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POSTANOWIEME Nr 19/2020
Przewodniczącego Rady Gminy Lelów

z dnia 13 maja 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) postanawiam:

*1. Zwołać na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 1000 w Urzędzie Gminy Lelów (sala
konferencyjna) XX zwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.
*2. Zaproponować Radzie Gminy następujący porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządicu obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ GOZ za 2019 r.
6. Informacja z realizacji Gmirmego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów za 2019 r.
7. Informacja w sprawie zasobów pomocy społecznej w gminie Lelów.
8. Informacja z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lelów z Organizacjami

Pozarządowymi za 2019 r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

1) Druk nr XX/139/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fmansowego za 2019 r.
Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Lelowie.
2) Druk nr XX/140/2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle.
3) Druk nr XX/141/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
4) Druk nr XX/142/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lelów.
11. Wolne wnioski.
12. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich
sesjach.
14. Zamknięcie obrad XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

*3. Ustalić listę osób zaproszonych.
*4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Lelów.

Przewodniczą y Gminy Lelów

Władysia J w



WÓJT GMINY LELÓW

MATERIAŁY
dla Radnych Rady Gminy Lelów

na XX sesję zwyczajną
w dniu 21 maja 2020 r.

Wójt
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W załączenw

• BILANS JEDNOSTKI za 2Ol9rok

• RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

• INFORMACJA DO RADY SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA WYNIKU FINANSOWEGO

za rok 2019

• UCHW ŁA O PODZIALE ZYSKU ZA ROK 2019 Nr 2/2020

o UCHWAŁA RADY SPOŁECZNEJ O WYRAŻENIU OPINII O ROCZNYM
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM za 2Ol9rok nr 1/2020

• Uzasadnienie
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Lek, med. jadwiga „rdwska-Rejiuan
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BILANS

Adresat
Gmina Lelów

na dzień 31.12.2019

4. Zaliczki na wartości niematerialne prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 15 184,31 zł 65686,46 zł

Nazwa i adres
L jednostki sprawozdawczej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie

Numer identyfikacyjny REGON

751 -53-55-40

AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień

31.12.2018 31.12.2019

A. Aktywa trwałe 15 381,31 zł 65 686,46 zł

I. Wartości niematerialne i prawne

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne

1. Środki trwałe 15 381,31 zł 65 686,46 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej
c) uzdzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu

e) inne środki trwałe 15 381,31 zł 65 686,46 zł
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na_środki_trwałe_w_budowie

III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek

IV._Inwestycje_długoterminowe

1 Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe

(Ą a) w jednostkach powiązanych
„

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

-

udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

b)_w_pozostałych_jednostkach

- udziały_lub_akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone_pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje_długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia_międzyokresowe

1_Aktywa_z_tytułu_odroczonego_podatku_dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 517 534,13 zł 628 698,71 zł

I._Zapasy

1._Materiały
2. Półprodukty I produkty w toku
3._Produkty_gotowe

4._Towary

5 Zaliczki na_dostawy



II. Należności krótkoterminowe 129 390,83 zł 135 140,90 zł

1. Należności od jednostek powiązanych 129 390,83 zł 135 140,90 zł
a) z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: 129 390,83 zł 135 140,90 zł

- do 72 miesięcy 129 390,83 zł 135 140,90 zł
-powyżej 72 miesięcy

b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
-powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 388 143,30 zł 493 557,81 zł

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 388 143,30 zł 493 557,81 zł
a) wjednostkach powiązanych

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

. Kapitał (fundusz) własny

388 143,30 zł
388 143,30 zł

532 915,44 zł

493 557,81 zł
493 557,81 zł

694 385,17 zł

518 866,24 zł 670 144,76 zł

I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 331 349,22 zł 386 41 2,43 zł
V._Kapitał_(fundusz)_z_aktualizacji_wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z tat ubiegłych 88 675,93 zł 187 517,02 zł
VIIL Zysk (strata) netto 187 51 7,02 zł 283 732,33 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -88 675,93 zł -187 517,02 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 049,20 zł 24 240,41 zł
I. Rezerwy na_zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia_emerytalne_i_podobne

- długoterminowa
- krótkoterminowa

3 Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe

H. Zobowiązania_długoterminowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- udzielone pożyczki

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

IV. Krótkoterminowe roziczenia międzyokresowe

I AKTYWA RAZEM

PASYWA Stan na dzień Stan na dzień
___________________________________________________ 31.12.2018 31.12.2019



2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

3. Fundusze specjalne
IV. RozIicznamiędzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

-- ą Inne roziiczenia międzyokresowe
-długoterminowe

- krótkoterminowe

I PASYWA RAZEM I 532 915,44złI 694385,l7złI
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III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 049,30 zł 24 240,41 zł
1. Wobec jednostek_powiązanych

a) z tytułu_dostaw i_usług,_o okresie_wymagalności:
- do 12_miesięcy
- powyżej_12_miesięcy

b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek 14 049,20 zł 24 240,41 zł

a)_kredyty_i_pożyczki
b)_z_tytułu_emisji_dłużnych_papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 049,20 zł 24 240,47 zł

- do 12 miesięcy 74 049,20 zł 24 240,4 7 zł
- powyżej_12_miesięcy

e) zaliczki otrzymane_na_dostawy



AdresatNazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W LELOWIE

GMINA LELÓW

Numer identyfikacyjny REGON
151-53-55-40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

(:„ III. Inne przychody operacyjne
„t!. Pozostałe koszty operacyjne

na dzień 31 .12.2Ol9rok

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 187 237,37 zł 282 309,97 zł

G. Przychody finansowe I 275,65 zł 2 238,36 zł

I._Dywidendy_i_udziały_w_zyskach,_w_tym:
- od_jednostek_powiązanych

II Odsetki, w tym: 1 275,65 zł 2 238,36 zł
- od jednostek powiązanych I 275,65 zł 2 238,36 zł

III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV._Aktualizacja_wartości_inwestycji
V Inne

H. Koszty finansowe
L Odsetki,_w_tym

- dla jednostek_powiązenych
II, Strata ze_zbycia_inwestycji
III._Aktualizacja_wartości_inwestycji
IV. Inne

Stan na Stan na
31.12.2018 31.12.2019

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: I 509 483,70 zł I 641 I 50,15 zł
- od jednostek_powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów I 509 483,70 zł I 641 150,15 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej I 334 272,63 z I 374 335,87 zł
I. Amortyzacja 13 476,35 z 14 614,85 zł
II. Zużycie materiałów i energii 38 715,32 z 42 699,98 zł
lIt. Usługi obce 399 755,85 z 447 197,30 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 121,24 z 2 079,00 zł

-podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 736 543,57 zł 723 893,42 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 129 031,35 zł 132 636,55 zł
VII Pozostałe koszty rodzajowe 14 628,95 zł 11 214,77 zł
VIII. Wartoś sprzedanych towarów i materiałów 1

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 175 211,07 zł 266 814,28 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne 12 062,30 zł 15 495,69 zł

I._Zysk_ze_zbycia_niefinansowych_aktywów_trwałych
II._Dotacje

12 062,30 zł 15495,69 zł



I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 188 549,02 zł 284 548,33 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (Ji. - J.ll.)

I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty_nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (l+I-J) 188 549,02 zł 284 548,33 zł
L. Podatek dochodowy I 032,00 zł 816,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 187 51 7,02 zł 283 732,33 zł

G6rnj
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Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w
Lelowie, ul Szczekocińska 18 powstał na mocy Uchwały Rady Gminy Lelów.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale Spraw Gospodarczych VIII.
Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologi, neurologi, psychiatrii „ stomatologi i rehabilitacji dla pacjentów z gminy Lelów.
Okres jakim objęto sprawozdanie jest okresem rocznym obrotowym za rok 2019.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

- materiały wycenia się w cenach zakupu,
- środki trwałe o wartości początkowej do 3.500 zł amortyzowane są w sposób

uproszczony poprzez jednorazowy odpis wartości początkowej.

MAJĄTEK TRWAŁY

- środki trwałe - stan na początek roku - 263 .489,34

- stan na koniec 2Ol9roku - 308.292.76

- umorzenie na początek roku - 248.108,03
- likwidacja śr.trwałego całkowicie

zamortyzowanego - 20.116,58
- umorzenie za 2019 rok - 14.614,25

- umorzenie na koniec 2Ol9roku - 242.606.30

KAPITAŁ PODSTAWOWY

- Fundusz Zakładu na początek roku 2019 - 331.349,22

Fundusz na koniec 2Ol9roku - 386.412,43
Wypracowany Zysk za 2Ol9rok netto - 283.732g33

Zobowiązania w bilansie D są zobowiązaniami bieżącymi nie wymagalnymi na koniec okresu
sprawozdawczego.

Struktura rzeczowa przychodów ze świadczonych usług 2Ol9rok - 1.658,884,20



Dane o kosztach zawarte szczegółowo w informacji dotyczącej wyniku finansowego za
2019 rok.

- Koszty oEólem -

Podatek dochodowy
1.374.335.87

816,00

Informacja dodatkowa nic podlega obowiązkowi ogłoszenia po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego przez Radę Gminy.

K I E R

Lek med. Jadwiga Ort owska-Rejiuan

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie
zatrudnia 1 losób na koniec roku 2019 tj. 8 pełnych etatów, 1/2 etatu -3 osoby „oraz 8 osób na
umowy cywilnoprawne.

