatkowana dotacja na działalność biblioteki 53.516,46 zł, co stanowi 
83,46 % planu wydatków w wysokości 64.124,00zł. 

 

4. Kultura fizyczna i sport 
 

W 2021 r. zostały zakończone prace mające na celu poprawę bazy sportowej stadionu 
w Pniewie. Prace polegały m.in. na: 

-  wykonaniu i zamontowaniu piłko chwytów za bramkami, 

- zakupieniu i zamontowaniu wiat dla zawodników rezerwowych, 

- wykonaniu ogrodzenia terenu stadionu, 

- wykonaniu ogrodzenia płyty boiska od trybun, 

- wykonaniu oświetlenia boiska, 

- montażu kostki brukowej przy szatni dla zawodników. 
Stadion w Pniewie pełni rolę stadionu gminnego i jest bazą sportową dla drużyn 
dziecięcych, młodzieżowych oraz seniorskich Gminnego Klubu Sportowego w Bedlnie 
a także do przeprowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz imprez sportowych dla 
uczniów szkół podstawowych gminy Bedlno. Ze stadionu mogą również korzystać inne 
organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje z terenu Gminy Bedlno np. Ochotnicze 
Straże Pożarne jako miejsce ćwiczeń, treningów, pokazów i zawodów sportowych po 
uprzednim uzgodnieniu terminów. 
Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na program 
„Infrastruktura sportowa Plus” na modernizację, doposażenie i rozbudowę stadionu 
sportowego w Pniewie w wysokości 70.000,00 zł. 

 
XVIII. Opieka nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bedlno 

 

Opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bedlno sprawuje Gminny Żłobek w Bedlnie, 
który mieści się w gmachu budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II  
w Bedlnie. Żłobek powstał w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa 
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 
2021. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 465.282,00 zł. W ramach pozyskanego 
dofinansowania zaadoptowano oraz doposażono pomieszczenia w Szkole 
Podstawowej w Bedlnie, przeznaczone na zorganizowanie Żłobka. Pozyskane środki 
umożliwiły zakup mebli, zabawek oraz przedmiotów potrzebnych do codziennego 
użytkowania podczas pracy z dziećmi. 
 
W ramach unijnego projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno” otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 640.278,70 zł. (okres od 01.03.2021 r. do 30.04.2023 r.)                          
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na utworzenie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminie Bedlno oraz na 
bieżące koszty utrzymania tych miejsc. Otrzymane fundusze unijne zapewniły część 
wyposażenia żłobka (zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, meble), zakupiono 
materiały plastyczne dla 16 dzieci oraz materiały higieniczne i środki czystości 
(chusteczki, pampersy, kremy, mydło itp.) potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
placówki. Środki unijne pokrywają również koszty funkcjonowania żłobka tj. bieżące 
koszty eksploatacji pomieszczenia placówki, wynagrodzenie dla dyrektora oraz 
opiekunów. Wkładem własnym Gminy są wpłaty zbierane od rodziców, które stanowią 
wynagrodzenie dla pomocy opiekuna.  
 
Gminny Żłobek w Bedlnie został wpisany do Rejestru Żłobków 24 maja 2021 r., 
natomiast jego uroczyste otwarcie nastąpiło 26 maja.  

Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności 
opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci uczęszczających do Żłobka.  

Do zadań Żłobka należy: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 
domowych, 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dziecka, 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku 
dziecka, 

4) zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka oraz zapewnienie mu 
prawidłowego wyżywienia dostosowanego do jego wieku i obowiązujących 
przepisów i norm, 

5) organizowanie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, 
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka, jego potrzeb, 
zainteresowań i trudności, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, 
wspomaganie jego rozwoju, adekwatne do rodzaju niepełnosprawności 
i związanych z tym ograniczeń, 

6) uczenie i rozwijanie sprawności dzieci do samodzielnego życia w zakresie 
samoobsługi dnia codziennego (ubierania, jedzenia, załatwiania potrzeb 
fizjologicznych), troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci, uczenie zachowań 
prozdrowotnych, 

7) kształtowanie postawy społecznej, uczenie dzieci zgodnego współżycia 
i współdziałania w grupie rówieśniczej, pobudzanie i rozwijanie uczuć przywiązania 
i życzliwości, tolerancji i szacunku dla ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody, 

8) kształtowanie umiejętności zachowania się w otaczającym dziecko środowisku, 
zasad kultury osobistej oraz kształtowania odporności emocjonalnej, koniecznej do 
racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, 

9) wspomaganie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi, współdziałanie 
z rodzicami w zakresie rozpoznania trudności rozwojowych dzieci, 

 

Głównym dokumentem regulującym pracę żłobka jest Regulamin Organizacyjny oraz 
Statut, który powstał na mocy Uchwały Nr XXI/182/21 Rady Gminy Bedlno z dnia  
31 marca 2021r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Bedlnie oraz ustalenia 
jego statutu. Utworzonych zostało 16 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Żłobek 
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sprawuje opiekę nad 16 dzieci od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 17:00 przez 
cały rok.  
 
Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 231,25 zł, o czym stanowi 
Uchwała Nr XXI/183/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku  
w Bedlnie. Dzieci korzystają w ciągu dnia z 4 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad 
oraz podwieczorek. Posiłki były dostarczane przez Firmę Cateringową. 
 
Żłobek zatrudnia dyrektora (1/2 etatu), 2 opiekunów (2,5 etatu) oraz pomoc opiekuna 
(1 etat). 
 
Dzieci od września mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych: są to zajęcia                 
z logopedii dla dzieci, które ukończyły 2 rok życia oraz zajęcia rytmiczno-ruchowe. 
Odbywają się raz w tygodniu, trwają 60 min. i cieszą się ogromnym uznaniem wśród 
dzieci. Zajęcia z logopedii prowadzi nauczyciel logopeda z wieloletnim 
doświadczeniem. Zajęcia realizowane są w formie zabaw z uwzględnieniem pomocy 
logopedycznych wykorzystywanych do zajęć z dziećmi do 3 roku życia.  Zajęcia 
odbywają się indywidualnie oraz grupowo, w zależności od danych potrzeb dzieci.  
 
Od października trwają zajęcia rytmiczno-ruchowe, które cieszą się ogromnym 
uznaniem wśród dzieci i ich rodziców. Nasze maluchy uwielbiają zajęcia taneczne, 
chętnie biorą w nich udział. Pani Instruktor odwiedza nas z licznymi atrybutami, 
uatrakcyjniając wspólną zabawę. 
 
W związku z udziałem w projekcie „Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno” realizowanym 
przez Gminę, rodzic nie ponosi opłaty za wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe. 
 
We wrześniu 2021 r. została ukończona budowa placu zabaw dla dzieci. Wykonawcą 
jest firma PRO-SYMPATYK Piotr Janelli z Wrocławia. Zostały zakupione elementy 
urządzeń placu zabaw tj. huśtawka, bujak, piaskownica ze stolikiem, zjeżdżalnia  
z tablicą do rysowania.  Dzieci mogą korzystać z dodatkowych atrakcji na świeżym 
powietrzu.   
 
Od września została uruchomiona strona internetowa Żłobka www.zlobekbedlno.pl 
gdzie na bieżąco można śledzić nasze działania.  
 
W roku 2021 w Gminnym Żłobku w Bedlnie zostały zorganizowane następujące 
imprezy i uroczystości dla dzieci: 

 
- „Dzień dziecka w Żłobku”, 
- „Witaj lato” – dzień żółty, 
- „Wakacyjne dni w żłobku,” 
- „Święto bańki mydlanej”, 
- „Święto kolorowanki”, 
- „Bezpieczne dziecko w drodze do żłobka”,  
- „Policja, Pogotowie, Straż Pożarna”, 
- „Dzień chłopca”, 
- „Witamy jesień” – kolorowy dzień, 
- „Poznajemy dary jesieni”, 

http://www.zlobekbedlno.pl/
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- „Dzień uśmiechu”, 
- „Witaminki” – owocowy dzień w żłobku, 
- „Święto niepodległości”, 
- „Święto kredki”, 
- „Mój przyjaciel Miś” – dzień pluszowego misia, 
- „Wróżby i zabawy andrzejkowe”, 
- „Witamy zimę” - dzień biały, 
- „Witaj Święty Mikołaju”, 
- Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Choinkowa bombka”, 
- „Boże Narodzenie w żłobku”. 
 
Dochody i wydatki w 2021 roku 
 
W 2021 r. Gminny Żłobek w Bedlnie realizuje projekt konkursowy współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

1) Dochody budżetowe 
 

Plan na rok 2021                - 29.600,00 zł 
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.   - 30.525,75 zł 
Procent wykonania        -     103,13 % 
Dochody stanowią wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku. 
 
- Różne rozliczenia finansowe 
 
Dochody otrzymane w kwocie 12,71 złotych stanowią: 

• wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego 
od osób fizycznych, od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 

 
2) Wydatki budżetowe 
 

Wydatki ogółem 
Plan - 353.143,23 zł; Wykonanie - 237.572,86 zł.  tj. 67,27% w stosunku do planu 
 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Plan - 178.826,88 zł, Wykonanie - 126.709,07 zł tj. 70,86% w stosunku do planu 
 
W ramach bieżącej działalności poniesiono wydatki na zatrudnienie osób na podstawie 
umowy zlecenie w celu poprowadzenia zajęć z logopedii i zajęć rytmiczno-ruchowych. 
Wypłacono wynagrodzenie i składki od nich naliczone dla pracowników żłobka. 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
 
Plan - 174.316,35 zł.;   Wykonanie – 110.863,79 zł.   tj. 63,60% w stosunku do planu 
 
W ramach wydatków statutowych zakupiliśmy wyposażenie, zabawki, pomoce 
dydaktyczne, materiały plastyczne, materiały higieniczne i pokryliśmy koszty 
wyżywienia. Zakupiony został sprzęt na plac zabaw: huśtawka, bujak, zjeżdżalnia z 
tablicą do rysowania, piaskownica ze stolikiem, ogrodzenie placu zabaw. 
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W 2021 roku żłobek realizował projekt w ramach Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Środki wydatkowano 
na bieżące funkcjonowanie tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej, centralnego 
ogrzewania, wody, za wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi telekomunikacyjne 
– Internet, telefon, okresowy przegląd przewodów kominowych  
w łącznej kwocie 31.251,72 zł. 
 

Struktura zatrudnienia w 2021 roku 
Opiekun  - 2,5 etatu 
Pomoc opiekuna - 1     etat 
Dyrektor   - 0,5 etat 
 
- Średnioroczna liczba dzieci - 16. 
- Średnioroczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2021 r. wynosi – 14.848,30 zł. 

 
XIX. Oświata i wychowanie 

 
Gmina Bedlno jest organem prowadzącym dla pięciu szkół podstawowych i dwóch 
punktów przedszkolnych. Centrum Usług Wspólnych to jednostka organizacyjna 
Gminy Bedlno powołana 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 i Bedlnie.  
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 stanowiska dyrektorów poszczególnych placówek 
oświatowych, bieżąca analiza przepisów prawa oświatowego zwłaszcza w zakresie 
obowiązków Gminy, jako organu prowadzącego dla poszczególnych placówek. 
 
Zadania oświatowe Gminy Bedlno realizowane są na podstawie: 

• 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.  

• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
W 2021 roku na oświatę i wychowanie przekazano środki finansowe na pokrycie 
kosztów funkcjonowania: 

• szkół podstawowych, 
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• oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

• punktów przedszkolnych. 
 
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 2021 r. wyniosła 4.976.282,00 zł. co stanowi 56,47 % całości 
wydatków na oświatę, które były w wysokości 8.810.855,44 zł. Pozostała część 
wydatków została pokryta z budżetu gminy w wysokości 3.834.573,44 zł. 
 

