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Na podstawie art. 5a pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym  

i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) „Organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później jak do dnia 31 maja każdego roku 

jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni”. 

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. 

Przed podjęciem wyżej wymienionej Uchwały Nr XVIII/159/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 

listopada 2020 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w celu poznania opinii  

i uwag odnośnie projektu Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie. Konsultacje zostały 

przeprowadzone w dniach od 23 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach 

prowadzonych konsultacji i projektem Programu współpracy zostały umieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno www.ugbedlno.bip.org.pl , na stronie 

internetowej Gminy www.bedlno.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Bedlno. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  

z zastosowaniem formularza konsultacyjnego poprzez jego przesłanie wraz z ewentualnymi 

uwagami pocztą elektroniczną na adres e-mail ug@bedlno.pl., bądź osobiście w Urzędzie 

Gminy Bedlno, Sekretariat, pokój Nr 14. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia 

konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, uwag ani propozycji zmian projektu „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 2021 rok”. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 określał obszary, zasady 

oraz formy współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, a także 

wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, 

przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we 

właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 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. To wszystko ma służyć w szczególności podnoszeniu 

efektywności działań prowadzonych w zakresie zlecenia i realizacji zadań publicznych oraz 

wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy. 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.  

http://www.ugbedlno.bip.org.pl/
http://www.bedlno.pl/
mailto:ug@bedlno.pl
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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.  

Ograniczona przez pandemię współpraca Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi 

opierała się na zasadach finansowych i pozafinansowych z uwzględnieniem przyjętych  

w programie wytycznych tj. pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. Prowadzenie przez samorząd Gminy Bedlno aktywnej 

polityki w zakresie różnych form pomocy i wspierania podmiotów działających w obszarze 

działalności pożytku publicznego na rzecz jej Mieszkańców ma również na celu efektywne 

zarządzanie środkami publicznymi. 

Partnerska współpraca Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 opierała 

była również realizowana poprzez jednostki organizacyjne Gminy Bedlno przy aprobacie  

i wsparciu władz samorządowych Gminy zarówno uchwałodawczych jak i wykonawczych. 

Realizacja programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej 

społeczności i wielu jej liderów.  

W tym trudnym i specyficznym ze względu na pandemię koronawirusa SARS-COV-19 Gmina 

Bedlno współorganizowała i współfinansowała działania skierowane do organizacji 

pozarządowej, w między innymi w zakresie: 

I. 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. 

 

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 24a. 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: 

1. Przeprowadzono 24 zajęcia treningowe z piłki nożnej, piłki siatkowej oraz teąballu dla trzech 
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grup treningowych (łącznie 60 dzieci). Zajęcia były prowadzone w ramach wolontariatu przez 

dwóch trenerów. 

2. 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 zapewnieni opiekę medyczną, sędziowską oraz techniczną (wkład osobowy 

wolontariusza), animacje. 

3. Zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia treningów (stroje treningowe, piłki, 

akcesoria treningowe). 

4. Zakupiono sprzęt sportowy i nagrody na organizowane turnieje sportowe (dyplomy, puchary, 

statuetki, medale), 

5. 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 zainteresowaniem 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. Z dotacji Gminy - 50.000,00 zł tj. 81,67 % udziału w całkowitych kosztach zadania 

publicznego, 

2. 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.: 

 



4 
 

- Zawody Strzeleckie – 29.05.2021 r., - boisko szkolne w Pleckiej Dąbrowie (Puchar 37 

Łęczyckiego Pułku Piechoty), zawody przeznaczone dla seniorów, juniorów i dzieci; 

- Wycieczka 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 sal sportowych w Bedlnie i Żeronicach do cotygodniowy 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; 

- 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. 
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II. Współpraca w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie - współpraca z organizacjami 

pozarządowymi  

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. Klienci Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa to osoby, których dochód nie przekraczał 1.542,20 zł  

w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 1.161,60 zł w rodzinie. Osoby ubiegające się o 

pomoc z Programu zobowiązane były złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym 

swoją sytuację materialną.  