Giówn
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Przewodniczący

Lelów dnia 10.03.2020

Rady Społecznej Gminy w Lelowie

Pan Krzysztof Molenda

INFORMACJA — dotycząca wyniku finansowego w SP Zoz GOZ Lelów
za rok 2019

PRZYCHODY:

- uzysaie z Narodowego Fuiiduszu Zdrowia
- otrzymaie od osób fiicznych
- pozostałe
- odsetki od lokat

Razem Przychody

- 1.580.873,15
- 60.277,00
- 15.495,69
- 2.238.36

1.658.884.20

KOSZTY:
- materiały i energia

usługi medyczne
- pozostałe usługi
- płace
- koszty na rzecz pracowników
- amortyzacja
- pozostałe koszty rodzajowie
- iodatki I onłaty
Razem koszty

- 42.699,98
- 392.675,03
- 54.522,27
- 721893,42
- 132.636,55
- 14.614,85
- 11.214,77

2.079.00
1 74357

Podatek dochodowy 816,00

-Wypracowany zysk za 2019 rok

- Zysk netto za 2Oł9rok

- Wartość środków trwałych podlegających

amortyzacji w latach następnych

- Stan środków na rachunkach bankowych

- 284.548,33

- 283.732,33

- 65,686,46

- 493.557$1

G6w PRZEWO D N T C
Rady Sp(Lt
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UCHWAŁA Nr 112020
RADY SPOŁECZNEJ PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

ZDROWOTNEJ GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W LELOWIE
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Kierownikowi pozytywnej opinii o rocznym
sprawozdaniu z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego

za rok 2019

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 15 kwietnia 2077 r.
o działalności leczniczej (t. J. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz 7 ust.3 pkt 2 Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Lelowie zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/774/2012 Rady Gminy Lelów
z dnia 25 czerwca 2072 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lejowie (t.j.: Dz. . Urz.
Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2075 r. poz.5825) Rada Społeczna przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lelowie
uchwala:

1.

I .Przedstawić Kierownikowi SP ZOZ GOZ w Lejowie pozytywną opinię
o przedłożonym rocznym sprawozdaniu z planu finansowego, w tym
inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lejowie za rok 2019.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Lelowie.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
przy SP ZOZ GOZ w Lelowie

Krzysztof Molenda

J



UCHWAŁA Nr 212020
RADY SPOŁECZNEJ PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

ZDROWOTNEJ GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W LELOWIE
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie podziału zysku za rok 2019
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Lelowie

Na podstawie art.48 ust. 2 pkt 2 lit. „U” ustawy z dnia 75 kwietnia 2077 r.
o działalności leczniczej (t. J. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz 7 ust.3 pkt 4 Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Lelowie zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/774/2012 Rady Gminy Lelów
z dnia 25 czerwca 2072 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelowie (t.j Dz. . Urz.
Woj. Śl. z dnia 78 listopada 2075 r. poz.5825) Rada Społeczna przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lelowie
uchwa la:

1.

Przedstawić Kierownikowi SP ZOZ GOZ w Lelowie pozytywną opinię
o przedłożonym projekcie podziału zysku za rok 2079 Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie zakładającym
osiągnięty zysk w wysokości 283 732,33 zł przeznaczyć na działalność statutową
SP ZOZ GOZ w Lelowie w 2020 roku,

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Lelowie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
przy SP ZOZ GOZ w Lelowie

Krzysztof Molenda
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachtmkowości (tekst jednolity z 2009 roku, Nr
152
Poz.1223 z późniejszymi zmianami) roczne sprawozdanie finansowe jednostki
podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia
bilansowego.
Kierownik SP ZOZ w Lelowie przedłożył w 201 9roku do Urzędu Gminy Lelów
roczne
Sprawozdanie finansowe za 2Ol9rok oraz rachunek zysków i strat wraz z informacją
do
Bilansu za 201 9rok, które to zostało zaopiniowane na Posiedzeniu Rady Społecznej
działającej przy SP ZOZ GOZ Lelów dnia 12,03.2O2Oroku - Uchwała nr 1/2019
Rady Społecznej SP ZOZ GOZ Lelów. Wobec powyższego podjęcia w/w uchwały
jest uzasadnione.
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Sprawozdanie

z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów za 2019 r.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Lelów na terenie gminy można udzielić

ogółem 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W podziale wg zawartości

alkoholu limity punktów sprzedaży wynoszą:

1) do spożycia poza miejscem sprzedaży -60 zezwoleń, z tego:

a) o zawartości alkoholu do 4.5% -20,

b) o zawartości od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) -20,

c) o zawartości powyżej 18% alkoholu —20;

2) do spożycia w miejscu sprzedaży —30 zezwoleń, odpowiednio po 10 zezwoleń w podziale

jak powyżej.

W roku 2079 Gmina udzieliła 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

(10 w sklepach oraz 5 w lokatach gastronQmicznych) oraz udzieliła 47 zezwoiei

jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego 40 zezwoleń udzielono

przedsiębiorcom oraz 7 zezwoleń wydano ochotniczym strażom pożarnym Wg stanu na

dzień 31 grudnia 2019 r. 12 punktów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu do

spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do

spożycia w miejscu sprzedaży. Alkohol o zawartości powyżej 18% można było nabyć

w 10 punktach przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz

w 3 lokalach gastronomicznych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. były ważne 30 zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

oraz 11 zeiwoleti na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).Wartość sprzedanego alkoholu na terenie

gminy ustalona na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących

sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 2 388 496,63 zł.

Statystyczny dorosły mieszkaniec gminy w wieku powyżej 78 roku życia wydał w 2019 r. na

alkohol kwotę 592,21 zł, z tego na poszczególne alkohole: na zakup piwa 251,80 zł, wina

24,55 zł, wódkę 315,74 zł.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w skład

której wchodzi 5 członków: Henryk Nowak —przewodniczący oraz członkowie: Iwona Kurek,

Robert Ślęzak, Stefania Wójcik, Mariola Zachariasz.



W roku 2019 Komisja ta przeprowadziła rozmowy z 19 osobami uzależnionymi, w tym

wobec 7 osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec tych

osób obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu

i wystąpiono z wnioskiem do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu opłat od udzielonych zezwoleń na sprzedaż

alkoholu w 2019 r. Gmina uzyskała dochody w kwocie 72 172 zł. Budżet Gminy przewidywał

dochody w kwocie 82 000 zł., które w całości planowano przeznaczyć na finansowanie

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii.

W roku 2019 wykorzystano środki w kwocie 78 253,00 zł. na przeciwdziałanie

alkoholizmowi. Sfinansowane zostały następujące działania:

1) Gmina wydatkowała na dżiałalność Gminnej Komisji Rożwiązywania Problemów

Alkoholowych kwotę 6921,00 zł z czego:

- za wydanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia

od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego kwotę 3300,00 zł;

- opłaty za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej spełniające

przesłanki do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie

lecznictwa odwykowego kwota 384,00 zł;

- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

kwota 2880,O0 zł;

- inne wydatki (delegacje, materiały biurowe do punktu konsultacyjnego, informatory,

broszury, tusze do drukarki) kwota 357,00 zł.

2) ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

wydatkowano kwotę 17 040,00 zł na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach

którego osoby uzależnione i współuzależnione mogły skorzystać z pomocy specjalistów

terapeuty od uzależnień oraz terapeuty rodzinnej. Udzielono w sumie 223 porad osobom z

problemem alkoholowym, osobom doznającym przemocy w rodzinie bądź osobom

stosującym przemoc w rodzinie.

3) dofinansowano program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” oraz oddolne

programy realizowane w szkołach, Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece

Publicznej, Zespole Folklorystycznym Ziemi Lelowskiej w kwocie 24 078,00 zł



4) dofinansowano oddolne programy (nauki gry na instrumentach) realizowane przez
Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 17 940,00 zł

5) zakupiono projektor i głośnik do Zespołu Szkolno Rrzedszkotnego w Lelowie w kwocie
294900zł;

6) sfinansowano szkolenie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie
7200, zł.

W roku 2019 wykorzystano środki w kwocie 15OOOO zł na zadania z zakresu
przeciwdziałania narkomanii.

Sfinansowane zostały następujące działania: zakupiono materiałów profilaktyczne
z zakresu narkomanii w kwocie 498 „00 zł, oraz opłacono Musical profilaktyczny dla dzieci
Szkoły Podstawowej w Lelowie w kwocie 902,00 zł

Rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami wymaga podejścia
interdyscyplinarnego, a wszelkie podejmowane w tym zakresie działania powinny mieć
charakter długofalowy, konsekwentnie i systematycznie wdrażany. Z tego też względu
kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powinny stanowić podstawę
działań podejmowanych w latach następnych. W dalszym ciągu należałoby podejmować
działania profilaktyczne przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, a w szczególności dzieci
i młodzieży.
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Przewodniczący

Rady Gminy Lelów

Stosownie do art. 16 a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
w załączeniu przekazuję ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowaną przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

OPS. 071 .5.3.2020

Lelów, dnia 27 kwietnia 2020 r.

Kurek
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1. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani sądo sporządzenia corocznie oceny zasobów
pomocy społecznej w oparciu o analizę tokalnej sytuacji spoleczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe,
naktady finansowe ponoszone na zadania pomocy apotecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy spotecznej, Niniejsza analiza opisuje awr aytuację
w gminie Lelów. Jest to gmina wiejska, leżąca w powiecie częstochowskim. Gmina Lelów.graniczy z gminami: Niegowa, Koniecpol, Irządze, Przyrów. Siedzibą gminy jest
miejscowość Lelów. Powierzchnia gminy Lelów wynosi 120,8 km2, . Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 4818 osób, . Poniżej prezentujemy szczegótowe dane 0: sytuacji
demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z psmocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia,
kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obazerach polśyki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego,
aktywności projektowo-konkuraowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizaami pozarządowymi w obazarze pomocy i wsparcia gminy Letów

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
Według stanu na 30 czerwca 2019r, liczba ludności gminy Lelów wyniosta 4824 osób, z czego 2385 stanowiły kobiety, a 2439 mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi
Struktura ludności gminy przedstawiała aię następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 770, osób w wieku produkcyjnyml299 oaób, a w wieku poprodukcyjnym
1098 osób.. . kikidług stanu na 31 grudnia 201 9r stopa bezrobocia w gminie wyniosła 4,62%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Lelów wynosiła 223w tym
50,7 % stanowiły kobiety, 49,3% mężczyźni. . W zasobach infrastruktury społecznej gminy znajduje się 1 żłobek dysponujący 14 miejscami, 4 przedszkoli wraz z oddzłołami
przedszkolnymi przy szkołach, dysponujących 146 miejscami, 3 świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży w tym: 3 przyszkolnych . Poniżej prezentujemy w formie graficznej
i tabelarycznej szczegółowa dane dotycząca demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę oaób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych
długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej) i infrastruktury społecznej (liczba żłobków, liczba
opiekunów dziennych, liczba miejsc w żłobkach, liczba dzieci którym nie przyznano miajaca) oraz w formie tabelarycznej informacje o infrastrukturze społecznej zawierające
dana własne jednostki dotyczące liczby mieszkań komLa”ralnych, socjalnych, Liczby osób oczakujących na mieszkania komunalne i socjalne, bczby wyroków akamisyjnych bez
wakazania lokalu socjalnego, liczby klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów oraz liczby hospicjów na terenia gminy Lelów.
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Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci

Gupa wiekowa mężczyzna kobieta
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Liczba mieszkaficów wg gup wiekowych i płci

Grupa wiekowa mężczyzna kobieta
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Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2019 r.