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki na oświatę wg ich grup: 

Jednostka 
Plan po 
zmianach 

Wydatki 
ogółem 

Wynagrodzen
ia i składki od 
nich 
naliczone 

Wydatki 
statutowe 

Świadczeni
a na rzecz 
osób 
fizycznych 

Dotac
je na 
zada
nia 
bieżą
ce 

wydatki 
na 
programy 
finansow
ane z 
udziałem 
środków, 
z których 
mowa w 
art..5 
ust.1 pkt 
2 i 3 

Wyda
tki 
mająt
kowe 

% 
wyko
nania 

Szkoła 
Podstawowa 
 w Bedlnie 

2 445 189,92 
     

2 308 483,24 
1 861 360,86 361 969,06 85 153,32 0,00 0,00 0,0 94,41 

Szkoła 
Podstawowa 
 w Pniewie 

1 508 884,77 1 411 647,49 1 199 042,72 163 495,22 49 109,55 0,00 0,00 0,00 93,56 

Szkoła 
Podstawowa  
w Pleckiej 
Dąbrowie 

1 706 002,64 1 649 761,15 1 363 428,96 227 160,23 59 171,96 0,00 0,00 0,00 96,70 

Szkoła 
Podstawowa 
 w Szewcach 
Nadolnych 

1 715 161,00 1 511 390,92 1 265 952,29 183 433,89 62 004,74 0,00 0,00 0,00 88,12 

Szkoła 
Podstawowa 
 w Żeronicach 

1 845 308,10 1 750 103,68 1 418 939,24 271 146,93 60 017,51 0,00 0,00 0,00 94,84 

Dokształcanie 
 i doskonalenie 
zawodowe 
nauczycieli 

45 837,00 16 435,80 0,00 16 435,80 0,00 0,00 0,00 0,00 35,86 

Razem 9 266 383,43 8 647 822,28 7 108 724,07 1 223 641,13 315 457,08 0 0,00 0,00 93,32 

 
Podstawowym wydatkiem w 2021 roku obciążającym budżety jednostek oświatowych 
było wynagrodzenie wraz ze składkami od nich naliczonymi w kwocie 7.108.724,07 zł. 
(6.249.000,02 zł. w roku 2020), co stanowi 82,20 % w stosunku do wydatków ogółem. 
W zakresie wydatków statutowych jednostki oświatowe poniosły wydatki na zakup 
oleju opałowego, gazu, peletu drzewnego, węgla i miału w łącznej w kwocie 
271.696,09 zł tj. 22,20 % w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu 
socjalnego przekazano kwotę 308.820,00 zł tj. 25,24 % w stosunku do wydatków 
statutowych. 
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W ramach wydatków statutowych: 
 
a) przeprowadzono w szkołach prace remontowe: 

• naprawa dachu, wymiana podłogi, montaż i demontaż drzwi w Szkole 
Podstawowej w Żeronicach, 

• wymiana wykładziny i opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej  
w Pleckiej Dąbrowie, 

b) zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 126.539,93 zł, były to: 
 

• zakup krzeseł, stolików, szaf i regału (Szkoła Podstawowa w Żeronicach) 

• zakup stołów i pralki (Szkoła Podstawowa w Bedlnie) 

• zakup wykładziny i drzwi (Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie) 

• zakup ławek i krzeseł, drzwi wraz z ościeżnicami, hydrantów wewnętrznych 
(Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych) 
 

c) zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 290.167,44 zł, w tym: 
 

     •  w ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono pomoce dydaktyczne 
          dla wszystkich szkół   w kwocie 150.000,00 zł, 

• z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zakupiono pomoce dydaktyczne 
do lekcji chemii, fizyki, biologii i geografii dla Szkoły Podstawowej w Pleckiej 
Dąbrowie w kwocie 67.378,00zł, 

• z dotacji na Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  
i ćwiczeniowe na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 
wydatkowano kwotę 48.325,06 zł 

• ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w ramach Programu edukacji ekologicznej realizowanego w 
Szkole Podstawowej w Bedlnie zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 
21.135,00 zł, 
 

d) opłacono usługi – 142 280,95 zł  
 

w tym: wywóz nieczystości – 38 107,78 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. 

 
1. Wydatki oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

 

Jednostka 
Plan po 
zmianach 

Wydatki 
ogółem 

% 
wykonania 

Średnioroczna 
liczba uczniów 

Roczny koszt 
utrzymania 
jednego ucznia 
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Szkoła Podstawowa w Bedlnie 147 534,00 128 664,70 87,21 31,50 4 084,59 

Szkoła Podstawowa w Pniewie 162 402,00 160 571,04 98,87 13,50 11 894,15 

Szkoła Podstawowa  
w Pleckiej Dąbrowie 

76 054,00 75 653,85 99,47 12,50 6 052,31 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Walk n/Bzurą w Szewcach 
Nadolnych 

75 811,00 66 120,65 87,22 10,5 6 297,20 

Szkoła Podstawowa w Żeronicach 122 572,00 110 030,04 89,77 17 6 472,36 

Razem 584 373,00 541 040,28 92,58 85 6 365,18 

 
2. Wydatki przedszkola 

 

Jednostka 
Plan po 
zmianach 

Wydatki 
ogółem 

% 
wykonania 

Średnioroczna 
liczba uczniów 

Roczny koszt 
utrzymania 
jednego ucznia 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie 105 554,00 87 868,06 83,24 25 3 514,72 

Szkoła Podstawowa w Pleckiej 
Dąbrowie 

203 445,00 171 335,14 84,22 22 7 787,96 

Szkoła Podstawowa w Żeronicach 137 707,00 124 705,32 90,56 17 7 335,61 

Razem 446 706,00 383 908,52 85,94 64 5 998,57 

 
3. Wydatki Szkoły Podstawowej 
 

Jednostka 
Plan po 
zmianach 

Wydatki 
ogółem 

% 
wykonania 

Średnioroczna 
liczba uczniów 

Roczny koszt 
utrzymania 
jednego 
ucznia 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie 1 803 322,00 1 731 938,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             96,04 89 19 459,98 

Szkoła Podstawowa w Pniewie 1 218 970,00 1 143 645,89 93,82 42,50 26 909,32 

Szkoła Podstawowa w Pleckiej 
Dąbrowie 

1 349 738,00 1 327 473,47 98,35         80 16 593,42 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Walk n/Bzurą w Szewcach 
Nadolnych 

1 508 030,00 1 327 160,59 88,01 79 16 799,50 

Szkoła Podstawowa w Żeronicach 1 403 329,00 1 346 746,52 95,97 65,50 20 561,02 

Razem 7 283 389,00 6 876 965,04 94,42 356 19 317,32 

 
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 

Średnioroczna 
liczba uczniów 

Roczny koszt 
utrzymania 

jednego ucznia 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie 372 027,00 344 476,56 92,59 6 57 412,76 



107 

Szkoła Podstawowa w Pniewie 100 512,00 99 786,82 99,28 4 24 946,71 

Szkoła Podstawowa w Pleckiej 
Dąbrowie 

53 990,00 53 131,66 98,41 2 26 565,93 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Walk n/Bzurą w Szewcach 

Nadolnych 
118 751,00 106 269,89 89,49 2,5 42 507,96 

Szkoła Podstawowa w Żeronicach 155 335,00 145 658,08 93,77 1 145 658,08 

Razem 800 615,00 749 323,01 93,59 15,50 48 343,42 

 
5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku 
 
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia edukację i wychowanie młodych ludzi 
na najwyższym poziomie, a innowacyjne podejście do realizacji misji edukacyjnej daje 
szansę na jak najlepszy rozwój uczniów. 
  
W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku 
wydatkowano kwotę 16 435,80 zł, w tym:  

I. Przyznano dofinansowanie na indywidualne doskonalenia zawodowe – specjalność: 

• pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego (SP 
Pniewo) – kwota 1 300,00 zł 

• doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli (SP Żeronice)–kwota 1.300,00 zł 

 • edukacja dla bezpieczeństwa (SP Żeronice) – kwota 760,00zł 

 • logopedia (SP Bedlno) – kwota 650,00 zł. 
 

II. Sfinansowano pracownikom pedagogicznym udział w następujących formach 
doskonalenia zawodowego: 
 
1. Kursy:  

• Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, 

• Wykorzystanie narzędzi multimedialnych podczas pracy zdalnej, 

• Jak zrozumieć opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

• Doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

• Kontrola zarządcza w placówce oświatowej, 
2. Szkolenia, webinaria i warsztaty: 

• Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych, 

• Weryfikacja kosztowa arkuszy organizacyjnych dla szkół i samorządów, 

• Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, 

• Szkolenia dla Rady Pedagogicznej i Dyrektora – dostęp roczny do portalu 
szkoleniowego, 

• Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022, 

• System Informacji Oświatowej w praktyce, 

• Aktualizacja statutów i dokumentacji szkolnej, 

• Subwencja i optymalizacja wydatków w samorządowej oświacie,  

• Od zabawy do precyzji, 

• Ocena Pracy nauczyciela i dyrektora, 

• Uczeń z dysleksją w szkole… i co dalej, 

• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
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• Łagodna stanowczość przeciw agresji, 

• Szkolenie Rady Pedagogicznej, 

• Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze, 

• Pomoc psychologiczna, 

• Szkolenie Pierwsza pomoc. 
 
6. Dowożenie uczniów do szkół 

 
Gmina organizuje dowóz do szkół i przedszkoli dla: 
 
a) uczniów szkół podstawowych, 
b) dzieci realizujących obowiązek przygotowania przedszkolnego, 
c) uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami. 
 
Na dowóz uczniów przeznaczono w budżecie na 2021 rok kwotę: 94.534,92 zł. przy 
ograniczeniach transportowych z powodu pandemii koronawirusa. 

7. Wyposażenie szkół w podręczniki 
 
W 2021 roku Gmina Bedlno wykorzystała dotację celową przeznaczoną na 
wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe na łączną kwotę 48.325,06 zł. Podręczniki znajdują się w bibliotekach 
szkolnych i przekazywane są do użytku uczniów. 
 
8. Zatrudnienie kadry pedagogicznej w 2021 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 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie 

1,20 1,50 7,05 9,00 

3 535,38 4 655,25 5 722,95 6 422,79 

Szkoła Podstawowa w Pniewie 

1,08 3,00 4,71 4,68 

3 487,68 4 009,63 5 046,27 5 973,14 

Szkoła Podstawowa w Pleckiej 
Dąbrowie 

1,47 2,08 5,07 7,28 

3 675,29 4 541,33 4 804,42 6 431,98 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Walk n/Bzurą w Szewcach 
Nadolnych 

1,28 1,00 4,45 7,83 

 
3 695,20 

 
4 137,43 6 092,69 6 835,30 

Szkoła Podstawowa w Żeronicach 

2,00 2,00 3,12 7,50 

3 676,66 4 022,70 5 722,37 6 337,22 
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9. Zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni w 2021 roku 
 

Pracownik 

Obsługa 
Pracownicy  
na stanowiskach 
urzędniczych 

średnia liczba etatów średnia liczba etatów 

średnie wynagrodzenie średnie wynagrodzenie 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie 

4,91 0,50 

3 554,46 1 792,42 

Szkoła Podstawowa w Pniewie 

3,00 0,00 

3 837,48 0,00 

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie 

3,71 0,75 

3 447,88 2 711,42 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk n/Bzurą  
w Szewcach Nadolnych 

2,50                                  0,50 

3 645,60 1 519,00 

Szkoła Podstawowa w Żeronicach 

4,25 0,50 

3 341,80 1 625,33 

 
10. Projekty poprawiające warunki nauki 
         
1. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie realizowała w 2021 roku 
projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole 
Podstawowej w Bedlnie. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 29.368,57 zł 
(środki z WFOŚiGW w Łodzi 26.365,29zł; środki własne 3.003,28zł) na: 
 
- przeprowadzenie warsztatów                                    660,00 zł 
- zakup nagród za udział w konkursie                      6.279,29 zł 
- zakup pomocy dydaktycznych                             21.135,00 zł 
- zakup materiałów biurowych                                  1.294,28 zł 
 
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach skorzystała  
z dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, 
prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie 
pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń 
do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Na potrzeby wyposażenia nowej sali 
lekcyjnej wydatkowano kwotę 11.311,07 zł otrzymaną z MEiN z rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej. 

11. Wyniki egzaminów ósmoklasisty 
Poniżej zamieszczona tabela obrazuje wyniki uzyskane przez uczniów 
poszczególnych szkół Gminy Bedlno w zestawieniu z wynikami na poziomie 
województwa, powiatu i gminy. 
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Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty 2021 
 

Wyszczególnienie: język polski matematyka  język angielski 

Województwo łódzkie 
średni wynik w % 58 48 65 

Powiat kutnowski 
średni wynik w % 56 41 56 

Gmina Bedlno 
średni wynik w % 53 33 43 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie 
średni wynik w % 62 30 39 

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie 
średni wynik w % 57 28 37 

Szkoła Podstawowa w Pniewie 
średni wynik w % 46 43 77 

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych  
średni wynik w % 43 32 29 

Szkoła Podstawowa w Żeronicach 
średni wynik w % 65 39 51 

 

12. Aktywność placówek oświatowych na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 
 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie 
 

1. W ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości szkoła otrzymała 
wsparcie finansowe w wysokości 30.000,00 zł na zakup wyposażenia w sprzęt TIK   
i techniczny niezbędny do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci  
i młodzieży. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i komunikacyjno-
technicznych wśród uczniów. Za środki z programu szkoła zakupiła. 
 