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. Paczka zawiera 

limity produktów, których nie można przekroczyć. W skład pełnej paczki dla jednej osoby 

wchodziły następujące produkty: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki maślane, mleko UHT, 

ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, 

powidła śliwkowe, gołąbki w sosie pomidorowym, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, 

cukier biały, olej rzepakowy, buraczki wiórki, makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza 

gryczana, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy kabanosy wieprzowe, miód 

wielokwiatowy. 

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 w kwocie – 98.000,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2021 roku nie ponosił żadnych kosztów 

związanych z współpracą z organizacjami pozarządowymi.  

III. Współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa.  
 

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,  
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OSP Plecka Dąbrowa, OSP Pniewo, OSP Stradzew, OSP Tomczyce, OSP Wola Kałkowa,  

OSP Załusin. 

 

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, 

• 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 celeowy 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 

 

O współpracy Samorządu Gminu 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 raz 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 
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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. 

 

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 

złotych. 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:4.000,0 złotych, 

- Sołectwo Szewce Walentyna kwotę: 1.000,00 złotych, 

- Sołectwo Wojszyce Kolonia 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. 
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IV. Współpraca w zakresie propagowania kultury. 
 

Rok 2021 to kolejny rok, w którym obowiązywały ograniczenia związane epidemię 

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 z organizacjami pozarządowymi 

dotyczą organizacji oraz współorganizacji wydarzeń kulturalnych i związanych z promocją 

Gminy Bedlno oraz budowanie partnerstwa lokalnego pomiędzy Gminą a organizacjami 

pozarządowymi.  

Współpraca GOK 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 Józef Ignaczewski 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 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  
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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 parafialny w Bedlnie po porannej mszy świętej odbył się koncert 

piosenki Papieskiej. Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie oraz zespól śpiewaczy Szewcowianki, 

zespól śpiewaczy Żeroniczanki , zespól 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. 

 

V. 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: 

 

      1) Partnerstwo „Między Kutnem a Łęczycą”. 

      2) Partnerstwo „Sieradzkie+”  

 

Doradztwo dla partnerstwa jest świadczone przez ekspertów Związku Miast Polskich. Obszar 

naszych jednostek samorządowych z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego jest wskazany jako 

zagrożony marginalizacją społeczną, gospodarczą lub społeczno – gospodarczą. Planowany do 

realizacji na lata 2021-2027 „Program Ponadregionalny+” dedykowany jest właśnie takim 

obszarom. Program ten to narzędzie do wprowadzenia pozytywnej i pożądanej przez 

mieszkańców zmiany rozwojowej. Możemy być beneficjentami dodatkowych środków 

finansowych dedykowanych dla takich gmin. Współpraca regionalna pozwoli na lepsze 

przygotowanie się do przygotowywania projektów i składania wniosków oraz będzie lepiej 

punktowana. Udział w partnerstwie jest bezpłatny 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 
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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 przestąpiła do Stowarzyszenia Lokalne Partnerstwo ds. Wody. Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy 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 na 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. 

 

VI. 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, 



11 
 

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, 

 

VII. Współpraca placówek szkolnych dla których organem prowadzącym 

         jest Gmina Bedlno z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 
 

I. 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. Plastikowe nakrętki 

składaliśmy do WIELKIEGO SERCA, znajdującego się przy Urzędzie Gminy i siedzibie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie.  Ponadto oddaliśmy dużą ilość nakrętek, którą 

druhowie strażacy zabrali samochodem.   Zbiórka trwa nadal. 

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.   

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”.  
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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”.  