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety

Bezrobotni ogółem 2 678 1284 1 394

Bezrobotni z prawem do 459 225 234
zasiłku

[Długotrwe bezrobotni I
_

3 000

2 500

2 000

1500

1 000

500

Długotrwale bezrobotni
O

Bezrobotni ogółem
Bezrobotni z prawem do zasiłku

• Kobiety • Mężczyźni
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Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do
zasiłku, ogółem w podziale na płeć. Wizualizacja prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju.

Powiat Województwo Polska

Status Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Osoby bezrobotne ogółem 1 394 1 2843 37 617 28 891 480 391 387 778

soby bezrobotne z prawem do zasiłku 234 225 6 654 4 068 82 326 L 60 440
Osoby długotrwale bezrobotne
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Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach
korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.

Rok Wskaźnik

2014 54%

2016 49%

2018 49%

70%

V

Rok

• Wskaźnik

$



Liczba placówek miejsc dla dzieci w roku w 2079 r.

Jednostka terytorialna

Gmina

Powiat (średnia)

Województwo (średnia)

Miara

Liczba dzieci w żłobkach

Liczba osób zatrudnionych
na stanowisku opiekuna

Liczba żłobków

Liczba dzieci w żłobkach

Liczba osób zatrudnionych
na stanowisku opiekuna

Liczba żłobków

Liczba dzieci w żłobkach

Liczba osób zatrudnionych
na stanowisku opiekuna

Liczba żłobków

Wartość liczbowa
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Liczba dzieci w żłobkach
II Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna
I Liczba żłobków

Województwo (średnia)
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2019 r.

Jednostka teiytoiialna Wartość liczbowa

Gmina Brakujące miejsca dla dzieci 5,00
wżłobkach1

Powiat (średnia) Brakujące miejsca dla dzieci 0,31
I w żłobkach

Województwo (średnia) Brakujące miejsca dla dzieci 37,05
w żłobkach

lnfrastwktura opieki nad dziećmi
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10

Powiat (średnia)

I Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach

Województwo (średnia)
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
(stan na 31 .XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019
prognoza*

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 1 13 13 13

Liczba wniosków złozonych na mieszkanie komunalne
2 Iz zasobów gminy

w tym z wiersza 1:
3 4 4 4Liczba mieszkań socjalnych (lokali)

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 4 1 1 1

Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu
Osocjalnego

Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 6 I 1 1

Liczba hospicjów 7 O O O

Liczba ośrodków dla cudzoziemców 8 X X X

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Pomoc i wsparcie w gminie Lelów z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 201 osób, co stanowilo4, 16 % wszystkich mieszkańców gminy. Wtoku oceny, w stosunku do
2016 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 3 osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 8 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 201 osób, co
oznaczało wzrost w stosunku do roku 2018 o 3 osoby. W gminie Lelów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie
powodami ubiegania się o pomoc społeczną wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie,
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej
szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprywacji lokalnej, liczby dlugotrwale
korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych niepienięznych, liczby osób
korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego,
wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.

rw

Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania
wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny „Rok oceny 2019”.
Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania wszystkich tabel OZPS.
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Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.

Liczba świadczeniobiorców

2014 2015 2016 2017 2016 2019
Gmina 3611. 3231 279[ 2281 1981 2011
Powiat (średnia) 341 317 287 250 I 208 203
Województwo (średnia) 1 0021 947 849 741 655j 597 I

Liczba świadczeniobiorców

1 200

400

200

O
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rok

— Gmina — Powiat (średnia) — Województwo (średnia)
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2019 r.

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni

o-17

Produkcyjny 131 C 55 76

opry i__

____

_i

0-17

Produkcyjny

Poprodukcyjny

o 20 40 60 80 100 720 140

Liczba osób pobierających świadczenia
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Wskaźnik deprywacji lokalnej

Rok Wskaźnik deprywacji lokalnej

L
L

__

o]

2018 4,04%

2019 4,13%

594%

• Wskaźnik deprywacji lokalnej
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Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2073 226 677

L

__

2015 i93 599

2016 181 4gg

2017 157 406

2018 l39

_____

347

2019

_____

243

_______

572

Korzystający z pomocy społecznej

800

300 -

200

100

O
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rok

— Liczba rodzin — Liczba osób w rodzinach
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Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej.

Lelów

Poziom Wiek 2014

L_ z
Produkcyjny 130

Poprodukcyjny 30

Powiat (średnia) O-17 21
Produkcyjny 116

I Poprodukcyjny 17

Województwo (średnia) 0-17 148

Produkcyjny 371

Poprodukcyjny 70

140

120

100

O

Liczba kobiet korzystających z pomocy

— 0-17

Rok

— Produkcyjny — Poprodukcyjny

Liczba kobiet korzystających z pomocy

2015 2016 2017 2018

10

____

75j 66

23 211

____

19

19 161 13

104 951 79

161 16 19

55

47

23

14

65

20

2019

53

55

26

11

58

22

141

310

122

275

98

229

68

86

190

75

73

166

81 82 91

80

60

40

20

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej.

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy

Poziom Wiek 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lelów [9-17 98 78 68 62 50 52

Produkcyjny 143 118 100 89 64 76

Poprodukcyjny 6 4 5 9 10 10

Powiat(Średnia) 10-17 22 19 17 14 11 11

Produkcyjny 88 86 84 79 66 6

Poprodukcyjny 7 7 7 9 9 10

Województwo (średnia) ł0-17 1571 _i __ _7
Produkcyjny 313 280 266 L 238 206 [ 191

_______

Poprodukcyjny 26

______

25 28 31 31 Ł J
Liczba mężczyzn korzystających z pomocy

780

150

120

2014 2015 2076 2017 2018 2079

Rok

— 0-17 — Produkcyjny — Poprodukcyjny
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Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku.

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń

świadczenia niepieniężne 12 445

świadczenia pieniężne 777

W.

588%

. świadczenia
niepieniężne

B świadczenia
pieniężne

94,12%

Liczba świadczeń
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Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Liczba osób

Rodzaj świadczenia 2014 2015 2016 2017 2018 2019

śwdczenia niepieniężne” 205 1781 148 UO[
— 1061

h JL iąi
Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

240 240

200 200

160 160

120 120

80 80

40,
„ 40

O O
2019

Rok

• świadczenia niepieniężne, Liczba osób — świadczenia niepieniężne, Linia trendu
I świadczenia pieniężne, Liczba osób — świadczenia pieniężne, Linia trendu
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Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Liczba rodzin

2016Rodzaj świadczenia 2014 2015 2017 2018

świadczemaniepieniężne 1ii 88

świadczenia pieniężne 161 144 125 118 94 1051

świadczenia niepieniężne

120

świadczenia pieniężne

180

750

720

go

60

3°

O

Liczba rodzin

• Liczba rodzin — Trend

Liczba rodzin

120

100

80

60

40

20

O

Rok

180

150

120

2018

9°

60

30

O

Rok

• Liczba rodzin — Trend
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2019 roku.

Liczba rodzin pobierających świadczenia

Typy rodzin Ogółem Świadczenia pieniężne Świadczenia niepieniężne

jednoosobowe 69: 67 11

oosowe__j__M

Liczba rodzin pobierających świadczenia

105

go

75

60

45

Typy rodzin

świadczenia niepieniężne S świadczenia pieniężne

3°

15

jednoosobowe wieloosobowe
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1 000

584

43

45

67

2

[1

bez dzieci dwoje dzieci czworo więcej dzieci
jedno dziecko troje dzieci

m świadczenia niepieniężne • świadczenia pieniężne

4814

Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci w 2019 roku.

I Liczba świadczeń

Ogółem świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężneTyprodz

bez dzieci

jedno dziecko

dwoje dzieci

troje dzieci

czworo i więcej dzieci

inne

5398

944

______

2428

2190

575

901

2383

2123

573

1687 36 1651

Liczba świadczeń

6 000

5 000

4000

000

2000

O I I
inne
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 roku.

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking LICZBA RODZIN -

OGÓŁEM

UBÓSTWO

_______ ______

-

--

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘZKA CHOROBA 68

BEZROBOCIE 55

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 50

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 49
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

ALKOHOLIZM 31

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 19
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 12

ZDARZENIE LOSOWE

___________

- -_________ 2

BEZDOMNOŚĆ

_____________

--

___________

1

PRZEMOCW RODZINIE

___________

- 1

LSIEROCTWO

_____

- J

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 1
KARNEGO

Powody udzielenia pomocy i wsparcia

90

80

70

1 BEZDOMNOŚĆ 201977 UBÓSTWO 2079 37 ALKOHOLIZM 2019
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Główne powody przyznania świadczeń w roku.

Powód przyznania 1
Ubóstwo

Długotrwała lub ciężka
choroba

Bezrobocie

bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego

Bezradność w sprawach
opiekuńczo -

wychowawczych - rodzina
wielodzietna

pieniężne

--—-l
524

bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa

domowego

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka
choroba

Ubóstwo

Liczba świadczeń

iir
Liczba świadczeń

świadczenia świadczeniar Ogółem

5 979

5 563

4 456

4 178

niepieniężne

5 328

5 039

4215

4 139

241

39

3 663 3 600 63

Bezradność w sprawach
opiekuńczo -

wychowawczych - rodzina
wielodzietna

O 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

świadczenia niepieniężne I świadczenia pieniężne
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Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych

Typ rodziny

Powód przyznania Ogółem 1-osobowa 21wa 3-osobowa 4 i więcej osób

- - J

___1.

_L_
Długotrwała lub ciężka choroba 67 52 6 3 6

Bezrobocie I 171 81 121 ig

Niepełnosprawność j 50 37 3 3

_____

71
Alkoholizm 31 191 1 2J

Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów

7 Ubóstwo Typ
rodziny

2 Długotrwała lub
ciężka choroba Typ

rodziny

3 Bezrobocie Typ
rodziny

4
Niepełiiosprawność

Typ rodziny

5 Alkoholizm Typ
rodziny

O 30 45 60 75 90

I 1-osobowa 3-osobowa 14 i więcej osób

15

2-osobowa
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Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych.