- Stacja Lutownicza z HotAirem 2w1 852D+Yihua 
- Aparat kompaktowy Sony Cyber-Shot RX100 III 24-70mm F1,8-2.8 uchylny ekran 
DSCRX 100m3.CE3 
- Mikrofon DeityV-Mic D4 Mini do aparatu smartfon 
- Hama Statyw Tripod Hama Star 05 106 cm czarny 
- Mikroport Saramonic Blink 500 B3 (RXDI+TX) 
- Zestaw oświetlenia Eltek SOFTBOX 50X70CM STATYW 85W 
- Stabilizator GimbalDJI RSC Ronin - SC 
- Drukarka 3D FlashForge Adventure 3 FFF/FDM z filamentami do drukowania 3D 
- Robot edukacyjny ROBOBLOQ QOOPERS 6 w 1 
- Okulary HTC Cosmos Google VR 99HARL018-00 
- Dyktafon Olimpus WS-852 4GB+ 
- Zestaw oświetleniowy Showtec Sunstrip 
- Wizualizer AVerMedia U70+4K 13Mpix 60 FPS zoom cyfrowy 16X 
- Laptop Lenowo V15-ADA 15,6"+oprogramowanie 
 
2. Szkoła realizowała projekt pn. „Program edukacji ekologicznej realizowany                       
w Szkole Podstawowej w Bedlnie" celem projektu było zwiększenie wiedzy uczniów 
związanej z badaniami właściwości fizykochemicznych wody, obiegiem wody                       
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w przyrodzie i racjonalnym gospodarowaniem wodą, prawidłowym odżywianiem ze 
szczególną rolą wody i umiejętnością przygotowania ekologicznych wód smakowych. 
Całkowity koszt zadania 29.385,00 zł, kwota dofinansowania przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to 26.416,00 zł.  
W ramach projektu zakupiono między innymi pomoce dydaktyczne do badania 
właściwości fizycznych i chemicznych wody, odbyły się warsztaty prowadzone przez 
ośrodek edukacji ekologicznej Źródła w Łodzi nt. Bałtyk i jego mieszkańcy, Woda na 
Ziemi. Zorganizowano konkursy szkolne i międzyszkolne z nagrodami.  
 

3. Projekt „Mała retencja - więcej wody” realizowany przy wsparciu Zarządu Głównego 
LOP dotyczył zapoznania dzieci i młodzieży szkolnej ze zbiornikami retencyjnymi 
najbliższej okolicy, przeprowadzenia zajęć terenowych, zapoznania z materiałami 
dydaktycznymi opracowanymi przez Zarząd: prezentacje, broszury, książeczki.  
 
4. Udział w konkursach i zawodach sportowych. 
− zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych: j polski, 

matematyka, biologia, chemia, geografia, j angielski. 
− etap okręgowy konkurs Przyroda Twój Przyjaciel n. t. Przyroda w porach roku 

organizowany Zarząd Okręgowy w Płocku   osiągnięcia: 1- I miejsce, 1- III miejsce 
i 2 wyróżnienia (nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Bedlno),  

− bożonarodzeniowy konkurs plastyczny organizowany przez GOK w Bedlnie 1-II 
miejsce 2-III miejsca, 

− konkursy szkolne realizowane w ramach projektu o wodzie: na rymowankę o 
oszczędzaniu wody, spot zachęcający do picia wody, prezentera pogody 

 

5. Udział w programach, akcjach, kampaniach. 
− program warzywa, owoce, mleko i przetwory mleczne, 
− akcja sprzątanie świata 2021, 
− akcja góra grosza (szkoła i przedszkole),  
− akcja zbierania korków, nakrętek (współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną  

w Bedlnie) 
 

6. Apele, uroczystości szkolne. 
− ferie z GKS w Bedlnie – udział uczniów naszej szkoły w treningach, meczach 

sparingowych, 
− „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, 
− 18 maja 2021 r- 101 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, książki o Św. Janie Pawle II w bibliotece szkolnej 
(prezentacja), 

− ekologiczny dzień dziecka z udziałem Wójta Gminy Bedlno P. Józefa 
Ignaczewskiego (ogłoszenie wyników konkursów realizowanych w ramach projektu 
„Woda moja przyjaciółka” - wręczenie nagród zakupionych z dofinansowania 
WFOŚiGW w Łodzi,  

− W dniu 22 czerwca - podsumowanie realizowanych projektów ekologicznych  
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z udziałem przedstawicieli szkół z terenu Gminy Bedlno  
− udział w rocznicy obchodów Cudu nad Wisłą w Pleckiej Dąbrowie – poczet 

sztandarowy, 
− udział w akcji organizowanej przez MEN „Szkoła pamięta”, 
− udział w 82 rocznicy obchodów Walk nad Bzurą w Orłowie-poczet flagowy, 
− zdrowe odżywianie: plakaty, żywieniowy szał w klasach, ekologiczne przerwy, 

− zapal światło wolności - pamięci ofiar stanu wojennego  
− inne uroczystości i imprezy: narodowe czytanie, ślubowanie klasy I, szkolna wigilia, 

przedszkolny i szkolny dzień babci i dziadka - koncert, ciekawa kanapka wiosenna 

− konkurs dzień Ziemi,   światowy dzień książki, dzień misia, bal karnawałowy  
w przedszkolu, walentynki. 

 
7.  Wyjazdy i wycieczki  

− wyjazd Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)  

− wyjazd klas I-III do Torunia  

− zajęcia terenowe po najbliższej okolicy (pole, staw), 

− wyjście na pocztę, na teren przyszkolny, na cmentarz parafialny. 
 
8. Akcje charytatywne 

-    Paczka słodkości-przygotowanie 16 paczek dla uczniów naszej szkoły pod 
     patronatem Szkolnego Koła Caritas   

− zbiórka korków, nakrętek, zakrętek we współpracy z OSP Bedlno (szkolne koła 
Caritas i PCK), 

− szlachetna paczka (wytypowanie rodziny -sporządzenie stosownej dokumentacji) 
we współpracy z Fundacją Wiosna.  
 

Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty  
im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie. 

 
Rok 2021 był trudny w zakresie do maksymalizacji osiągnięć oraz udziału w 
konkursach i olimpiadach z powodu pandemii, gdyż większość zajęć szkolnych była 
prowadzona zdalnie lub uczniowie uczyli się hybrydowo. To samo dotyczyło oddziału 
przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego. Pomimo tych trudności społeczność 
szkolna uczestniczyła w następujących wydarzeniach: 

L.p. Nazwa konkursu, 
olimpiady, zawodów 

Organizator Laureaci Uwagi 

STYCZEŃ 2021 

1. „Najpiękniejsza 
ozdoba choinkowa” – 
konkurs plastyczny 

GOK Bedlno B. Ewa z klasy I  

MARZEC 2021 

2. Wiosna idzie, a z nią 
święta, ktoś o Tobie 
dziś pamięta 

GOK Bedlno K. Piotr z klasy V – 1 
m-ce w kategorii klas  
V-VIII 

 

KWIECIEŃ 2021 
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3. Rejonowe eliminacje 
XLII Konkursu 
recytatorskiego dla 
dzieci i młodzieży im. 
Janusza Korczaka 
„Pięknie być 
człowiekiem”   

Miejsko-
Gminna 
Biblioteka 
Publiczna w 
Żychlinie 

klasy IV - Maja S. 

zajęła II miejsce  

Maja - laureatka 
II m-ca, 
reprezentowała 
rejon żychliński 
w finale w 
Płocku. 

Czerwiec 2021 

4. 18 czerwca 
 Zawody Strzeleckie o 
Puchar Starosty 
Kutnowskiego.  
 

Starosta 
Kutnowski 

- Indywidualnie w 
kategorii juniorzy: 
Amelia D. i Kacper C. 
zajęli ex aequo III m-ce  
- Drużynowo w 
kategorii juniorzy Polski 
Klub Kawaleryjski w 
składzie: Amelia D., 
Jakub M. i Milena D. 
zajął I m-ce  
- Społeczne 
Towarzystwo Sportowe 
LECHITA w składzie: 
Kacper C, Kornelia K i 
Kinga G. zajęło II m-e. 

 

5. Szkolny konkurs 
fotograficzny 
przeprowadzony z ok. 
Międzynarodowego 
Dnia Postaci z Bajek.  

S.P w 
Pleckiej 
Dąbrowie 

Oto nagrodzeni:  
- I m-ce - Amelia J. 
- II m-ce - Patrycja M.  
- III m-ce - Marta Ł. 
-Wyróżnienie Milena Ł. 

 

6. 22 czerwca odbyło się̨ 
podsumowanie 
projektów przyrodniczo 
– ekologicznych w tym 
projektu „Moja 
przyjaciółka woda”.  

Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Pawła II w 
Bedlnie 

Uczniowie z klasy VII: 
Maciej F., Tobiasz K. 
Zuzanna R. oraz 
Szymon M. zdobyli 
drużynowo III miejsce. 

 

Wrzesień 2021 

7. Regionalny konkurs 
pieśni ludowej- „W 
malinowym 
chruśniaku” 

Szczawin 
Kościelny –
GOK 

I m-ce w kategorii 
wiekowej 13-15 lat- 
uczeń Tobiasz K. z 
klasy VII 

 

Październik 2021 

8. Udział w 
Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach 
Młodzików w 
Łucznictwie  

 Uczniowie klasy VII - 
Sandra W. i Szymon 
Sz., którzy na co dzień 
trenują w klubie 
sportowym STS Lechita 
i zajęli drużynowo 
szóste m-ce. 

 

9. Ogólnopolski konkurs 
z języka angielskiego 
UNDERSTAND VI.  
 

 Najlepsze wyniki 
osiągnęli:  
- Klaudia B. z VII klasy, 
która z wynikiem 
dobrym zajęła 14 m-ce 
w kraju 
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- Szymon M. z klasy 
VIII, który również 
osiągnął wynik dobry i 
zajął 24 m-ce w kraju 

Grudzień 2021 

10. Konkurs kolęd i 
pastorałek- „Kolędujmy 
wszyscy wraz” 

GOK Bedlno I m-ce w grupie 
wiekowej 7-12 lat- 
Maria K. klasa II 

 

 

Projekty realizowane przez Szkołę. 

1) Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie przystąpiła do programu „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Z Programu w 2021 roku 
mogą skorzystać publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne  
w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. 

Wsparcie finansowe może być udzielone w odniesieniu do:  
 
a) placówek wychowania przedszkolnego na: 
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 6 lat,   
- realizację działań promujących czytelnictwo: 
 
b) w odniesieniu do szkół na: 
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, 
 
c) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych m.in.: 
–  zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, 
–  zakup oprogramowania dla bibliotek, 
–  zakup czytników e-booków, 
–  zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, 
biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia, 
 
d) realizację działań promujących czytelnictwo. 

Niestety pomimo dość dobrze napisanego projektu - na zakup nowości wydawniczych 

oraz doposażenie szkolnej biblioteki w nowe meble nie udało się Szkole w tym roku 

zakwalifikować do tego programu. Placówka będzie składać wniosek w tym programie 

w latach następnych. 

2) Środki z rezerwy - wyposażenie w pomoce dydaktyczne (przedmioty przyrodnicze) 

W roku 2021 szkoła otrzymała wsparcie ze środków z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych  
w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 67.378 zł.  

3) Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne  
i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu 
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uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 
poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii 
oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw 
programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane 
są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami 
edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku 
realizacji przedsięwzięcia. 

Niestety pomimo trzykrotnego składania wniosków szkole nie udało się zakwalifikować 
do w/w przedsięwzięcia, ale pomimo tego szkoła w roku 2021 zorganizowała wraz  
z TUR Lechita kilka wycieczek do ciekawych miejsc w Polsce. Zorganizowano 
następujące wycieczki: 

 - Dnia 7 czerwca-wycieczka do Torunia klas I-III. Podczas pobytu w Toruniu uczniowie 
zwiedzali z przewodnikiem najważniejsze zabytki toruńskiej starówki: bramę i baszty 
miejskie, mury obronne i spichlerze. Byli też pod Krzywą Wieżą i Bramą Klasztorną. 
Na Starym Rynku podziwiali Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika  
i mieszczańskie kamienice: Dom Eskenów, Dwór Artusa, Dom Mikołaja Kopernika, 
Kamienicę pod Gwiazdą. Następnie udali się pod średniowieczny pręgierz i do 
Katedry. Ostatni punkt programu wycieczki do Torunia to piernikowe warsztaty  
w Piekarni Mistrza Bogumiła. Uczniowie spisali się na medal i otrzymali certyfikat i tytuł 
czeladników piekarskich. 