II. 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. Od połowy 

października 2020 r. uczniowie przeszli na tryb nauki zdalnej.  Ze względu na panujący reżim 

sanitarny w szkołach i placówkach oświatowych, szkoła miała ograniczone kontakty z osobami   

z zewnątrz. Wszelkiego rodzaju, konkursy, spotkania, uroczystości, organizowane przez różne 

instytucje, nie odbyły się lub odbyły się tylko w niewielkim stopniu w trybie on-line. Wiele 

działań profilaktycznych, innowacyjnych nie zostało zrealizowanych, ponieważ do realizacji 

potrzeba było bezpośredniego kontaktu z uczniem. Zdarzało się też tak, że wiele instytucji,  

z którymi nasza szkoła miała współpracować, zostało zamkniętych na czas pandemii. 

Od początku roku szkolnego 2020/2021, dyrektor wraz z nauczycielami skupił uwagę na 

przygotowaniu szkoły do pracy zdalnej - wyborze odpowiednich narzędzi do komunikacji  

z uczniami, doskonaleniu własnych umiejętności z obsługi wybranej platformy i przeszkoleniu 

uczniów co do korzystania z wybranej aplikacji. Na bieżąco i nieustannie nauczyciele  

i uczniowie musieli doskonalić swoje kompetencje cyfrowe, aby sprostać wyzwaniu jakim 

okazała się nauka zdalna. Tak więc czas pandemii był czasem, który uczniowie i nauczyciele 

poświęcili raczej na rozwój swoich umiejętności informatycznych. 

 Jedynie w niewielkim zakresie w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 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  
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- umiejętność gry fair-play, 

- 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. 

 

Mamy tylko nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym nauka będzie odbywać się stacjonarnie  

i nadrobimy zaległości co do współpracy z różnego rodzaju instytucjami.  

 

III. 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; 

 

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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- 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; 

- Spotkanie z policjantem dotyczące Bezpiecznych wakacji i bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym; 

 

3. Współorganizowanie i współfinansowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, 

turystycznych oraz związanych z promocją Gminy Bedlno: 

- Dzień Rodziny w Gminie Bedlno zorganizowany w Żeronicach; 

- Dzień Babci i Dziadka – przedstawienie on-line; 

- Dzień Matki - przedstawienie on-line; 

- Jasełka szkolne „Ten szczególny dzień się budzi”; 

- Konkursy plastyczne: bożonarodzeniowy – „Aniołek Bożonarodzeniowy” „Wiosna idzie, a  

z nią Święta, ktoś o Tobie dziś pamięta”; 

 

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze ponadgminnym: 

- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie – program profilaktyczny dotyczący zmian 

skórnych „Znamię – znam je”; 

- „Cztery Łapy” – akcja pomocy zwierzętom ze schroniska – zbieranie karmy; 

- Ogólnopolski program „Śniadanie daje moc” – przygotowanie zdrowego śniadania; 

- Wycieczka historyczna do Warszawy, Radzymina – Muzeum Wojska Polskiego; 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Kutnie – udział uczniów w konkursach; 

- Bieżąca współpraca z: Wydawnictwami edukacyjnymi: WSiP, Mac, Nowa Era, GWO, 

Pearson; Wojewódzkimi Ośrodkami Szkolenia Nauczycieli – WODN Łódź, WODN 

Skierniewice; KRUS Kutno; Firmą Sebex  - „Program dla szkół” - „Warzywa i owoce  

w szkole”; Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kutnie; Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kutnie; 

- Udział w akcjach: „Akademia Kubusia Puchatka”; „Szkoła Pamięta”; „Szkoła do Hymnu”; 

„Sprzątamy dla Polski”; „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”; „Dzień Bezpiecznego 

Internetu”; Narodowe czytanie 2021 - „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej; 

5. 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; 

 

6. Współpraca w formach pozafinansowych np. Internet, programy. 

- Korzystanie z różnych programów edukacyjnych, szkoleń, konferencji, webinariów online 

oraz portali społecznościowych; 

- Współpraca z wydawnictwami pedagogicznymi 

 

7. Inne formy współpracy: 
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- 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 Parafią Rzymsko – Katolicką w Bedlnie;  

- Współpraca z GKS Bedlno – uczniowie szkoły członkami klubu;  

- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką w Bedlnie – udział  

w konkursach. 