14

12

10

8

6

Liczba
Rok

osób

2014 UJ

L I
2016 7

2017 l2

2018 8

8J

Liczba osób

4;

2

°
2014

— Usługi opiekuńcze - ogółem, Liczba osób — Usługi opiekuńcze - ogółem. Linia trendu
—.

2015 2016 2017 2018 2019

Rok
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Liczba osób korzystających z specjabstycznych usług opiekuńczych.

Liczba
Rok

osób

2014 O

2015 O

2016 O

2cH7[ O

2018 O

2019 O

Rok

— Specjalistyczne ustugi opiekuńcze, Liczba osób
— Specjalistyczne usiugi opiekuńcze, Linia trendu

Liczba osób

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

osób

8;

72

4

_____

8

5

Liczba osób

— Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi., Liczba osób
— Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi., Linia trendu

Liczba

14

12

10

8

6

4

2

O
2014 2075 2076 2017 2018 2019

Rok
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Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego.

Liczba rodzin w latach

Rodzaj 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Poradnictwo specjalistyczne 154 122 136 64 78 O

Liczba rodzin

180

150

720

90

60

30

O
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rok

— Poradnictwo specjalistyczne, Liczba rodzin
— Poradnictwo specjalistyczne, Linia trendu

29



1gg,g5%
Di

O
Ul.
n.

159,96%

11997%

Di

79,98%
Di

39,99%

Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym
przyznano świadczenie pomnożony przez 100%.

2014 2015 2016 „2017 2018 2019

Wskaźrk pracy socjalnej ji3564%] 132,64%! 13039% i49,04%H968%!156A9%
Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia 202 13 181 157 139 131

Praca socjalna ogółem 274L 256! 236! 234r 272 205

Wskaźnik pracy socjalnej

239,94%300

250

200”

150

O
„N

- 100:
Ul

50

2014
0,00%

Rok

B Liaba rodzin, którym przyznano świadczenia
Praca socjalna ogółem

— Wartość wskaźnika pracy socjalnej
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Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej.

Liczba rodzin

Udzielone świadczenia 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Interwencja kryzysowa 1 2 O [ o o

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej

5

3-o

i

O
N

-O
O

-5————
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rok

— Interwencja kryzysowa, Liczba rodzin — Interwencja kryzysowa, Linia trendu
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UCZBA
KONTRAKTÓW
SOCJALNYCH

35

30

25

20

15

10

5

0

LICZBA OSÓB
OBJĘTA
KONTRAKTAMI
SOCJALNYMI

Kontrakt socjalny.
Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych.

2017 2018 2019

Praca LICZBA
LICZBA OSÓB

LICZBA
LICZBA OSÓB

LICZBA
LICZBA OSÓB

socjalna KONTRAKTÓW
KONTRAKTAMI KONTRAKTÓW

KONTRAKTAMI KONTRAKTÓW
KONTRAKTAMISOCJALNYCH

SOCJALNYMI
SOCJALNYCH

SOCJALNYMI
SOCJALNYCH

SOCJALNYMI

KONTRAKT
SOCJALNY
część A

27 27 6 6 O O

KONTRAKT
SOCJALNY O O 12 12 30 30
część B

Rok

KONTRAKT SOCJALNY część A KONTRAKT SOCJALNY część B

35

30

25

20

15

10

Rok

J KONTRAKT SOCJALNY część A J KONTRAKT SOCJALNY część B
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Liczba projektów socjalnych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych.

2017 2018 2019

Liczba osób objęta projektami socjalnymi 0 0

Luczba projektów socjalnych joo____

cJ)

(U
U
O

U
(U

0

(U

O
2017 2018 2019

Rok

• Liczba osób objęta projektami socjalnymi • Liczba projektów socjalnych
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Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Rok

_______

Kwota świadczeń pieniężnych

[2o142980i473I
2015 311 474,73zł

--

_L 319 19515 zł

r 2017 304 69736 zł.

I 2018 276 178,8Bzł

b29296005.58

Kwota świadczeń pieniężnych

349 999,93 zł

299 999,94 zł

249 999,95 zł

199 999,96 zł

149 999,97 zł

99 999,98 zł

49 999,99 zł

0,00 zł
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rok

— świadczenia piężne, Kwota świadczeń pieniężnych
— świadczenia piężne, Linia trendu
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Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych

Poziom Wiersz

Gmina RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

-

- RAZEM - ZASIŁKI STAŁE OGÓŁEM

Powiat (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

Województwo (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

?ZEASIŁKI STAŁE -OGÓŁEM —

TJ (Średn) RAZEM -ŁKI OKRESOWE- OGÓŁEM —

— RAZEM ZASIŁKI STAŁE OGÓŁEM —______

Liczba świadczeń

114

336

145

431

941

1 080

653

775

1 200

J 000

800

Liczba świadczeń

600

400

200

0—
RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGOŁEM

• Gmina
• Województwo (średnia)

Wiersz

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

• Kraj (średnia) • Powiat (średnia)
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DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA
(w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019 Prognoza

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA

Liczbaosób 1
2011 201

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE

Liczba osob 2 198 201 201

Wtym osoby długotrwale korzystające 3 113 112 112

WekOl7 4 88 81 81

Wiek produkcyjny * 5 80 92 92

Wek poprodukcyjny 6 30 28 28

Liczba rodzin 7 139 131 131

Liczba osób w rodzinach 8 346 309 309

w tym: KOBIE1Y Cz wierszy 2-6)

Ogółem 9 103 105 105

W tym: osoby długotrwale korzystające 10 57 57 57

WiekO-17 11 47 39 39

Wek 18-59 12 38 46 48

Wek6olatiwięcej 13 16 18 18

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Liczba osób ogółem 14 147 134 134

Liczba rodzin 15 147 134 134

Liczba osób w rodzinach 16 490 446 446

KONTRAKT SOCJALNY

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 17 18 30 30

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem 16 18 30 30

• wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
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3.1. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA -ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
wypełniana wyłącznie przez gminy i miasta na prawach powiatu

Pomoc i wsparcie w gminie Lelów z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało loóosób, zaś m postaci świadczeń niepieniężnych 98 osób.
Odpłatność gminy za pobyt m Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 12 osób. W gminie funkcjonowało 1 asystent rodziny, którzy objęli swoją opieką 12 rodzin. Poniżej
prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w podziale na zasśki stale, okresowe oraz celowe.
liczby asystentów rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta rodziny.
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Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.

_____

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczbaasystentówrodzinywgrninie 1 111111131
6

Liczba asystenów rodziny oraz liczba rodzin

2016 2077 2078 2019

Rok

— Liczba asystentów rodziny w gminie
— Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny

16

14

12

10

8

6

4

2

O
2074 2075

3$



GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
(w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNiENIE Rok 2018 Rok oceny 2019 Prognoza

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASIŁEK STAŁY

Liczba osób 1 33 32 32

Kwota świadczeń w złotych 2 186 268 190 092 190 092

W tym: (wiersze 3.6)

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących

Liczba osób 3 31 30 30

Kwota świadczeń w złotych 4 178 274 181 281 181 281

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie

Liczba osób 5 3 2 2

Kwota świadczeń w złotych 6 9 994 8 811 8 811

ZASIŁEK OKRESOWY

Liczba osób 7 31 27 27

Kwota świadczeń w ztotych 8 36 331 39 004 39 004

W tym: (wiersze 9-16)

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia

Liczba osób 9 27 24 24

Kwota świadczeń w złotych 10 33 404 35 247 35 247

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby

Liczba osób J 11 J I [ 2 2

Kwota świadczeń w złotych 12 317j 1 403 1 403

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności

Liczba osób 13 3 2 2

Kwota świadczeń w ztotych 14 2 253 I 350 1 350

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Liczba osób 15 O O O

Kwota świadczeń w złotych 16 O O O

Zastiek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust 4a I 4b

Liczba osób 17 O 0 O

Kwota świadczeń w złotych 18 J o o o

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM

Liczba osób 19 80 91 91

Kwota świadczeń w ztotych 20 44 990 65 910 65 910

W tym: (wiersze 21 - 22)

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WiELOLETNIEGO POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Liczba osób 21 55 69 69

Kwota świadczeń w złotych 22 26 910 47 080 47 080

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
na podstawie art. 39a ust I I 2

Liczba osób 23 0 O D
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4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 456 rodzin. W stosunku do toku poprzedniego liczba ta wzrosła o 158 rodzin (co stanowi wzrost o 35 % wstosunku do toku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 3672 95200 zł iw porównaniu z rokiem poprzednim
wzrosła o722004,00 zł.. Liczba pobierających wtoku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 313 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 14 rodzin (co
stanowi spadek o 4 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 741 06568 zł i w porównaniu z
rokiem poprzednim wzrosła o 678100 zł. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące liczby rodzin, które otrzymały świadczenie
wychowawczewdągu roku, kwoty świadczeniawychowawczego wciągu toku, liczby rodzin i kwoty świadczeńw zakresiezasiłków rodzinnych, dodatkówdo zasiłków rodzinnych,
jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego,

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019 prognoza

Kwota świadczeń w złotych J 24 0 O O

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

POSIŁEK OGÓŁEM

Liczba osób 25 91 84 84

Kwota świadczeń w złotych 26 35 358 28 910 28 910

W tym: Cz wierszy 25- 26)

DLA DZIECI

Liczba osób 27 91 84 84

Kwota świadczeń w złotych 28 35 358 28 910 28 910

W tym (z wierszy 25-26):

POSIŁEK
świadczenIe przyznane w ramach programu wieloletnIego Posiłek w szkole I W domu

Liczba osób 29 91 84 84

Kwota świadczeń w złotych 30 35 358 28 910 26 910

W tym (z wierszy 29-30):

OLA DZIECI

Liczba osób 31 91 84 84

Kwota świadczeń w złotych 32 35 358 28 910 28 910

SCHRONIENIE

Liczbaosób °! o] o

Kwota świadczeń w złotych 34 DL oJ o

UBRANIE

Liczba osób O 0] o

Kwota świadczeń w złotych I . t O O

SPRAWIENIE POGRZEBU

Liczba rodzin 37 O D O

Kwota świadczeń w złotych 38 O O O

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba osób 3a 10 12 12

Kwota świadczeń w złotych 40 224 453 304 558 304 558

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZĄ

Liczba rodzin dojęta pracą asystenta rodziny 41 12 9 9

Liczba rodzin wspierających 42 O O O

Liczba asystentów rodziny 43 1 1 1

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w
14 820 3 591 8 328
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zssilku pielęgnacyjnego dla niepelnosprawnego dziecka, dla osoby niepelnosprswnsj w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepetnosprswności, zasku pielęgnacyjnego
dta osób, które ukończyty 75 lat, specjalnego zastku opiekuńczego, zastku dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych.
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Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego.
Dane za rok 2079 dotyczą okresu od stycznia do czerwca.