- Dnia 21 października- uczniowie siódmej i ósmej klasy spędzają na wycieczce 
historycznej związanej z historią niepodległości Polski. W Muzeum im. Jerzego Dunin 
- Borkowskiego – muzeum zlokalizowanym w Krośniewicach, które powstało w oparciu 
o zbiory prywatne kolekcjonera Jerzego Dunin-Borkowskiego uczniowie  podziwiali: 
gabinet kolekcjonera z obrazami i pamiątkami związanymi z rodzinami Dunin-
Borkowskich i Bacciarellich (żona kolekcjonera pochodziła z tego rodu); salę gen. 
Władysława Sikorskiego z pamiątkami po tym polityku; salę portretową z portretami  
i obrazami z 2. połowy XVIII wieku, malowanymi m.in. przez Marcello Bacciarellego  
i Antoine'a Pesnego; salonik Biedermeierowski – dawny gabinet Jerzego Dunin-
Borkowskiego z jednym z większych w Polsce zbiorem miniatur oraz grafikami; salę 
poświęconą gen. Andersowi i bitwie pod Monte Cassino; kolekcjonerskie pasje 
Jerzego Dunin-Borkowskiego. Zwiedzili Katedrę Płocką na Wzgórzu Tumskim - 
najstarszą świątynię Płocka, świadka tysiącletniej historii miasta, najcenniejszy 
zabytek północnego Mazowsza i miejsce pochówku władców Polski: Władysława 
Hermana i Bolesława Krzywoustego, oraz piętnastu Książąt Mazowieckich, znaną 
również jako pierwsza świątynia renesansowa na północ od Alp.  

Byli pod domem i pomnikiem Władysława Broniewskiego, na płockiej starówce oraz 
spacerowali nadwiślańską promenadą. Zwiedzili także Muzeum Mazowieckie - 
najstarsze polskie muzeum powstałe z inicjatywy społecznej w 1821 r., posiadające 
zbiory historyczne, numizmatyczne, artystyczne, archeologiczne, etnograficzne, 
często zwane „muzeum secesji” ze względu na największą w Polsce ekspozycję sztuki 
secesji. Uczniowie oglądali m.in. wystawę "X wieków Płocka" przedstawiającą 1000 lat 
historii miasta w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski i Europy. 

- W dniu 4 listopada Uczniowie klasy VII i VIII odwiedzili stolicę. Pierwsze miejsce na 
trasie to Muzeum Wojska Polskiego - jedyne muzeum w Polsce, w którym mogli 
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zapoznać się z historią Wojska Polskiego od jego początków przypadających na wiek 
X do końca II wojny światowej. Na Cmentarzu Żołnierzy Poległych w Bitwie 
Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie uczniowie zapalili znicze dla uczczenia ofiar 
najazdu bolszewickiego.  Znajdują się tu zbiorowe mogiły żołnierzy polskich poległych 
w bitwie pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku, bratnia mogiła 127 żołnierzy polskich 
1939 roku oraz groby żołnierzy organizacji konspiracyjnych z lat wojny 1939-1944. Na 
cmentarzu znajduje się również kaplica z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.  

W Czerwińsku, w miejscu, gdzie w lipcu 1410 roku wojska polskie Władysława Jagiełły 
przeprawiły się przez Wisłę po moście łyżwowym zbudowanym przez mistrza 
Jarosława, aby połączyć się z wojskami litewskimi i ruszyć na państwo zakonne.  
W 1422 r. w tutejszym klasztorze Jagiełło wydał przywilej dla stanu szlacheckiego, 
gwarantujący nietykalność dóbr dziedzicznych bez wyroku sądowego, tzw. przywilej 
czerwiński. Uczniowie zwiedzali też Bazylikę Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 
w Czerwińsku nad Wisłą (zwaną też Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia) jeden  
z najstarszych romańskich kościołów i klasztor salezjański W lipcu 1410 r. Władysław 
Jagiełło po przeprawie przez Wisłę modlił się tu o powodzenie swej wyprawy przeciwko 
Krzyżakom, a po bitwie pod Grunwaldem ponoć ofiarował klasztorowi w podzięce swój 
hełm, który nosił w bitwie. 

- W dniu 18 listopada - Uczniowie klas IV- VIII udali się na wycieczkę do stolicy. 
Pierwszym punktem wyprawy było Centrum Nauki Kopernik, gdzie przez ponad  
3 godziny wszyscy uczestnicy na własnej skórze doświadczali zaskakujących zjawisk 
i eksperymentów z wielu dziedzin nauki.  

W pałacu królewskim w Wilanowie uczniowie biorą udział w warsztatach i poznają 
historię powstania ruchomej czcionki i druku.  

W Wilanowie - w barokowym pałacu królewskim król Jan III Sobieski – pogromca 
Turków spod Wiednia, który w 1683 roku zatrzymał ich pochód przez Europę. Władca, 
który zyskał w Europie przydomek nieustraszonego Lwa Lechistanu mieszkał w nim 
razem ze swoją ukochaną żoną Marysieńką.  W pałacu zobaczyliśmy apartamenty 
króla i apartamenty królowej Marii Kazimiery, a także Królewski Ogród Światła.  

3. Wydarzenia szkolne, którymi szkoła chciałaby się pochwalić 

1) Ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły było wystąpienie 25 lutego w Radiu Q 
wraz z Panem Markiem Drabikiem - trenerem łucznictwa sportowego. Towarzyszyli 
mu uczniowie naszej szkoły, którzy na co dzień trenują pod czujnym okiem trenera  
w klubie STS Lechita. Amelia D. opowiadała o budowie łuku sportowego, a Kacper C. 
o treningach. Pozostali łucznicy to: Kornelia K., Krzysztof P., Jakub M i Paweł P. 

2) Uczniowie klas I-III obchodzili przypadający 17 marca Dzień Świętego Patryka -
patrona Irlandii. To irlandzkie święto narodowe i religijne, podczas którego tradycją jest 
m.in. noszenie ubrań w zielonym kolorze. O św. Patryku i zwyczajach irlandzkich 
uczniowie uczyli się na języku angielskim. 

3) Jak co roku w naszej szkole 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.  
W związku z tym uczniowie z klasy VII w celu podniesienia świadomości, jak wielką 
rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów wykonali 
prezentację multimedialną.  
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4) W dniu 15 sierpnia 2021 roku - uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem 
sztandarowym uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 101 rocznicę Bitwy 
Warszawskiej uznawanej za jedną z najważniejszych bitew świata. Uroczystość́ 
rozpoczęła się̨ mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym w Pleckiej Dąbrowie. 
Następnie odbyło się̨ krótkie przedstawienie w wykonaniu uczniów naszej szkoły: 
Tobiasza K. Aleksandry G. Zuzanny R. oraz Natalii G. Na koniec wszyscy zebrani udali 
się̨, aby złożyć́ kwiaty przy Obelisku upamiętniającym udział mieszkańców gminy  
w Bitwie Warszawskiej. 

5) Uczniowie klasy VI, VII i VIII w asyście pocztu sztandarowego szkoły uczcili pamięć 
ofiar nalotu bombowego na Plecką Dąbrowę, który miał miejsce 10 września 1939 
roku, kiedy to niemieckie samoloty zbombardowały cywilny konwój odpoczywający  
w okolicach naszej miejscowości. Przy mogile ofiar nalotu złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Przypomniano także historię tych tragicznych dni września, a pamięć  
o poległych uczczono minutą ciszy. Znicze zapłonęły również na mogiłach 
żołnierskich. 

6) Dzień 17 września. W tym roku po raz kolejny wyruszyliśmy, by posprzątać Polskę! 
Tegoroczna, 28 Akcja Sprzątanie Świata-Polska, została opatrzona hasłem: „Myślę, 
więc nie śmiecę”, które jest jednym z elementów Programu Publicznej Edukacji 
Ekologicznej. 

7) Dzień 19 września - Poczet z naszej szkoły brał udział w uroczystościach z okazji 
82 Rocznicy Bitwy nad Bzurą, które miały miejsce w Kościele parafialnym w Orłowie  
i pod obeliskiem upamiętniającym tę historyczna bitwę września. 

8) Jak co roku w naszej szkole obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. W związku z tym 
uczniowie wzięli udział w apelu, podczas którego mieli okazję zapoznać się  
z prezentacja multimedialną dotyczącą drzew oraz ich znaczenia w przyrodzie. 
Pomysłodawcą tego dnia był amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. 
Dzień Drzewa w Polsce obchodzony jest od 2003 roku.  

9) Ostatnim naszym osiągnięciem, a zwłaszcza naszych uczniów – Ósmoklasistów był 

wynik egzaminu w %. 

Przedmiot Klasa VIII- 
nasza szkoła 

Gmina Powiat Województwo Kraj 

Język polski 57,13 42,64 55,91 65,12 60 

Matematyka 27,5 32,78 40,79 40,04 47 

Język angielski 42 43 56 58 66 

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie 
 

W roku 2021 w szkole realizowano następujące działania: 
 
Udział uczniów w konkursach: 
- „XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – konkurs ogólnopolski, 
- Konkurs plastyczny „Biblioteka moich marzeń”, 
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- Konkurs „Najciekawszy pomysł na dynię”, „Najładniej wydrążona dynia”; 
- Konkurs pięknego czytania, 
- Konkurs bożonarodzeniowy „Aniołek Bożonarodzeniowy”; 
- Konkurs „Wiosna idzie, a z nią święta. Ktoś o Tobie dziś pamięta”; 
- Konkursy organizowane przez GOK w Bedlnie; 
- Konkurs „Dziś oszczędzam w SKO, a jutro w…”; 
- Konkurs pięknego czytania; 
 
Apele, uroczystości szkolne: 
- koncerty edukacyjne „Spotkania z muzyką” – cykliczne spotkania z muzykami 
Filharmonii Łódzkiej, 
- spotkanie z pszczelarzem „Sekretne życie pszczół”; 
- Grupa Artystyczna „Akada” – cykliczne przedstawienia profilaktyczne, np. „Po Polsce 
podróże małe i duże”, „Calineczka”, „Wiosna, lato, jesień, zima, teleturniej się 
zaczyna”; 
- Ogólnopolski program „Czytanie ma moc”; 
- Spotkanie autorskie on-line z pisarką Joanną Jagiełło; 
- Projekcja filmu „Gang zwierzaków”; 
- Udział w akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2021. Myślę, więc, nie śmiecę”; 
- Dzień Pluszowego Misia w oddziale przedszkolnym; 
- Dzień dyni; 
- Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 
- Akademia z okazji Dnia Kobiet;  
- Dzień Matki – przedstawienie on-line; 
- Akademia Programistów – zajęcia z robotyki; 
- Dzień Chłopaka w szkole; 
- Ślubowanie uczniów klasy I; 
- Dzień Przedszkolaka; 
- Dzień Ziemi”; 
- Dzień Strażaka w oddziale przedszkolnym; 
- Dzień Dinozaura w oddziale przedszkolnym; 
- Walentynki w szkole; 
- Dzień bezpiecznego Internetu; 
- Jasełka szkolne „Ten szczególny dzień się budzi”; 
- Bal karnawałowy „W karnawale bawimy się wspaniale”; 
- Wiem, co jem” – prezentacja multimedialna o zdrowej żywności – konsumpcja 
zdrowego jedzenia; „Śniadanie daje moc”, 
- Dzień Ziemi „Chrońmy przyrodę”, 
- Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka – przedstawienie on–line; 
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 
 