IV. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bura 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) 

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. 

 

https://www.facebook.com/parafia.zwiastowania.NMP.i.sw.Barbary/
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- Schronisko dla zwierząt „Cztery Łapy” Żychlin – zbiórka karmy dla podopiecznych  

z schroniska. 

- Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Płocku.  

- Współpraca z firmą Złote Ręce PSB Mrówka z Żychlina oraz z Komendą Powiatową Policji 

w Kutnie- spotkanie pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką”. 

- Towarzystwo Nasz Dom – udział w programie Góra Grosza. 

- UNICEF – udział w programie Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka i świętowanie 32 

rocznicy uchwalenia Konwencji o pracach dziecka. 

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie- konkursy recytatorskie. 

- Współpraca z Filharmonią Łódzką- mini koncerty tematyczne wzbogacające realizację 

podstawy programowej. 

- Kutnowski Dom Kultury- udział uczniów w konkursach. 

 

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. 

V. 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 

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. Współorganizowanie i współfinansowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, 

turystycznych oraz związanych z promocją gminy Bedlno 

- Narodowe Czytanie - Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej była lekturą jubileuszowej, 

dziesiątej odsłony Narodowego Czytania 

- Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła 

Pamięta". W ramach akcji uporządkowali groby żołnierzy znajdujące się na cmentarzu 

parafialnym w Orłowie, zapalili znicze i złożyli wiązanki utworzone z kwiatów zebranych  

w szkolnej akcji "Kwiaty na groby żołnierzy". Uczniowie z klasy I przygotowali prace 
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plastyczne związane z tradycją świąt zadusznych, natomiast uczniowie z klasy II wykonali 

prace o najbliższych miejscach pamięci narodowej. 

- Współorganizowanie Dnia Rodziny w Gminie Bedlno – na boisku szkolnym przy SP  

w Żeronicach – październik 2021. 

4. 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. 

Programy edukacyjne i wydarzenia realizowane w 2020 roku we współpracy z organizacjami, 

fundacjami: 

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 młodych 

ludzi na problem obrażania i szerzącej się nienawiści w Internecie.  

3) Kubusiowi Przyjaciele Natury - 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) Akademia Bezpiecznego Puchatka to 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 oraz w Internecie.  

https://nask.pl/
https://fdds.pl/
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5) 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. 

Akcja miała na celu zwrócić uwagę na kwestie takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy 

wyizolowanie społeczne, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier hazardowych wśród 

dzieci i młodzieży. Akcję honorowym patronatem objął Minister Edukacji i Nauki. 

6) Uczniowie naszej 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.       

VIII. Podsumowanie 

 
Gmina Bedlno kontynuowała w 2021 roku współpracę z organizacjami pozarządowymi 

realizując zapisy „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”. Niniejsze sprawozdanie zostało 

przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach analizy zrealizowanych form  

i zakresu współpracy oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych, zleconych w drodze 

konkursowej przez Gminę na podstawie zawartych z organizacjami pozarządowymi umów  

a także bieżącej współpracy władz samorządowych gminy Bedlno oraz jej jednostek 

organizacyjnych. Współpraca ta jest często rozszerzeniem zapisów wyżej wymienionego 

programu. 

 

Doświadczenia zdobyte w zakresie współdziałania w latach poprzednich, a także w ostatnim 

okresie wskazują, że organizacje pozarządowe są ważnym i efektywnym partnerem władz 

samorządowych wpływającym na rozwój gminy, pobudzającym aktywność i zaangażowanie 

Mieszkańców. Uznajemy, że powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych 

zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji, dlatego wspieranie ich rozwoju leży  

w interesie samorządu Gminy Bedlno. Deklarujemy kontynuowanie i pogłębianie współpracy 

w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych samorządowi gminnemu. 

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO  

    /-/ Józef Ignaczewski 

 

Bedlno, maj 2022 roku 