Rok Liczba rodzin

2017 3261

2018 300

2019 303

Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych

350

300

250

200

150

100

50

Rok

• Liczba rodzin
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Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń.

Rok Wydatki

2017 3210 148,00zł

___L
2019 3672952,OOzłI

Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń

3999999,92 zł

349999993zł

2 999 999, 94 zł

2 499 999,95 zł

1 999 999,96 zł

1 499 999,97 zł

999 999,98 zł

499 99999zł

0,00 zł
2017 2018

Rok

2019

• Wydatki
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Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz korzystających z jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Liczba rodzin

20 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba rodzin 189 185 212 213 198 188
korzystających
z zasiłków
rodzinnych
wraz
dodatkami

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych
wraz dodatkami

240

200

160

120

80

40

0
2014 2075 2016 2077 2018 2019

Rok

— Średnia liczba rodzin w roku
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Kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku.

Rok Kwota

20141 687003,00zł1

2015 666 369,00zł

2016 801 471,29 zł

2017 833 959,63 zł

2018 734 284,39 zł

2019 741 065,68 zł

Kwota zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

899 999,94 zł

749999,95 zł

599 999,96 zł

449 999,97 zł

299 999,98 zł

149 999,99 zł

0,00 zł
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rok
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2 400

Liczba świadczeń

tI[LJk[kbLk1hJ
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rok

• Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem
• Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeł...
• Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełn...
J Specjalny zasiłek opiekuńczy

J Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnos...

• Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która u...
J Świadczenie pielęgnacyjne
J Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłe...

Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla
osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lato różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielegnacyjny dla osób, które
ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Liczba świadczeń

2074

1 725

261

1 048

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego_dziecka

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu
niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

- 2075

1 700

292

985

2016

1 598

266

865

2017

1 635

263

856

4848 52 48

2018 2019

1618 1610

245 215

827 883

48 36

498 476

Świadczenie pielęgnacyjne

368 371 419 468

202

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, specjalny
zasiłek opiekuńczy______________

221

Specjalny zasiłek opiekuńczy 34 59 87 73 50

202 242

1 961

337

1 980 1 887

417

12

1 950 2 005 2 039

46



Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka,
dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób
które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Kwota świadczeń

Świadczenia opiekuńcze 2014

Zasiłek pielęgnacyjny
- 263 925,00ogółem

Zasiłek pielęgnacyjny - dla
39 93300

niepełnosprawnego dziecka

2015 2016 2017 2018 2019

260 100,00 244 494,00 250 155,00 F 255 566,00 304 772,00

44 676,00 40 698,00 40 239,00 38 365,00 40 561,00

Zasiłek pielęgnacyjny -

osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia 160 344,00 150 705,00 132 345,00 130 968,00 130 804,00 167 305,00
o znacznym stopniu
niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny -

osobie, która ukończyła 75 7 344,00 7 956,00 7 344,00 7 344,00 7 595,00 6 828,00
lat

Zasiłek pielęgnacyjny -

osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia
legitymującej się
orzeczeniem o

56 304,00 56 763,00 64 107,00 71 604,00 78 802,00 90 078,00umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała
w wieku do ukończenia 21
roku życia

Świadczenie pielęgnacyjne 149500,00 262 400,00 261 700,00 339 891,00 476 434,00 651 121,00

Specjalny zasiłek
17 524,00 30 316,00 43 655,00 37 960,00 26 200,00 7 440,00opiekunczy

—______

Świadczenia opiekuńcze I
ogółem - Zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenia 430 949,00 552 816,00 549 849,00 628 006,00 758 200,00 963 333.00
pielęgnacyne, specjalny
zasiłek opiekuńczy

799 999,g6

599 999,97

199 999,99

LIJJiL]LkJLkkibJ1[

399 999,98

0.00
2014 2075 2016 2017 2018 2019

Rok

S Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem
• Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepe...
S Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeŁ.
i Specjalny zasiłek opiekuńczy

S Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełno..
• Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która
II Świadczenie pielęgnacyjne
• Świadczenia opiekuńcze ogółem - ZasŁ..

1 199999,94

999 999,95

Kwota świadczeń
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Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.

Liczba osób

2014 2015 2016 017 2018 2019

Liczba osób 32 33 33 27 25 22
korzystających
ze świadczenia j
alimentacyjnego

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego

10;

5[

0
2014 2015 2016 2077 2018 2019

Rok
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Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.

Liczba rodzin

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba rodzin 20 21 20 17 16 14
korzystających
ze świadczenia
aJimentacyjnego1

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego

72

4

O
—

2074 2015 2016 2017 2018 2019

Rok
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Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach.

Kwota

2014 2015 2016 2077 2018 2019

Ogólna kwota 167 392,00 zł 172 626.00zł[ 77486000zł 141 200,00zł 127 000,00zł - 114300,00zł
świadczeń z
funduszu
arnentacyjnego j

_____

J
Kwota Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

209 999,93 zł

89 999,97 zł

59 999,98 zł

29 999,99 zł

0,OQzł —________

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rok
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Świadczenia 500+ przyznane na pierwsze dziecko
Udział rodzin otrzymujących świadczenie na pierwsze dziecko w relacji do ogółu rodzin otrzymujących
świadczenie.
Raport przygotowany w oparciu o dane z okresu od stycznia do czerwca.

Liczba rodzin pobierające WskaźnikLiczba pozostałych rodzinświadczenia na pierwsze dziecko

___

-

228 99

Liczba
rodzin. pobierające
świadczenia
na pierwsze
dziecko

Liczba
• pozostałych

rodzin

V
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INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019 Prognoza

DODATKI MIESZKANIOWE

Liczba gospodarstw domowych 1 1 [ O O

Kwota świadczeń w złotych 2 o

DODATKI ENERGEWCZNE

Liczba gospodarstw domowych 3 1 O O

Kwota świadczeń w złotych 4 48 O O

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
Pomoc społeczna to nie tytko waparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonatna, świadczone przez placówki pomocy społecznej. Gmin
Lelów nie prowadzi żadnych placówek pomocy społecznej. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące. liczby placówek w podziale
na typ i inatytue prowadzącą liczby miejsc liczby osób korzystających z placówek, wskaźnik nasycenia usługami w postaci środowiskowych domów samopomocy, mieszkań
chronionych.
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W
gminie Lelów nie prowadzą działalności instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy.
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Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy I integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na
instytucję prowadząc w 2019 roku

Jednostka INNY PODMIOT PODMIOT PODMIOT
PROWADZĄCY PROWADZĄCY PROWADZĄCY

- liczba - GMINA liczba - POWIAT -

jednostek jednostek liczba jednostek

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

MIESZKANIA CHRONIONE

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

OŚRODKI WSPARCIA

RODZINNE DOMY POMOCY

O

O

O

O

O

__b___._9
ol O

°

°

O

O

O

O

O

KLUBY INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

O
DOMY POMOCY

SPOŁECZNEJ
OŚRODKI

INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

RODZINNE DOMY
POMOCY

• INNY PODMIOT PROWADZĄCY - liczba jednostek
J PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA - liczba jednostek
II PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT - liczba jednostek
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Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym W
2019 roku.

Rodzaj placówki liczba liczba osób
miejsc korzystających

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ O O

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO O
PORADNICTWA

KLUBYINTEGRACJI SPOŁECZNEJ 0

MSZKANIACHRONIONE 0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ O O

OŚRODKI WSPARCIA I O O

0,

Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o
zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym

O
(J1D fl

000

z m
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Nasycenie usługami w DPS.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych
w DRS i liczby oczekujących.

Wskaźnik nasycenia usługami w DPS-ach
wyrażony w %

Grupa osób 2017 2018 2019

ogółem

osóbywpodeszlym wieku

osoby przewlekle somatycznie I
chore

osoby przewlekle psychicznie chore

osoby dorosłe niepełnosprawne
intelektualnie

dzieci i młodzież niepełnosprawna
intelektualnie

osoby niepełnosprawne fizycznie

_____ ______ ________

osoby uzależnione od alkoholu

Nasycenie usługami w DPS-ach

2017 2018 2019

B dzieci i młodzież niepełnosprawna intele... B ogółem

B osoby dorosłe niepełnosprawne intelekt.,, • osoby niepełnosprawne fizycznie
B osoby przewlekle psychicznie chore B osoby przewlekle somatycznie chore
B osoby uzależnione od alkoholu B osóby w podeszłym wieku
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Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w
2019 roku.