Wyjazdy szkolne:  
- udział uczniów w Narodowym Czytaniu „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej 
w GOK- u w Bedlnie; 
- 82 rocznica Bitwy nad Bzurą w Orłowie – wyjazd pocztu sztandarowego na Mszę św. 
w intencji poległych żołnierzy; 
- Gminne Obchody 1001rocznicy Bitwy Warszawskiej – poczet sztandarowy; 
- Wycieczka do Piekarni Wojciechowski; 
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- Wycieczka historyczna do Warszawy, Radzymina – Muzeum Wojska Polskiego, 
Cmentarz Żołnierzy Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, Bazylika  
w Czerwińsku; 
- Wycieczka historyczna do Krośniewic i Płocka - Muzeum im. Jerzego Dunin - 
Borkowskiego w Krośniewicach, Wzgórze Tumskie i Muzeum Mazowieckie w Płocku; 
- Wycieczka do Płocka - spektakl „Kopciuszek” Teatr Dramatyczny  
im. J. Szaniawskiego w Płocku, Happy Park w Stróżewku; 
- Wycieczka do Manufaktury wyrobu cukierków ręcznie robionych w Kutnie; 
- Wycieczka do Płocka – Kino Helios projekcje filmów, Park Trampolin; 
- Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia „Profamilia” w Pleckiej Dąbrowie – szkolenie                         
z pierwszej pomocy dla uczniów klas IV – VIII oraz opieka medyczna pielęgniarek 
środowiskowych; 
- Filmowy relaks z „Królem Lwem” – wycieczka do Żychlina na projekcję filmu; 
- Dzień Rodziny w Gminie Bedlno zorganizowany w Żeronicach; 
 
Projekty:  
- Lekcja Enter – Ośrodek Rozwoju Edukacji; 
- „Moje przedszkole” – wsparcie Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bedlno Nr projektu 
RPLD.11.01.01-10-0041/19. 
 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 
 
W roku 2021 w szkole realizowano następujące działania: 
 
1) W ramach programu Laboratoria Przyszłości mającego na celu budowanie 
kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, szkoła otrzymała wsparcie 
finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności 
praktycznych wśród dzieci i młodzieży zakupiono za kwotę 30.000,00 zł: 
 
- Drukarkę 3D Zotax M200 Plus WiFi USB z filamentami, 
- Zestaw edukacyjny Anduria Startowy Kit XXL UNO R3, 
- Aparat Cyfrowy z obiektywami i akcesoriami NIKON D3500, 
- Laptop Lenovo V15- ADA 15,6" FHD ADM Ryzen 5 3500U, 8GB, DDR4,256GB SSd, 
Vega 8 W10Pro 2 lata 82C7000Q PB+ oprogramowane, 
- Zestaw nagłośnieniowy (mikser+2x kolumna aktywna 250W+ 2x mikrofon 
bezprzewodowy AKG+okablowanie), 
- Stację lutowniczą z HotAirem 2 w 1 852D+Yihua, 
- Stabilizator Gembal DJI RSC Ronin-S.C., 
- Mikroport Seramonic Blink500 B3 (RXDI + TX), 
- Mikrofon Deity V-Mic D4 Mini do aparatu /smartfona, 
- Hama statyw Tripod Hama Star, 
- Dyktafon Olimpus WS-852 5GB, 
- Zestaw oświetleniowy Eltek SOFTBOX 50x70 cm STATYW 85W. 
 
2) Udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, 
powiatowym, okręgowym i wojewódzkim. Uczniowie zdobywali na nich nagrody  
i wyróżnienia. W 2021 roku społeczność szkolna uczestniczyła w: 
– Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej „Olimpus” - drużyna zajęła 9 m-ce  

w Polsce; 
– wojewódzkim konkursie przedmiotowym z: geografii, biologii, matematyki, języka 
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polskiego; 
– konkursie KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy, bo 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 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie – plakat; 
– Konkurs Literacko-Plastyczny „Mój Przyjaciel Miś” GOK Bedlno; 
– Konkurs plastyczny „Jesień w kolorze” 

− Konkurs Żołnierze Wyklęci; 

− Konkurs biblioteczny – Zakładka do książki, 

− Konkurs – Klasowy Mistrz Tabliczki Mnożenia; 

− Konkurs „Ozdoby z darów jesieni”; 

− Szkolny konkurs Walentynkowy; 
– Konkurs Ortograficzny „O pióro Starosty Kutnowskiego”. 
 
3) 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 103 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-warzywne dla uczniów kl. I-V; 

− „Akademia Lubella” udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym; 

− „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – ogólnopolski Program Edukacyjny - 
Honorowy Patronat Komendant Główny Policji; 

− Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” w bibliotece w Bedlnie;  

−  Lekturki spod chmurki; 

− Kartka Bożonarodzeniowa dla pensjonariuszy DPS w Wojszycach; 

− Kartka dla Nauczyciela-Emeryta z okazji DEN. 
 
4) Apele i uroczystości szkolne:  

 

− Bezpieczne zabawy zimowe podczas ferii; 

− Dzień Bezpiecznego Internetu; 

− Jak uniknąć zakażenia. Rozmowa na temat korona wirusa; 

− Dzień Kobiet; 

− Obchody Rocznicy Bitwy nad Bzura; 

− Spektakl teatralny. Bajka promująca zdrowy styl życia; 

− Warsztaty edukacyjne – Akademia programistów; 
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− Obchody 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; Dzień Przedszkolaka; 

− Andrzejki; 

− Sprzątanie świata – sprzątanie terenu wokół szkoły „Myślę więc nie śmiecę”; 

− Klasowe Spotkania Wigilijne; 

− Dzień Patrona szkoły; 

− Apel o prawach dziecka; 

− Kodeks kulturalnego ucznia; 

− Dzień głośnego czytania; 

− 103 rocznica odzyskania niepodległości; 

− Apel „Tolerancja”. 
 
5) Spotkania z ciekawymi ludźmi:    

− Spotkanie z policjantem - bezpieczna droga do szkoły z Mrówką; 

− Pszczelarz - poznanie informacji i ciekawostek o pszczołach. 
 
6) Wyjazdy uczniów na wycieczki: 
-  Wycieczka do Warszawy – Wilanów, Świątynia Opatrzności Bożej, Łazienki 
Królewskie, Starówka; 

− Płock – teatr; 

− Łódź – Filharmonia „Piaskiem malowane Mały Książę”. 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach 
 
W roku 2021 w szkole realizowano następujące działania: 
 
1) Projekty: 

- Modernizacja pracowni przedmiotowej. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Żeronicach przekazała środki finansowe pozyskane - z organizowanej corocznie na 
rzecz szkoły - imprezy dochodowej. Przeznaczono je na zakup ławek uczniowskich  
i krzesełek do pracowni edukacji wczesnoszkolnej. Projekt zainicjowany przez Radę 
Rodziców zyskał wsparcie finansowe – gminy Bedlno. 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. 

- Szkoła otrzymała 10 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej na dofinansowanie doposażenia nowego pomieszczenia do nauki 
pozyskanego w wyniku adaptacji. Do pomieszczenia po byłej bibliotece zakupiono 
tablicę, meble (regał), stoliki uczniowskie i krzesła. 

- Szkoła skorzystała z dotacji w ramach Programu Laboratoria Przyszłości 
w wysokości 30 000, 00 zł. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
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w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach programu zakupiono m.in. aparaty 
cyfrowe, mikrofony, dyktafon, zestaw nagłośnieniowy i oświetleniowy, drukarkę 3D 
oraz oprogramowanie do montażu filmów. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą 
zorganizować szkolne studio fotograficzno-filmowe 

- Zaadaptowano nowe pomieszczenie na bibliotekę szkolną. Pomalowano ściany, 
założono nową podłogę. 

- Przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego o nazwie ,,Szkoła przyszłości – wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu 
się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach”. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa: XI. Edukacja Kwalifikacje 
Umiejętności, Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: XI.1.2 
Kształcenie ogólne). 
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Żeronicach poprzez utworzenie nowej pracowni 
komputerowej, wyposażenie szkoły w cyfrowe pomoce edukacyjne i narzędzia TIK 
oraz wzrost kompetencji u 14 nauczycieli kształcenia ogólnego z zakresu kompetencji 
cyfrowych oraz wykorzystania sprzętu TIK. Projekt przeznaczony jest do realizacji od 
3 stycznia 2022 r.  do 30 czerwca 2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 
300 000,00 zł. i obejmuje: dofinansowanie w kwocie 279 000, 00, w tym ze środków 
Unii Europejskiej: 255 000,00 zł. 

- W 2021 roku w ramach projektu „Termomodernizacja budynków w gminach Związku 
Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” budynek Szkoły Podstawowej w Żeronicach 
przeszedł kompleksową termomodernizację. Wymieniono oświetlenie, okna, drzwi, 
źródło ogrzewania, ocieplono strop i elewację.  

2) Konkursy i Olimpiady: 

− Udział w eliminacjach szkolnych i rejonowych Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Historii (organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty). 

− Udział w eliminacjach szkolnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 
z Biologii, Matematyki oraz Języka Polskiego. 

− I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wodzie. 

− Udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi 
mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. 

− Udział w Konkursie plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa”. 

− Udział w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej 2021 – etap dekanalny. 

− Udział w Konkursie Plastycznym „Świat wolny od dymu tytoniowego”. 

− Udział w Igrzyskach Szkolnych w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców. 

− Udział w Turniej Piłki Nożnej. 

− Wysoki wynik egzaminu z języka polskiego był w roku 2021 powyżej średniej 
gminy, powiatu, województwa i kraju. 
 

3) Programy, Kampanie Dydaktyczne i Wychowawcze, Akcje, Projekty: 

− Udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta". W ramach akcji 
uczniowie uporządkowali groby żołnierzy znajdujące się na cmentarzu parafialnym 
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w Orłowie, zapalili znicze i złożyli wiązanki utworzone z kwiatów zebranych  
w szkolnej akcji "Kwiaty na groby żołnierzy". Uczniowie z klasy I przygotowali prace 
plastyczne związane z tradycją świąt zadusznych, natomiast uczniowie z klasy II 
wykonali prace o najbliższych miejscach pamięci narodowej. 

− Przeprowadzenie lekcji otwartych i zajęć edukacyjnych na podstawie materiałów 
edukacyjnych Projektu Sieciaki.pl, którego celem było zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z Internetu. 

− Udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).  

− CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania. Udział w akcji pozwala na 
podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów. 

− Udział w projekcie „Internetowy Teatr TVP dla Szkół”. 

− „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - ogólnopolski program edukacyjny poświęcony 
tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. 

− „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.  

− Udział w X jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. Uczniowie czytali dzieło 
Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”.  

− Hazard – Nie daj się wciągnąć - uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w akcji 
edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, której celem jest podniesienie 
świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu 
i uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych.  

− Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do Akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2021". 
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są słowa "Myślę, więc nie śmiecę". 

− Udział uczniów w szkoleniu z pierwszej pomocy. 

− Warsztaty cukiernicze dla uczniów. 
 

4) Wybrane Apele, Uroczystości i Imprezy Szkolne: 

− Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka. 

− Przygotowanie i zaprezentowanie montażu słowno-muzycznego w Kościele  
w Orłowie z okazji 82 rocznicy Bitwy Nad Bzurą.  

− Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 

− Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszej. 

− Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

− Wigilia Szkolna dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

− Współorganizowanie Dnia Rodziny w Gminie Bedlno – na boisku szkolnym przy 
szkole w Żeronicach – październik 2021. 

− Uroczystości koordynowane przez Samorząd Uczniowski: Szkolny Dzień Chłopca, 
Tydzień Tolerancji, Dzień Świętego Patryka, Gala z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 

− Obchody dni ze szkolnego kalendarza dni nietypowych: Dzień Gier Planszowych, 
Dzień Kundelka, Światowy Dzień Jabłka, Światowy Dzień Owoców i Warzyw. 

 
5) Wycieczki: 
 

− Dwie wycieczki edukacyjne do Płocka. 
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− Wycieczka edukacyjna na trasie: Żeronice - Łowicz – Arkadia - Nieborów – 
Sromów.  

− Wycieczka turystyczno-krajoznawcza na trasie Żeronice - Warszawa - Radzymin - 
Czerwińsk nad Wisłą – Wyszogród. 

13. Zabezpieczenie opieki przedszkolnej – Edukacja przedszkolna. 

 

W 2021 r na terenie Gminy Bedlno funkcjonowało: 

• 7 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Bedlnie, Pleckiej 

Dąbrowie, Pniewie, Szewcach Nadolnych, Żeronicach – dysponujących   

175 miejscami dla dzieci 5 - 6 – letnich.  

• 3 punkty przedszkolne przy Szkołach Podstawowych w Bedlnie, Pleckiej 

Dąbrowie, Żeronicach – dysponujące 75 miejscami dla dzieci 3 - 5 letnich. 

Na dzień 30.09.2021 r. uczęszczało do nich 112 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat oraz 43 

dzieci 6 – letnich i starszych, które odbywały roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne. 

Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych realizują podstawę programową 

wychowania przedszkolnego, zapewniając wychowanie i opiekę nad dziećmi przez  

5 godzin dziennie. 

Punkty przedszkolne zapewniają wychowanie i opiekę w wydłużonym czasie pracy 

przez 9 godzin dziennie.  

W związku z ograniczoną liczbą miejsc dla dzieci 3-5 letnich jaką Gmina Bedlno 

dysponuje w punktach przedszkolnych dzieci młodsze w 2021 r. przyjmowane były do 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.  

Przeprowadzona w 2021 r. diagnoza w zakresie jakości edukacji przedszkolnej  

w Gminie Bedlno wskazuje na konieczność podjęcia dalszych działań mających na 

celu dostosowanie organizacji edukacji przedszkolnej do zapotrzebowania 

zgłaszanego w tym zakresie przez rodziców.  

Aby poprawić warunki edukacji przedszkolnej i zwiększyć liczbę miejsc Gmina Bedlno 

w 2021 r. podobnie jak w latach poprzednich podjęła działania zmierzające do 

utworzenia oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych.  

Zaplanowano utworzenie drugiego oddziału punktu przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Bedlnie, na realizację zadania Gmina Bedlno aplikowała o środki 

zewnętrzne w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/21 w ramach 

Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na dzień pisania raportu 

projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną Komisji Oceny Projektów 

powołanej dla konkursu i z sumą 138 punktów znalazł się na trzecim miejscu listy. 

Pozyskano dofinansowanie w kwocie 510 000, 00 zł. 

 

XX. Organizacje pozarządowe 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy za rok 2021, odbywała się na podstawie: „Programu 
współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, który został przyjęty Uchwałą  
Nr XVIII/159/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 listopada 2020 roku. 

Głównym celem współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była poprawa jakości 
życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 
podejmowanie skutecznych działań na rzecz poprawy jakości ich życia, budowanie 
partnerstwa lokalnego pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi. 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 2021 nie dawał możliwości pełnego zaangażowania organizacji pozarządowych 
w swoją statutową działalność ze względu na epidemię koronawirusa SARS-COV-19  
i związanych z nim ograniczeń, zakazów zarówno w kraju jak i na świecie mających 
na celu jego zwalczanie. Ograniczenia te obejmowały również samorząd Gminy 
Bedlno oraz jego jednostki organizacyjne. Pomimo tego przyjęty program współpracy 
Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 był realizowany we 
wszystkich sferach możliwych do realizacji w okresie trwania pandemii.  

Partnerska współpraca Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 
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 
czasie Gmina Bedlno współorganizowała i współfinansowała działania skierowane do 
organizacji pozarządowej, między innymi w zakresie: 

1. Kultura fizyczna i sport, turystyka, uroczystości patriotyczne. 

1) Gminny Klub Sportowy w Bedlnie. 

W celu realizacji programu w zakresie kultury fizycznej i sportu utworzono zadanie pod 
nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”. W tym celu został 
ogłoszony otwarty konkurs ofert na jego realizację. Celem powierzenia tego zadania 
organizacji pozarządowej było: 
- zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych mieszkańców  
w Gminie Bedlno, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i udział w zawodach 
sportowych, 
- prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych skierowanych do różnych grup 
wiekowych i społecznych, 
- wzbogacenie oferty sportowej w gminie poprzez organizację i przeprowadzenie 
imprez sportowych skierowanych do grupy uczestników, 
- popularyzacja różnych dyscyplin sportu i osób niepełnosprawnych. 
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Na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
ofertę złożyła jedna organizacja: 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 50.000,00 zł. W tym celu podpisano stosowną umowę na 
realizację zadania objętego konkursem. 
 

Dzięki realizacji przez GKS Bedlno zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży" osiągnięto następujące rezultaty: 
 
- Przeprowadzono 24 zajęcia treningowe z piłki nożnej, piłki siatkowej oraz teaballu dla 
trzech grup treningowych (łącznie 60 dzieci). Zajęcia były prowadzone w ramach 
wolontariatu przez dwóch trenerów. 
 
- Zorganizowano 10 imprez sportowych (piłka nożna, halowa piłka nożna, unihokej): 
Gwiazdkowe Turnieje Halowej Piłki Nożnej w kat: U8, U10, U12, U14, U16, Senior. 
Powiatowy i Rejonowy Turniej Unihokeja dziewcząt i chłopców. Turnieje Piłki Nożnej 
o Puchar prezesa GKS Bedlno w kat. Senior, U14 i U12. Łącznie w turniejach wzięło 
udział ok 400 zawodników z ponad 60 drużyn. Prócz nagród uczestnicy mieli 
zapewnioną opiekę medyczną, sędziowską oraz techniczną (wkład osobowy 
wolontariusza), animacje. 
 
- Zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia treningów (stroje treningowe, 
piłki, akcesoria treningowe) oraz sprzęt sportowy i nagrody na organizowane turnieje 
sportowe (dyplomy, puchary, statuetki, medale), 
 
- Wzięto udział w 10 turniejach i imprezach sportowych na terenie całego kraju: Piłka 
Nożna – Głuchołazy - 4 turnieje; Halowa Piłka Nożna (Witonia, Zduny, Gostynin, 
Łowicz) - 4 turnieje; Teqbali - Krośniewice - 1 turniej; Unihokej - Bielawy - 1 turniej. 
Łącznie udział we wszystkich imprezach sportowych wzięła grupa 70 zawodników 
zrzeszonych w klubie GKS Bedlno. Zawodnicy mieli zapewnione opłatę wpisowego na 
zawody, transport, noclegi, wyżywienie. 
 
Dzieci z terenów wiejskich gminy Bedlno i woj. łódzkiego dzięki organizowanym 
zajęciom mogły podnosić swoje umiejętności oraz poprawić sprawność fizyczną. 
Realizacja zadania pozwoliła na wzrost wśród dzieci zainteresowania sportem, dała 
również możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego z rówieśnikami. Ważnym 
aspektem była pomoc dla dzieci z rodzin ubogich, gdyż realizacja zadania była 
bezpłatna. Wszystkim uczestnikom zapewniono optymalne warunki szkolenia 
sportowego. Sprzęt i odzież sportowa posłużą działaniom klubu w procesie szkolenia 
na kolejne lata. Klub planuje również w dalszym ciągu prowadzić zajęcia sportowe oraz 
organizować dalsze imprezy sportowe z wyselekcjonowanymi grupami. 
 
Gminny Klub Sportowy w Bedlnie zrealizował w pełni zadanie zgodnie ze złożoną 
ofertą. Na uwagę zasługuje fakt, że klub opiekował się obiektem sportowym w Pniewie 
oraz przygotowywał go do rozgrywek i prowadzonych na nim zawodów, turniejów  
i imprez sportowo rekreacyjnych.  
Z analizy sprawozdania Klubu z wykonania zadania wynika, że koszt całkowity 
zrealizowanego zadania wyniósł 61.218,59 zł., w tym: 

1 
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 - Z dotacji Gminy - 50.000,00 zł tj. 81,67 % udziału w całkowitych kosztach zadania 
publicznego, 
 - Z innych środków finansowych – 11.218,59 zł tj. 18,33 % udziału w całkowitych 
kosztach zadania publicznego,  
w tym: 
- z innych środków finansowych 6.218,59 zł. (tj. 10,16 % udziału w całkowitych 
kosztach zadania publicznego), 
- z wkładu osobowego (praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy) – 
5.000,00 zł. tj. 8,04 % udziału w całkowitych kosztach zadania publicznego, 
 

2) Społeczne Towarzystwo Sportowe „Lechita” Bedlno. (STS) 
 
W ramach swych działań Stowarzyszenie – Społeczne Towarzystwo Sportowe 
„LECHITA” – Bedlno współpracuje z Wójtem Gminy Bedlno w przedsięwzięciach  
o charakterze sportowym i rekreacyjnym, m.in.: 
 
- Zawody Strzeleckie – 29.05.2021 r., - boisko szkolne w Pleckiej Dąbrowie (Puchar 
37 Łęczyckiego Pułku Piechoty), zawody przeznaczone dla seniorów, juniorów i dzieci; 
- Wycieczki integracyjne dla szkół podstawowych z terenu Gminy Bedlno, uczestników 
zawodów strzeleckich i sekcji łuczniczej (Pniewo, Żeronice, Bedlno) na trasie; Łowicz 
– Nieborów – Arkadia; 
- Zawody Strzeleckie – 13.11.2021 r. - Bedlno (Za Niepodległą) zawody dla seniorów, 
juniorów, dzieci; 
- Wykorzystanie sali sportowej w Bedlnie i Żeronicach do cotygodniowych treningów 
sekcji łuczniczej; 
- Treningi strzelectwa sportowego realizowane dla uczniów szkół podstawowych z 
Bedlna, Pleckiej Dąbrowy, Żeronic i Pniewa; 
- organizacja I Halowych Mistrzostw Powiatu Kutnowskiego – hale sportowe w Bedlnie 
i Żeronicach; 
- Turniej Powiatów – zawody łucznicze powiatów; Zamoyski, Zgierski, Kutnowski. 
 

3) Stowarzyszenie – Polski Klub Kawaleryjski – Oddział Terenowy Bedlno 

Współpraca Stowarzyszenia z Samorządem Gminy Bedlno polegała na 
współorganizacji uroczystości o charakterze patriotycznym, a mianowicie: 

- Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia 2021 r. – Plecka Dąbrowa (oprawa uroczystej 
Mszy Świętej, prezentacja uzbrojenia i wyposażenia kawalerzysty, honorowy 
posterunek pod Pomnikiem Żołnierzy poległych w latach 1914-1921); 
- Rocznica Bitwy nad Bzurą – 26.09.2021 r. – Orłów (oprawa Mszy Świętej, prezentacja 
wyposażenia kawaleryjskiego, honorowy posterunek pod Pomnikiem poświęconym 
Bitwie nad Bzurą, złożenie kwiatów pod pomnikiem i na zbiorowej mogile żołnierskiej, 
prelekcja na temat wydarzeń 1939 r.); 
- Święto Niepodległości – 11.11.2021 r., - Plecka Dąbrowa (oprawa Mszy Świętej, 
dekoracja otoczenia pomnika poświęconego poległym żołnierzom w latach 1914-1921, 
występ artystyczny); 
- Turniej Szkół – listopad 2021 r., - prelekcja i przeprowadzenie turnieju w Szkole 
Podstawowej im 37pp w Pleckiej Dąbrowie w ramach rywalizacji z pozostałymi 
szkołami w Szczycie i Bielawach; 
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- Budowa masztu w kształcie lancy obok kwatery wojennej z września 1939 r. – Plecka 
Dąbrowa. 
 

4) Stowarzyszenie – Historyczny Powiat Orłowski – „TRZY WIEŻE” – Bedlno 

Współpraca z Samorządem Gminy Bedlno w projektach patriotycznych, edukacyjnych 
i integracyjnych polegała na: 

- Rekonstrukcja Pomnika w Pleckiej Dąbrowie poświęconego poległym mieszkańcom 
dawnej Gminy Plecka Dąbrowa, w ramach projektu; „Bohaterowie z Pomnika”, 
- Wycieczki edukacyjne dla Szkół Podstawowych w Bedlnie, Żeronicach, Pniewie i 
Pleckiej Dąbrowy do miejsc związanych z wydarzeniami wrześniowymi 1939, Bitwy 
Warszawskie 1920 i Odzyskania Niepodległości 1918, a mianowicie: Warszawa – 
Muzeum Wojska Polskiego; Kutno – Muzeum Bitwy nad Bzurą; Sochaczew – Muzeum 
Pola Bitwy nad Bzurą; Radzymin – cmentarz żołnierzy poległych w Bitwie 
Warszawskiej; Krośniewice – Muzeum Jerzego Dunin-Borkowskiego; Płock – Muzeum 
Historii Płocka oraz Czerwińsk n/Wisłą, Wyszogród , Łowicz, 
- wydanie informatora na temat historii pomnika w Pleckiej Dąbrowie. 
 

2. Współpraca w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie:  

1. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 171 osób.  Artykuły spożywcze przekazywane były w formie paczek 
żywnościowych składających się z minimum 3 artykułów spożywczych z różnych grup 
towarowych. Dla każdego podopiecznego przewidziano paczkę żywnościową  
o łącznej wadze 49,15 kg.  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2021 roku włączył się  
w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”. W ramach tej akcji cztery rodziny z terenu 
gminy Bedlno zostały wytypowane do pomocy rzeczowej i otrzymały te pomoc. 