__---.

b_

Powiat

Powiat bielski
(śląskie)

Powiat bieruńsko
lędziński

DO JEDN. KLUBY
Ogółem POMOCY SPEC. INTEGRACJI

SPOŁ PORAD. SPOŁECZNEJ

11 1 O 3

5 O O 1

MIESZKANIA
OŚRODKI 4

CHRONIONE
INTERWENCJI

OŚRODKI
RODZINNE

KRYZYSOWEJ
WSPARCIA

DOMY
POMOCY

2 O

O

O2

Powiat będzińs
- .i ..j .. —

Powiat cieszyński 15 2 1 1 r O

Powiat
4 O O O O O 4 Oczęstochowski

Powiat gliwicki 7 O O O O O 7 O

Powiat kłobucki O O O O O O O O
lubliniecki

3 1 O O O O 2 O

Powiat m. Bielsko-
17 O 9 O 8 OBiała I

Powiat m. Bytom °

Powiat m, Chorzów 7 O O O 1 O 6 O

Powiatm.
29 O 15 O 14Częstochowa

Powiat m. Dąbrowa
8 O 1 2 O 5 OGornicza

Powiatm.Giiwicej 17 O 1 O 8L O 8 O

Powiat
. 8 1 O O 6 O 1 oJastrzębie-Zdrój

Powiatm.
10 O O 4 O 6 OJaworzno

Powiatrn. Katowice 25 0,1
-_____

Powiat m
; 8 O O O 2 O 6 O

-----___

Powiat m. Piekary
O 4Śląskie

Powiat m. Ruda
1 4 O 3 OŚląska

Powiat m. Rybnik 15 1 O 1 5 O 8 O

Powiat m.
Siemianowice 4 O O 1 1 O 2 O
Śląskie

Powiat m
14 1 3 O 10 OSosnowiec

Powiat m. Tychy 10 O O O 3 O 7 O

Powiat m. Zabrze 13 O O 1 5 O 7 O

Powiatm
8 O 6Świętochłowice

Powiat m. Żory 14 1 O O 9 O 4 O

Powiat mikołowski 3 O O O 2 O 1 O

Powtmyszkowski s o oj O O 5 O

Powiat pszczyński 1 I I o o o 1 o
Powiat raciborski 6 O O O 3 O 3 O

Powiat rybnicki 11 O O 1 10 O O O

Powiat tarnogórski 18 0 O O 141 56



Powiat bielski
(Śląskie)

Powiat bieruńsko
lędziński

Powiat będziński

Powiat cieszyński

Powiat
częstochowski

Powiat gliwicki

Powiat kłobucki

Powiat lubliniecki

Powiat m. Bielsko
Biała

Powiat m. Bytom

Powiat m. Chorzów

Powiat m.
Częstochowa

Powiat m. Dąbrowa
Górnicza

Powiat m. Gliwice

Powiat m.
Jastrzębie-Zdrój

Powiat m.

Powiat m. Katowice

Powiat m.
Mysłowice

Powiat m. Piekary
Śląskie

Powiat m. Ruda
Śląska

Powiat m. Rybnik

Powiat m.
Siemianowice
Śląskie

Powiat m.
Sosnowiec

Powiat m. Tychy

Powiat m. Zabrze

Powiat m. Żory

Powiat mikołowski

Powiat DOMY lEON. KLUBY
M ESZKAN A

OŚRODKI
OŚRODKI

RODZINNE
Ogółem POMOCY SPEC. INTEGRACJI

CHRO O
INTERWENCJI

WSPARCIA
DOMY

„ SPOŁ. PORAD. SPOŁECZNEJ
NI N

KRYZYSOWEJ POMOCY

i:.owiat
I 1 O o Uwodzisławski .__„._j_

Powiat 1
. 6i O O O O O 6 0zawiercianski

PowiatzyneckiI oJ_ą o
Powiat DOMY KLUBY

MIESZKANIA
OŚRODKI

OŚRODKI
RODZINNE

Ogółem POMOCY SPEC. INTEGRACJI
CHRONIONE

INTERWENCJI
WSPARCIA

DOMY
SPOŁ. PORAD. SPOŁECZNEJ KRYZYSOWEJ POMOCY

5 4

1 O

6 1

°1 O 0 1

O O O 1

O 2 1 2

.__!±__J. 2
4 3 O 1 O O

6

2 O O O O 2

3 3 O O O

5 4 O O 1 O

6 5 O O 1 O

O O O O

6 4 O O 1 1

5 1 1 2 1 O

4 3 O O li O

O O O O O O

3 1 O O 1 1

- 3 O -___ 1 1

3[ 1 O O 1 1

1 7 O O O O

8 5 Ol O 1 2

3 O O 2 1 O

4 2 O O 1 1

8 2 O

3 2 O Ol 1 O

8 5 O 3 O O

41 1

:Powiatm.
2 1 O O OŚwiętochłowice

1

1 O O O 1 O

4 3 O O 1



Powiat DOMY JEDN. KLUBY
IESZKAN A

OŚRODKI
OŚRODK RODZINNE

Ogółem POMOCY SPEC. INTEGRACJI
M

RONIO
I

INTERWENCJI I
DOMY

SPOŁ. PORAD. SPOŁECZNEJ M N
KRYZYSOWEJ

W PARCIA
POMOCY

Powiatrnyszkowski 2 iL

____

Powiat pszczyński 52 oj J2 — 01 —

Powiat raciborski 6 3 O O 1 2

Powiat rybnicki 1 1 O O

Powiat tarnogórski 7 6 O O O J

Powiat
7 2 O 2! Q 3wodzlsławskl

5 1 O 3 J Ozawiercianski

Powiat zywiecki j2l1 - -- - 0

________
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ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE j Rok 2018 Rok oceny 2019 Prognoza

OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 O O O

Liczba osób korzystających 2 O O O

Liczba osób oczekujących (wg Stanu na 31 grudnia
O Odanego roku)

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia o odanego roku)

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
O(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w 6 Ozłotych)

W TYM (Z wierszy 1-6):

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Liczba miejsc w placówkach ogółem 7 O D O

Liczba osób korzystających 8 O D O

Liczba osób umieszczonych 9 D O O

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
10danego roku)

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia
12 O O Oi utrzymania placowek (W złotych)

DZIENNE DOMY POMOCY

Liczba miejscw placówkach ogółem 13 O O O

Liczba osób korzystających 14 O O O

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
15 O Odanego roku)

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
16 O(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia
17 O O Oi utrzymania placówek (w zlotych)

KLUBY SAMOPOMOCY

Liczbamiajscwplacówkachogółem 18 O O D

Liczba osób korzystających 19 O O O

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
20 O Odanego roku)

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
21 O O(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w 22 O Ozłotych)

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I
SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 O O O

Liczba osób korzystających 24 D O O

Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 25 D O O

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
26 O(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia
27 O O Oi utrzymania placówek (w złotych)

OGRZEWALNIE
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019 Prognoza

Liczba miejscw placówkach ogółem 2a O O O

Liczba osób korzystających 2g O O O

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia
31 O O Oi utrzymania placówek (w złotych)

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)

Liczba miejsc w placówkach ogółem

WYSZCZEGÓLNIENIE f Rok 2018 Rok oceny 2019 Prognoza
2020

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba osób korzystających

Liczba osób umieszczonych

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM

Roczny koszt prowadzenia
i ultzymania placówek (W złotych)

Liczba miejsc w placówkach ogółem

Liczba osób korzystajych

Liczba osób umieszczonych

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 gudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (W złotych)

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 O O O

Liczba osób korzystających 15 O O O

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

Liczba osób korzystajych 16 O O O

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
17 O O(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia
18 O O Oi utrzymania placówek (w złotych)

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 19 O O O

Liczba osób korzystających 20 O O O

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
21 O O(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia
22 O O Oi utrzymania placówek fw złotych)
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019
Prognoza

PLACÓWKI OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 X X X

Liczba osób korzystających 24 X X X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
25 X X(wg stanu na 31 grudnia danego toku)

Roczny koszt prowadzenia
26 X Xi utrzymania placówek (w złotych)

W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO

Liczba miejsc w placówkach ogółem 27 X X X

Liczba osób korzystających 28 X X X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
29 x x x(wg stanu na 31 grudnia danego toku)

Roczny koszt prowadzenia
30 X Xi utrzymania placówek (w złotych)

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Ciczbauczestnikówzajęć 31 DI DI O

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Liczba uczestników zajęć 32 Ol O

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Liczba uczestników zajęć 33 O O O

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
O O(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

Roczny koszt prowadzenia
35 O O Oi utrzymania placówek (W złotych)

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Liczba uczestników zajęć 36 Ol of o

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj InstytucjI Wyszczególnienie Rok 2018 Rok oceny 2019 Prognoza

6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 11 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, pozostali pracownicy 7 osób. Spośród
zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 5 posiada wykształcenie wyższe, 6 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika
socjalnego posiada 3 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 1 osoba posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Poniżej prezentujemy w formie graficznej
szczegółowe dane dotyczące liczby pracowników jednostki w tym: kadry kierowniczej, pracowników socjalnych, wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych.
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Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione.

Liczba osób

Zatrudnieni 2016 2017 2018 2019

Ogółem we wszystkkh rodzajach placówek 131 __iąL iU _i
9OY 1. U i i — U

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby
zatrudnione

16

74

72

7°

8

6

4

2.

L

________ ______

2016 2017 2078

I Liczba pracowników ogółem I Kadra kierownicza

[________

2019
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Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników socjalnych.

Rok Wskaźnik

2014 100,00%

2015 100,00%

2016 100,00%

r 2017 100,00%

2018 100,00%

2019 100,00%

Stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I
li stopnia w zawodzie pracownik socjalny do liczby wszystkich...

119,94%

99,95%

79,96%

59,97%

39,98%

1999%

0,00%

Rok

2014 2075 2076 2077 2018 2019

63



Czy ośrodek spełnia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1

S

LT -

pracownik socjalny na 50 rodzin korzystających z pracy socjalnej i czy zatrudnia co
najmniej 3 pracowników socjalnych.

Rok Czy spełniony Liczba rodzin
warunek ustawo” Liczba w gminie Liczba
dot. pracowników mieszkańców korzystająca z pracowników

socjalnych wg GUS pracy socjalnych
socjalnej

—-----------

2016 Tak 4941 236 3

2017 Tak — 4929 234 3

2018 Tak 4895 272 3

2019 Tak 4872 205 3
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6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w roku oceny kształtowało się na następującym poziomie brak wołontariuszy, W ramach zatrudnienia
subsydiowanego (roboty publiczce, prace interwencyjne i inne) pracowała 1 osoba Ponizej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące wskaźnika
zatrudnienia subsydiowanego w jednostce.

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej W jednostce pomocy społecznej

W 2019 toku w jednostce pomocy społecznej nie funkcjonowały Zespoły pracy socjalnej integracji społecznej.

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach
polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
W gminie Lełów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu połityki społecznej wyniosły w 2019 roku 7 583 805 zł.. W działa 855 — Rodzina wydatkowano 6
28558100 zł, co stanowi 82 % ogółnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W działa 852- Pomoc społeczna wydatkowano 1 352 238,00 zł, co stanowi 17,83%
ogólnych wydatków w zakresie połityki społecznej. W działa 854- Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 41 986,00 zł. j. Najwięcej środków wydano na następujące
pozycje budżetowe - 85501 - świadczenia wychowawcze-3719 308,00 zł,
85502- świadczenia rodzinne - 2125746,00 zł, 855219- ośrodki pomocy społecznej-416 787,00 zł

WYDATKI W OESZARACH POLITYKi SPOŁECZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

855-RODZINA

852- POMOC SPOŁECZNA

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

• 851 - OCHRONA ZDROWIA

• 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
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WYDATKI W OBSZARACH POLiTYKI SPOŁECZNEJ W OPS / PCPR

855- RODZINA 852 - POMOC L.

e 255 - RODZINA

852 - POMOC SPOŁECZNA

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
251 - OCHRONA ZDROWIA

253 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POIflU SPOŁECZNEJ

ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI
SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(zadania własne i zadania zlecone)
W złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019 Prognoza

OGÓŁEM

OGÓŁEM C działy) 1 X 7 583 805 8 266 545

Wtym:wbudżecieOPS/PCPR 2 X 7376213 8042432

851 - OCHRONA ZDROWiA

85153- Przeciwdziałanie narkomanii 3 5 800 O 0

wtym:wbudżecieOPSlPCPR 4 5800 O O

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 5 800 O O

wtym:wbudżecieOPSlPCPR e 5800 O O

852- POMOC SPOŁECZNA

85202- Domy pomocy społecznej 7 224 453 304 557 341 124

wtym:wbudżecieOPSlPCPR 8 224453 304557 341 124

85203 - Ośrodki Waparcia o o o

wtym:wbudżecieOPSłPCPR 10 O O O

85205- Przeciwdziałanie przemocyw rodzinie 11 2 538 300 2 577

w tym: w budżecie OPS I PCPR 12 2 538 300 2 577

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

13 X 17 766 22 032społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej

w tym: w budżecie OPS I PCPR 14 X 17 766 22 032
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019 Prognoza

85214- Zasiłki okresowe, celowej pomoc w naturze 15 67 590 75 850 104 853oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym: w budzecie OPS/ PCPR 16 67 590 75 850 104 863

85215- Dodatki mieszkaniowe 17 484 O 4 200

wtym:wbudżecieOPSlPCPR 18 484 0 4200

85216-Zasśkistałe 19 188268 190092 155003

w tym: w budżecie OPS I PCPR 20 188 268 190 092 155 003

85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21 X X X

w tym: w budżecie OPS/PCPR 22 X X X

85219- Ośrodek Pomocy Społecznej 23 384 146 416 787 431 502

w tym: w budżecie OPSIPCPR 24 384 146 416 787 431 502

85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania
25 O O Ochronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W tym: w budżecie OPS I PCPR 26 O O O

85228-Usługi opiekuńczej specjalistyczne usługi
156 424 174890 179 348

w tym: w budżecie ORS I PCPR 28 156 424 174 896 179 348

85230- Pomocw zakresie dożywiania 29 52 256 75 990 80 500

wtymwbudżecieOPSlPCPR 30 62266 75990 80500

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 O O O

w tym: w budżecie OPS I PCPR 32 O O O

W tym (Z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla
cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem
(cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub
ochronę uzupełniająca)

w tym. w budżecie OPSI PCPR 34 O O O

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 O O O

w tym: w budżecie OPS I PCPR 36 O O O

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 O O O

w tym: w budżecie OPS I PCPR 38 O O O

86295- Pozostała działalność 39 18 288 O O

wtym:wbudżecieOPSlPCPR 40 18288 O O

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna oaób
41 O oniepełnosprawnych

wtym:wbudzecieOPSIPCPR 42 0 O O

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 43 0 O O

w tym: w budżecie dyspozycji OPS I PCPR 44 O O O

85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
O ONiepełnosprawnych

w tym: w budżecie OPS I PCPR 46 O O O

85395- Pozostała działalność
47 O Ow zakresie polityki społecznej

w tym: w budżecie OPS I PCPR 48 O O O

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 - Pomoc materialna dla uczniów O charakterze
44 044 41 986 15 000socjalnym

67



WYSZcZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019
Prognoza

wtym:wbudżecieOPS/PCPR 50 44044 41 986 15000

85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
51 O O Omotywacyjnym

W tym: w budżecie OPS I PCPR 52 O O O

855 - RODZINA

85501 - Świadczenie wychowawcze 53 2 951 753 3719 308 4 460 000

wtym:wbudżecieOPSlPCPR 54 2981 753 3719308 4460000

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 55 1 579 165 2 125 746 2 012 775
emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego

wtym:wbudżecieOPSlPCPR 56 I 879165 2125746 2012775

85504- Wspieranie rodziny 57 200 045 212 005 210 953

wtym:wbudżedeOP5IPCPR 58 200045 212005 210953

85505- Tworzenie i fumkqonowanie żłobków 59 183 481 207 592 224 113

w tym: w budżecie OPS I PCPR 60 O O O

85506- Tworzenie i funkcjonowanie klubów
61 Ddziecięcych

w tym: w budżecie OPS I PCPR 62 O O O

85507 - Dzienni Opiekunowie 63 O O O

w tym: w budżecie OPS I PCPR 64 O O O

85508 - Rodziny zastępcze 65 14 820 3 591 8 328

w tym: w budżecie OPS I PCPR 66 14 520 3 591 B 328

85510-Działalnośćplacówek
67 O O Oopiekuńczo-wychowawczych

w tym: w budżecie OPS I PCPR 68 O O O

85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla Es X 17 339 14 227
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

wtym:wbudżecieOPSlPCPR 70 X 17339 14227

85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby przebywające na urlopach wychowawczych,

71 O Oza osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby
aprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem

w tym: w budżecie OPS I PCPR 72 X O O

organizacyjnej pomocy8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki
społecznej

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych. W roku oceny gmina Lelów nie
uczestniczyła z EFS,

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze
pomocy i wsparcia
W gminie Lelów nie zlecono organizacjom pozarządowym umówlzleceń

10. Wnioski końcowe
Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Lelów za 2019 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za
pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz
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planowanie dzieleń aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług spolecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić
wtsdzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budzelu w zakresie polilyki społecznej w kolejnym roku i staly się podstawą do sformułowania ponizszych
wniosków i rekomendacji
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Wskaźniki Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego w podziale na:

1. WYMIAR FINANSOWY
Wskaźnik 1: Dochód w gminie przypadający na I mieszkańca.

Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Finanse Publiczne> Dochody
budżetów gmin i miast na prawach powiatu> Dochody na jednego mieszkańca
• Wskaźnik 2: Liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężnelniepieniężne) przypadająca na każde
1000 mieszkańców gminy.
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane ze sprawozdania MRPiPS-03 Dział 3 w.1 k.1 (Świadczenia przyznane w
ramach zadań zleconych i zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania) - Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie)
• Wskaźnik 3: Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy %
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane:
- z systemów dziedzinowych Zabezpieczenia Społecznego - Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy
społecznej w roku poprzedzającym badanie
- ze sprawozdania MRPiPS-03 Dział 3 w.Y k,Y (Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych
OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) - Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie)

2. WYMIAR WARUNKÓW ŻYCIA
• Wskaźnik Y: Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w %
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Gospodarka mieszkaniowa i
komunalna > Zasoby mieszkaniowe> Mieszkania wyposażone w instalacje — w % ogółu mieszkań
• Wskaźnik 2: Powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na I mieszkańca w gminie
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Gospodarka mieszkaniowa i
komunalna> Zasoby mieszkaniowe > Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki
• Wskaźnik 3: Odsetek mieszkań wzasobach gminnych, w których występujązaległości w opłatach
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Gospodarka mieszkaniowa i
komunalna > Zasoby mieszkaniowe > Zaległości w opłatach za mieszkania w zasobach gminnych

3. WYMIAR SYTUACJI NA RYNKU PRACY
• Wskaźnik Y: Wskaźnik bezrobocia
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Rynek Pracy> Bezrobocie
rejestrowane> Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci

I wskaźnika

Barometr ubóstwa — wymiar finansowy Wskaznik nr 1 Dochody gminy/powiatu na 1 mieszkańca 5094

Barometr ubóstwa — wymiar finansowY_j Wskaźnik nr 2 - % osób kotzyst. z pomoc spał. - liczba mieszkańców 4

Barometr ubóstwa — wymiar finansowy Wskaźnik nr 3 - % długotrwale korzyst. z pomocy spał. 57

Barometr ubóstwa — warunki Żyda Wskaźnik nr 1 - Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w % 53

Barometr ubóstwa — warunki życia Wskaźnik nr 2 - Przecłęba powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę

Batometr ubóstwa — warunki życia Wskaźnik nr 3 - % mieszkań z zaległościami w opłatach I_________
Barometr ubóstwa — sytuacja na rynku Wskaźnik nr 1 - Wskaźnik bezrobocia (% udział bezr. w ludn. og.) 8