 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie nawiązał kontakt z Związkiem 
Harcerstwa Drużyn Ziemi Żychlińskiej, w ramach tej współpracy dwie osoby samotne 
otrzymały pomoc w formie artykułów żywnościowych i odzieży 

4. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w ramach współpracy 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Łodzi 
podpisał umowę w ramach Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywoływanych chorobami 
zakaźnymi”. W ramach tej współpracy 200 osób niepełnosprawnych z terenu gminy 
Bedlno otrzymało pomoc w postaci paczki żywnościowo-przemysłowo-ochronnej. 
Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę – 98.000,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2021 roku nie ponosił żadnych 
kosztów związanych z współpracą z organizacjami pozarządowymi  

3. Współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 
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W zakresie problematyki poprawy bezpieczeństwa w Gminie Bedlno w roku 2021 była 
prowadzona współpraca z 10 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 
Gminy. Były to jednostki: OSP Bedlno, OSP Dębowa Góra, OSP Mirosławice, OSP 
Orłów – Kolonia, OSP Plecka Dąbrowa, OSP Pniewo, OSP Stradzew, OSP Tomczyce, 
OSP Wola Kałkowa, OSP Załusin. 
Za współpracę z wszystkimi jednostkami OSP z terenu Gminy w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa w roku 2021 Władze Gminy Bedlno serdecznie dziękują 
 
Szczegółowy opis współpracy został zawarty w rozdziale XVI na str. 86 Raportu. 
 

4. Współpraca w zakresie propagowania kultury. 
 
Rok 2021 to kolejny rok, w którym obowiązywały ograniczenia związane z epidemią 
koronawirusa SARS-COV-19. Działalność w zakresie propagowania kultury we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi była ograniczona z powodu pandemii. 
Mimo to udało się zorganizować wiele planowanych imprez kulturalnych i plenerowych 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca i działania Gminnego 
Ośrodka Kultury w Bedlnie reprezentującego samorząd Gminy Bedlno z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2021 polegała m.in. na: 
 

1. Uczestnictwie reprezentantów Gminy Bedlno (KGW Stanisławiczanki, Zespół 
Śpiewaczy Żeroniczanki, Pan Krzysztof Czarnecki i Pan Mieczysław Cichocki)  
w Pikniku Europejskim w Dąbrowicach organizowanym przez Urząd Marszałkowski  
w Łodzi – koszt transportu 400 zł.  
  

2. Reprezentacji Gminy Bedlno poprzez udział KGW w Stanisławicach w Dożynkach 
Wojewódzkich w Rogowie – bez kosztów. 
 
3. Przygotowaniu posiłku przez KGW Pniewo i KGW Stanisławiczanki dla uczestników 
Dożynek Gminno – Parafialnych w Wojszycach – koszt zakupu produktów do 
przygotowania posiłku – 1.050 zł. oraz stoiska KGW z terenu Gminy Bedlno. 
 
4. Współorganizacji Pikniku rodzinnego w Żeronicach w formie festynu wspólnie ze 
Stowarzyszeniem EKOBIESIADA, Szkołą Podstawową i Jednostki OSP z terenu 
naszej gminy – bez kosztów. 
 
5. Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny to życzenia w formie piosenek, które 
zaprezentowali Pan Mieczysław Cichocki i Zespoły Śpiewacze z naszej gminy: Zespół 
Śpiewaczy Wesołe Pleckowianki, Zespół Śpiewaczy Wojszycanki i Zespół Śpiewaczy 
Żeroniczanki. 

6. Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie oraz Wójt Gminy Bedlno przy współpracy  
z Gminnym Klubem Sportowym Bedlno przygotowali dla wszystkich miłośników piłki 
nożnej możliwość wspólnego kibicowania Reprezentacji Polski podczas Euro 2020.  
W dniu 14 czerwca o godzinie 18:00 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie na 
telebimie transmitowany był Mecz Polska - Słowacja. 

7. W dniu 25 czerwca zaprezentowano najważniejszy obrzęd Nocy Świętojańskiej, 
puszczania wianków w oprawie muzycznej przygotowanej przez formację wokalną 
Easter Folk i Zespoły Śpiewacze z terenu naszej Gminy Bedlno. Dla wszystkich 
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uczestników przygotowana została loteria " Poszukiwanie kwiatu paproci ", której 
nagrodą główną była złota biżuteria, a fundatorem nagród był Pan Jacek Luciński 
właściciel firmy P.P.H. Hetman. 

8. W niedzielę 24 października 2021r. w Żeronicach odbył się "Dzień Rodziny w Gminie 
Bedlno". W festynie uczestniczyły licznie zgromadzeni mieszkańcy, którzy mogli wziąć 
udział w różnych ciekawych konkursach dedykowanych Rodzinom, uczniom Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy i KGW. Każdy uczestnik otrzymał atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Festyn obfitował w liczne bezpłatne atrakcje min. park zabaw, watę cukrową 
pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez jednostki OSP z terenu Gminy oraz 
koncert zespołu Laser. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały bezpłatną degustację 
smakołyków. 
 
9. 24 października w kościele parafialnym w Bedlnie po porannej mszy świętej odbył 
się koncert piosenki Papieskiej. Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie oraz zespół 
śpiewaczy Szewcowianki, zespół śpiewaczy Żeroniczanki, zespół śpiewaczy 
Wojszycanki, Pan Krzysztof Czarnecki, Pan Mieczysław Cichocki i dzieci z formacji 
Easter Folk przygotowali koncert, który był wspomnieniem Papieża Polaka Św. Jana 
Pawła II. Tego dnia można było zobaczyć wystawę "Centrum Myśli Jana Pawła II" pt. 
Karol Wojtyła-Narodziny. 
 

5. Współpraca z stowarzyszeniami. Związkami międzygminnymi. Fundacjami. 
 
Współpracowano z organizacjami pozarządowymi o charakterze ponadgminnym,  
w tym m.in.: 
 
1) 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 2021 roku związane z udziałem w ZGRK wyniosły 16.371,00 zł. 
 
2) 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 2021 roku związane z udziałem w Stowarzyszeniu wyniosły 3.600,00 zł. 
 
3) Gmina Bedlno przystąpiła w roku 2020 do partnerstwa Jednostek Samorządu 
terytorialnego z Powiatu Kutnowskiego i Łęczyckiego o nazwie „Między Kutnem  
a Łęczycą” na rzecz 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: 
 
      - Partnerstwo „Między Kutnem a Łęczycą”. 
      - 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 
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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 i był kontynuowany w roku 2021. 
 
4) Gmina Bedlno od 2021 roku współpracuje z Fundacją Instytut Rozwoju 
Regionalnego Kraków Oddział w Łodzi w zakresie poprawy dostępności usług osobom 
ze szczególnymi potrzebami w obiektach Gminy Bedlno. W ramach współpracy 
Fundacja wykonała nieodpłatnie audyt dostępności dla budynku Urzędu Gminy i jego 
otoczenia w zakresie wymogów do dostępności architektonicznej i dostępności 
informacyjno – komunikacyjnej. Pomogła również merytorycznie w zakresie 
wykonywanych prac dostosowawczych w tym regulaminów, zarządzeń, przepisów 
lokalnych do obowiązujących przepisów prawa w zakresie dostosowania obiektów 
użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Fundacja zakupiła  
i przekazała nieodpłatnie dla Urzędu Gminy pętlę indukcyjną pomocną w obsłudze 
osób niedosłyszących. Współpraca jest kontynuowana także w roku bieżącym. Udział 
w partnerstwie jest bezpłatny i jest kontynuowany w roku 2022. 

5) Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalne Partnerstwo ds. Wody. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego  
w Brwinowie oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło prace nad 
utworzeniem lokalnych partnerstw na rzecz wody (LPW), których zadanie polegało na 
zainicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów 
pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki 
wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. 
Zdecydowano, że partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury 
obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań 
strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy 
pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami. Działania te mają prowadzić do 
poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich. 
W Bedlnie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach ministerialnego projektu dla 
powiatu kutnowskiego. Nastąpiło tam zawiązanie partnerstwa, którego celem jest 
zdiagnozowanie stanu i zasad racjonalnej gospodarki wodnej i zapobieganie suszy w 
powiecie. Partnerzy chcą zaktywizować wszystkie instytucje, którym potrzebna jest 
woda, którzy wodą zarządzają, żeby poznali się i współpracowali. W glebie od kilku lat 
brakuje wody, musimy podjąć działania, aby zapobiegać suszy. Właśnie w powiecie 
kutnowskim, w gminie Bedlno mieszkańcy i rolnicy narzekają na złą gospodarkę 
wodną, dramatyczną jakość wody i na systematycznie powtarzający się brak wody. 
Problem wody na obszarach wiejskich jest coraz bardziej odczuwalny. Często dotknęła 
nas susza, znaczne obniżenie plonów, dlatego to jest ważna inicjatywa, aby 
ograniczać skutki suszy. Ustalamy jakie będą dalsze kroki. Mam nadzieję, że oprócz 
spotkań oprócz rozmów dalej pójdą za tym fundusze. Samorządy mają ograniczone 
budżety więc jeśli za tym pomysłem pójdą centralne fundusze. 
 
6) Na terenie gminy Bedlno w 2020 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, 
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− Koło Gospodyń Wiejskich „Młodzi duchem” w Szewcach Nadolnych, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Mirosławicach. 
 

6. Pozostałe formy współpracy 
 
W 2021 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) oraz gazetce Informacje z Gminy Bedlno, 
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, 

 

7. Współpraca placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Bedlno z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. 
 

Szkoła Podstawowa w Bedlnie. 

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie współpracuje na 
bieżąco z następującymi organizacjami pożytku publicznego realizując cele 
edukacyjne, wychowawcze i społeczne. 
 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie – współpraca podczas akcji zbierania korków, 
nakrętek. Najmłodsi wolontariusze Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Klubu 
Wolontariatu prowadzą zbiórkę   na sprzęt dla chorych dzieci w najbliższym regionie. 

2. Parafia p.w. Św. Floriana w Bedlnie – współpraca w organizowaniu uroczystości 
parafialnych i szkolnych: święta kościelno- patriotyczne, okolicznościowe wystąpienia, 
kultywowanie tradycji świątecznych z udziałem parafii. Ponadto przeprowadzono 
zbiórkę żywności, środków higienicznych dla uchodźców z Ukrainy (udział SK.PCK  
i Caritas) 

3. Fundacja” Cztery łapy” w Żychlinie – przeprowadzenie zbiórki karmy, kocy i innych 
akcesoriów dla podopiecznych fundacji. Podczas wakacji wolontariusze fundacji 
znaleźli schronienie dla porzuconego kota, którym zajmowali się uczniowie do wakacji.   
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4. Hufiec Kutno – Związek Drużyn i Gromad Ziemi Żychlińskiej -współpraca w zakresie 
funkcjonowania drużyny harcerskiej i gromady zuchowej prowadzenie zbiórek przez 
instruktorów, organizowanie akcji letniej-obóz harcerski. 

5. Towarzystwo Nasz DOM - przeprowadzenie akcji Góra Grosza na rzecz dzieci, które 
nie wychowują się we własnej rodzinie. Zbierały grosiki przedszkolaki i klasy I-VIII.  

6. TUR LECHITA Marek Drabik –organizowanie wyjazdów edukacyjnych po 
najbliższym regionie oraz po Polsce. Ponadto treningi   łucznictwa oraz zawody 
strzeleckie na hali sportowej szkoły, udział uczniów szkoły. 

7. Gminny Klub Sportowy w Bedlnie – organizowanie treningów na obiektach 
sportowych szkoły, wyjazdów sportowych oraz zimowych ferii dla uczniów naszej 
szkoły i z terenu Gminy Bedlno. 

 8. Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Kutnie – propagowanie postaw 
proekologicznych poprzez udział uczniów szkoły w konkursach przyrodniczych 
plastycznych oraz realizacja programu „Mała retencja -więcej wody”.  

9. Stowarzyszenie WIOSNA (siedziba w Krakowie) - organizowanie „Szlachetnej 
paczki” dla rodziny wielodzietnej ze społeczności szkolnej. Współpraca z liderem 
rejonu pod hasłem „Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem”.  

Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty  
im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie 

 
W roku szkolnym 2020/2021 jak również w roku 2021/2022 z uwagi na pandemię 
współpraca z wszelkiego rodzaju organizacjami przebiegała w ograniczonym zakresie. 
Pomimo tych uwarunkowań szkoła współpracowała z następującymi instytucjami: 

1. LOP (Liga Ochrony Przyrody). Efekty:  
- kształtowanie postaw proekologicznych oraz odpowiedzialności za stan najbliższego 
środowiska przyrodniczego, 
- rozwijanie zainteresowań uczniów, 
- promocja szkoły w środowisku lokalnym, 
- możliwość udziału uczniów w konkursach i akcjach o charakterze ekologicznym, 
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości, 
- prowadzenie szkolnego koła LOP. 
 
2. Z organizacją Siepomaga.pl - największym portalem charytatywnym. Efekty:  
- przeprowadzenie zbiórki charytatywnej dla osób potrzebujących, 
- uwrażliwienie uczniów na potrzebę niesienia pomocy osobom potrzebującym, 
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w otoczeniu lokalnym, 
- rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. 
 
3. Społecznym Towarzystwem Sportowym "LECHITA"- przynależność sześciorga 

uczniów z klasy 8 do sekcji łuczniczej. Efekty:  
- rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów, 
- zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w zawodach sportowych, 
- podniesienie poziomu sportowego uczniów, 
- wysokie osiągnięcia podczas zawodów ogólnopolskich i powiatowych  
- umiejętność gry fair-play, 
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- promocja szkoły w środowisku lokalnym. 
 
4. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Efekty: 
- finansowanie obiadów uczniom najbardziej potrzebującym, 
- dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich, 
- pomoc prawna i finansowa dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe. 
 
5. Gminny Klub Sportowy Bedlno - przynależność uczniów do drużyny piłkarskiej. 

Efekty: 
- podniesienie poziomu sportowego uczniów, 
- pozytywny wpływ na rozwój organizmu dzieci, tj. na kondycję fizyczną i psychiczną 
- umiejętność pracy w zespole. 
 
6.  OSP w Tomczycach i w Pleckiej Dąbrowie - pomoc przy realizacji projektu 

Modernizacja salki i boisk w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie. Efekty: 
- uporządkowany teren przyszkolny - wycinka drzew, 
- uporządkowany plac przeznaczony na szkolne boisko, 
- wykonane ogrodzenie terenu szkolnego. 
 
7. Parafia Rzymsko-Katolicka, siostry Świętej Rodziny. Efekty: 
- zapraszanie księży i sióstr na uroczystości szkolne, 
- pomoc w zorganizowaniu uroczystości religijno-patriotycznych, 
 
8. Współpraca z Radami Sołeckimi z terenu Gminy Bedlno. Efekty: 
- sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do szkoły- 2 laptopy.  
 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie 
 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie w zakresie realizacji 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 wykonywała 
następujące działania: 

1. Działania skierowane do organizacji pozarządowych w 2021r. 

- Parafia Rzymsko – Katolicka w Bedlnie - przygotowanie montażu słowno-
muzycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, udział  
w rekolekcjach online; 
- Parafia Pod Wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pleckiej 
Dąbrowie – współudział w Gminnych Obchodach 101 Rocznicy Bitwy Warszawskiej - 
udział Pocztu Sztandarowego; 
- Parafia Bożego Ciała w Orłowie - współudział w Gminnych obchodach 82 rocznicy 
Bitwy nad Bzurą – udział Pocztu Sztandarowego; 
- Festiwal Piosenki Religijnej Bedlno 2021 w Kościele Św. Floriana w Bedlnie; 
 
2. Organizacja spotkań, szkoleń i konferencji z udziałem przedstawicieli organizacji 
pozarządowych: 

- Szkolenia Rady Pedagogicznej – „Cztery razy PPP” zorganizowane przez 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, „Lekcja Enter” zorganizowana przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji „Dziennik elektroniczny” zorganizowane przez Firmę Librus; 
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- Spotkanie z pszczelarzem „Sekretne życie pszczół”; 
- Grupa Artystyczna „Akada” – cykliczne przedstawienia profilaktyczne, np. „Po Polsce 
podróże małe i duże”, „Calineczka”, „Wiosna, lato, jesień, zima, teleturniej się 
zaczyna”; 
- Ogólnopolski program „Czytanie ma moc”; 
 
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 

- „Cztery Łapy” – akcja pomocy zwierzętom ze schroniska – zbieranie karmy; 
- Ogólnopolski program „Śniadanie daje moc” – przygotowanie zdrowego śniadania; 
- Udział w akcjach: „Akademia Kubusia Puchatka”; „Szkoła Pamięta”; „Szkoła do 
Hymnu”; „Sprzątamy dla Polski”; „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”; „Dzień 
Bezpiecznego Internetu”; 
- Stowarzyszenie – Historyczny Powiat Orłowski – „TRZY WIEŻE” – Bedlno kierowane 
przez Marka Drabika w zakresie organizacji wycieczek historycznych, m. in: do 
Warszawy, Radzymina – Muzeum Wojska Polskiego, Cmentarz Żołnierzy Poległych  
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, Bazylika w Czerwińsku; do Krośniewic i Płocka - 
Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach, Wzgórze Tumskie  
i Muzeum Mazowieckie w Płocku;  
- Udział w akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2021. Myślę, więc, nie śmiecę”;  
- Współpraca z GKS Bedlno – uczniowie szkoły członkami klubu;  
 
4. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych 

- Fundacja „Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek na pomoc dzieciom niepełnosprawnym  
i niewidomym; 
- Towarzystwo Nasz Dom – „Góra Grosza” – ogólnopolska akcja pomocy 
dzieciom   wychowującym się poza własną rodziną; 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 
- Zbiórka plastikowych nakrętek. 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych  
w zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 
2021 podejmowała następujące działania: 
 
1. Działania skierowane do organizacji pozarządowych w 2021 r. 
 
- Parafia Bożego Ciała w Orłowie – współudział w Gminnych Obchodach 82 rocznicy 
Bitwy nad Bzurą (udział Pocztu Sztandarowego oraz montaż słowno-muzyczny) 
- Parafia św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych – udział w Mszach Świętych 
zamówionych przez szkołę, opieka nad grobami zmarłych nauczycieli, przygotowania 
do sakramentów świętych 
- Parafia św. Floriana w Bedlnie - współudział w Gminnych Obchodach Rocznicy 
Utworzenia Konstytucji 3-go Maja połączone z św. Florianem oraz Gminnych 
Obchodach 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości (udział Pocztu Sztandarowego) 
- Parafia pw. Zwiastowania NMP w Pleckiej Dąbrowie - współudział w Gminnych 
Obchodach 101 Rocznicy Bitwy Warszawskiej (udział Pocztu Sztandarowego) 
- Stowarzyszenie „Hospicjum Kutnowskie” – Kwesta Wielkopostna w parafiach 
(Bedlno, Łęki Kościelne, Orłów) 

https://www.facebook.com/parafia.zwiastowania.NMP.i.sw.Barbary/
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2. Organizacje spotkań, szkoleń i konferencji z udziałem przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. 
 
- Koło Łowieckie „Łoś” - spotkanie z członkami i przekazanie karmy dla ptaków oraz 
karmników. 
- Spotkanie z prawdziwym pszczelarzem i pasjonatem pszczół panem Tomaszem 
Wiśniewskim, warsztaty pod hasłem „Sekretne życie pszczół”. 
 
3. Współorganizowanie i współfinansowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, 
turystycznych oraz związanych z promocją gminy Bedlno. 
 
- GKS Bedlno – nasi uczniowie zasilają szeregi klubu, 
- GOK Bedlno- stała współpraca- udział w konkursach, udział uczniów w obchodach 
„Święto Rodziny Gminy Bedlno”, „Dzień Pluszowego Misia”, itp. 
 
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze ponadgminnym. 
 
- Schronisko dla zwierząt „Cztery Łapy” Żychlin – zbiórka karmy. 
- Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Płocku.  
- Towarzystwo Nasz Dom – udział w programie Góra Grosza. 
- UNICEF – udział w programie Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka i świętowanie 
32 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 
 
5. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych. 
 
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie – zbiórka darów serca 
(słodycze, produkty spożywcze itp.) dla swoich rówieśników i jednocześnie 
podopiecznych placówki w okresie Świąt Bożego Narodzenia.  
- Sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji „Pomóż i Ty”. 
- Wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w 
Wojszycach. 
- Współpraca w formach pozafinansowych np. Internet, programy itp. - Dzień 
Bezpiecznego Internetu - inicjatywa Polskiego Centrum Programu Safer Internet, 
tworzone przez NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 

− Zbiórki: pieniężna dla Podopiecznych Hospicjum Kutnowskiego – kwesta; środków 
czystości dla DPS w Wojszycach; korków i nakrętek dla chorej koleżanki; 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach 

Współpraca w zakresie realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi przez 
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Żeronicach w roku 2021 polegała na:  

1. Działania skierowane do organizacji pozarządowych w 2021 roku 

W ramach wsparcia Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 
„Pomóż i Ty” zakupiono kalendarze oraz zachęcano rodziców do przekazania  
1% podatku na rzecz w/w organizacji pożytku publicznego 

2. Organizacja spotkań, szkoleń, konferencji z udziałem przedstawicieli organizacji 
pozarządowych 
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Prowadzono lekcje otwarte i zajęcia edukacyjne na podstawie materiałów 
edukacyjnych Projektu Sieciaki.pl, który jest elementem programu „Safer Internet”. 
Głównym celem zajęć było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania 
z Internetu. 

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze ponadgminnym 

Łódzki Szkolny Związek Sportowy – utworzono dwie grupy SKS dla 30 uczniów. 
Zajęcia były finansowane ze środków Ministerstwa Sportu. Udział w nich przyczynił się 
do podniesienia aktywności fizycznej uczniów i popularyzacji aktywnego spędzania 
wolnego czasu 

5. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych 

- Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego chłopca (Kubusia Chrabańskiego) 
na rehabilitację i leczenie podopiecznego fundacji „Ludzkie serca”  
- Mikołajki 2021 – Paczuszka dla maluszka – zbiórka artykułów higienicznych 
dla dzieci – podopiecznych Domu Samotnej Matki. 
- Zbiórka karmy dla psów i kotów podopiecznych Schroniska „Cztery Łapy” w Żychlinie 
- Góra Grosza – zbiórka drobnych monet dla dzieci, które wychowują się poza swoją 
rodziną. Zebrano 276,13 zł na rzecz Towarzystwa Nasz Dom  
6. Współpraca w formach pozafinansowych np. Internet, programy itp. 

1) CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania - CodeWeek to społeczna inicjatywa, 
w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych 
wydarzeń związanych z programowaniem. Udział w akcji pozwala na podniesienie 
kompetencji cyfrowych uczniów. Uczniowie SP w Żeronicach włączyli się w tę akcję 

2) Dzień Bezpiecznego Internetu – Organizatorem wydarzenia w Polsce 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). W lutym 2021 roku DBI 
obchodziliśmy w naszej szkole pod hasłem „Internet bez hejtu”. W klasach I-III zajęcia 
odbyły się w trybie stacjonarnym, a klasach IV-VIII online. Celem zajęć było 
uwrażliwienie na problem obrażania i szerzącej się nienawiści w Internecie.  

3) Kubusiowi Przyjaciele Natury -  to jeden z największych ogólnopolskich programów 
edukacyjnych dla przedszkoli oraz dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony 
tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest 
proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. 
Dzieci wzięły udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczyły się troszczyć 
o środowisko naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii i dowiedziały się, 
dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznały korzyści płynące z ruchu. 

4) Uczniowie szkoły przyłączyli się do Akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2021". Hasłem 
przewodnim tegorocznej edycji są słowa "Myślę, więc nie śmiecę". Przed wyjściem  
w teren młodzież uczestniczyła w krótkim apelu przygotowanym przez 8 klasę. 
Uczniowie podzieleni na zespoły, wyposażeni w rękawiczki i worki do segregacji 
śmieci sprzątali teren wokół szkoły oraz w pobliskim lesie. 
 

XXI. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2021 roku 
 

https://fdds.pl/


138 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Bedlno w 2021 roku 
był realizowany na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i 
przyjęty uchwałą nr XXI/177/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 31.03.2021 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 2021 roku zapewniła opiekę bezdomnym zwierzętom w schronisku 
Tomvet - Psiakowo w Łowiczu. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych 
na bezdomne zwierzęta w 2021 r. wyniosła 18.582,94 zł. 
 

XXII. 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. 
 
Samorząd Gminy Bedlno czyni starania by Gmina Bedlno stała się miejscem, w którym 
kolejne pokolenia naszych Mieszkańców zechcą swoje życiowe plany i aspiracje 
realizować.   
 