____ ____._•J•J

Wskaźnik
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Wartość wskaźnika ubóstwa w wymiarze finansowym.
Wskaźnik finansowy pokazuje kondycję finansową gminy w odniesieniu do innych gmin w
województwie.
lm wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja gminy jest korzystniejsza.
Ze względu na skalę zjawiska na poszczególnych poziomach administracyjnych wskaźniki
zostały ujednolicone w celu ich wzajemnego porównywania.
Oznacza to, że wartością bazową jest „zero dla województwa, co pozwala porównać wszystkie
przedstawione poziomy administracyjne względem siebie.
W ramach obliczania wskaźnika ubóstwa standaryzacji poddano:
Wskaźnik 1: Dochód w gminie przypadający na I mieszkańca
Wskaźnik 2: Liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężnelniepieniężne)
przypadająca na każde 7000 mieszkańców gminy
Wskaźnik 3: Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy %

Gmina Wskaźnikf,ansowy

Lelów -0,50
Powiat (średnia) -0 04

Województwo (Średra) j.
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Wartość wskaźnika ubóstwa w wymiarze warunków życia.
Wskaźnik warunków życiu pokazuje poziom jakości życia w
gminie w odniesieniu do innych gmin w województwie.
Im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja jest
korzystniejsza oznacza, że w gminie warunki życia są dobre
dla większości mieszkańców.
Dodatnia wartość „Wskaźnika w wymiarze warunków życia”
oznacza, że w gminie pod względem jakości życia, pod
względem lokalowym i wyposażenia lokali sytuacja jest lepsza
niż w przeciętnej gminie w województwie.
Ze względu na skalę zjawiska na poszczególnych poziomach
administracyjnych wskaźniki zostały ujednolicone w celu
umożliwienia ich wzajemnego porównywania.
Oznacza to, że wartością bazową jest „zero” dla
województwa, co pozwala porównać wszystkie przedstawione
poziomy terytorialne względem siebie.
W ramach obliczenia wskaźnika ubóstwa standaryzacji
poddano:
Wskaźnik 1: Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje
w%
Wskaźnik 2: Powierzchnia użytkowa mieszkania w
przeliczeniu na I mieszkańca w gminie
Wskaźnik 3: Odsetek mieszkań w zasobach gminnych, w
których występują zaległości w opłatach
Następnie wyznaczono średnią arytmetyczną powyższych
trzech wskaźników cząstkowych, a tym samym obliczono
zagregowany wskaźnik.

Gmina Wskaźnik wawnków życia

Lelów -ij
Powiat (średnia)

Województwo (średnia)
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Wartość wskaźnika ubóstwa w wymiarze rynku pracy.
Zerowa wartość wskaźnika dla województwa jest wartością
odniesienia i została potraktowana jako przeciętna wartość w
gminach danego województwa.
Dodatnia wartość wskaźnika w wymiarze rynku pracy
oznacza, że pod tym względem gmina jest w lepszej kondycji
niż przeciętna gmina w całym województwie.

1. Gmina Wskażnk rynku pracy

Lelów -1 „75
Powiat (średnia) -0,49

—____
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Wartość wskaźnika ubóstwa została wyznaczona na podstawie wskaźników zagregowanych z całego województwa.
Im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja jest korzystniejsza dla regionu.

I Wskaźnik Wartość
wskaźnika

Wskaźnik finansowy -0.50

Wskaźnik warunków Żyda -1 .58

Wymiar sytuacji na rynku pracy _i,75

Barometr ubóstwa -1,28

miinego óśioomocy SpoeCme

mr I7ó? Kire1
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Wójt Gminy Lelów
42-235 Lelów IDS 753498089 tel. (034) 355 01 21
ul. Szczekocińska 18 NIP 949-21-72-992 faks (034) 355 00 49
www.lelow.pI e-mail: wojt@lelow.pl

Lelów, dnia 11.05.2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy

z NGO za rok 2019.

PIR.520. 1.2020

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski
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Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lelów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2019 rok

Lelów, 11 maja 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2019 rok



2

Nadrzędnym celem rocznego programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2019 rok było kształtowanie ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Gminy poprzez wspieranie tych organizacji
w realizacji ważnych celów społecznych oraz stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych
inicjatyw i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności, a także integrowanie różnych
podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zasięgiem sferę zadań publicznych.
Współpraca ta odbywała się zawsze na zasadzie pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności każdej ze stron. Uczestnikami
programu były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące
działalność pożytku publicznego oraz mające swoją siedzibę na terenie Gminy Lelów, lub działające
na rzecz jej mieszkańców. Na koniec roku 2019 w Gminie Lelów były blisko 32 takie organizacje.
Roczny program współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 zawierał
możliwe formy współpracy oraz zakres priorytetowych zadań zaplanowanych do przekazania
organizacjom pozarządowym, jak i określił mierniki efektywności Programu (tabela poniżej).

NAZWA MIERNIKA WARTOŚĆ MIERNIKA
W 2019 ROKU

Liczba ogłoszonych konkursów 1
Liczba ofert, które wpłynęły w ramach konkursów 3
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach konkursów 2
Liczba małych grantów O
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na 1) 39 280,96
realizację zadań publicznych 2) 6 000,00

R-em: 45 280,96

Formy współpracy:

W roku 2019 organizacjom pozarządowym udzielono 2 dotacji na realizację zadań publicznych
na kwotę 45 280,96 zł z czego cała kwota została wykorzystana zgodnie z kosztorysem co stanowiło
0,16 % wydatków budżetu gminy. Z takiej formy wsparcia skorzystały łącznie 2 podmioty.

W ramach obowiązywania Programu w 2019 roku ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację
zadań:

1) Sport i kultura fizyczna w Gminie Lelów: 39 280,96 zł
2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 6 000,00 zł

Kwota dofinansowania w 2016 roku: 62 471,97 zł
Kwota dofinansowania w 2017 roku: 40 000,00 zł
Kwota dofinansowania w 2018 roku: 44 528,77 zł

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2019 rok
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RAZEM: 147 000,74 zł

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych poszczególnym organizacjom pozarządowym
na realizację zadań publicznych w 2019 roku:

Zadanie nr 1: Sport i kultura fizyczna w Gminie Lelów zrealizowane w roku 2019, jedyną złożoną
ofertą była oferta LKS „LELOyIA” w Lelowie — zadanie
o wartości 53 158,00 zł w tym dotacja z budżetu Gminy Lelów wyniosła 40 000,00 zł z czego
wykorzystano kwotę 39 280,96 zł, różnicę zwrócono zgodnie z umową nr 78/2019.
Zadanie nr 2: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowane w roku
2019, jedną z dwóch złożonych ofert. Realizowana była oferta LTHK im. W. Zwierkowskiego —

zadanie o wartości 8 800,00 zł w tym dotacja z budżetu Gminy Lelów wyniosła 6 000,00 zł, którą
wykorzystano w całości.

Konsultowanie z organizacjami pozarzdowymi projektów aktów normatywnych:

Przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu Rocznego programu współpracy samorządu gminy
Lelów z organizacjami pozarządowymi. Program został poddany konsultacjom poprzez opublikowanie
na portalu internetowym. Tak przygotowany projekt Programu w dniu 29 listopada 2018 r. Wójt
Gminy Lelów przedstawił do przyjęcia Radzie Gminy Lelów.

Podsumowanie:

W ramach Rocznego Programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi na 2019
rok, organizacje pozarządowe mogły w sposób skuteczny realizować szereg zadań publicznych
w zakresie kultury i sztuki, wychowania dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i turystyki, wypoczynku
zimowego i letniego dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej, zapobiegania patologiom społecznym
i przeciwdziałania narkomanii, pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym
i seniorom. Przeznaczona na ten cel kwota 45 280,96 zt została wydatkowana przez organizacje
w sposób efektywny i oszczędny.
Równolegle ze wsparciem finansowym, organizacje otrzymały pomoc w zakresie rozwoju swoich
zasobów, poszerzania działalności, pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań
statutowych, podejmowania wspólnie z samorządem działań oraz promocji działalności pożytku
publicznego.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2019 rok
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UCHWAŁANR.
RABY GMINY LELÓW

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 351 ze zm.) Rada Gminy Lelów uchwala:

1. Zatwierdzić sprawozdanie fmansowe za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie składające się z:

1) bilaisu zamykającego się na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów kwotą 694 385,17 zł;

2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wskazującego zysk w wysokości
283 732,33 zł;

3) informacji dodatkowej.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów oraz Kierownikowi Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

Wiadysiaw Jaworski

GminY

\r)*Nowak Łu as rzec
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PROJEKT

UCHWAŁA Nr.
RADY GMINY LELÓW

z dnia

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle.

Na podstawie art. 89 ust. 1, 3 I 6 w związku z art. 29 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późń. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 12 ust. I pkt 2,
ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 269 z
późń. zm.),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Siąskiego Kuratora Oświaty w Katowicach,

Rada Gminy Lelów uchwała, co następuje:

1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Nakle, będąca jednostką
budżetową Gminy Lelów.

2. Uczniom zapewnia się możtiwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Lelowie oraz
Przedszkolu w Lelowie wchodzących w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie
prowadzonym przez Gminę Lelów.

3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Lelów. Majątek
likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Lelów.

4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Lelów, za wyjątkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którą przejmuje Sląski Kurator Oświaty w Katowicach.

5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski
Seketarz Gminy

Pi wyJNowak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe szkoła publiczna,
może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkolę, po zapewnieniu
przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego
typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany,
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły:
rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty.
W dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Gminy Lelów (Uchwałą Nr XVI/122/2020) podjęła uchwałę
o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle z dniem 31 sierpnia 2020 r. i która dnia 5 lutego
2020 r. została przesłana do Słąskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty.
Sląski Kurator Oświaty w Katowicach Postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r. pozytywne zaopiniował
likwidację Szkoły Podstawowej w Nakle z siedzibą: Nakło 197, 42-23 5 Lelów z dniem 31 sierpnia
2020 r.
Wójt Gminy Lelów pismem z dnia 7 lutego 2020 r.(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
powiadomił wszystkich rodziców uczniów/przedszkolaków o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia
2020 r. Szkoły Podstawowej w Nakle, zapewnieniu wszystkim uczniom kontynuowania nauki
w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Lelowie wchodzących w skład Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Lelowie oraz zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów i opieki w czasie dowozu.
Pisma informujące doręczono do rąk własnych obydwojga rodziców każdego dziecka w okresie
pomiędzy 10 a 18 lutym 2020 r.

Dokumentacja zlikwidowanej szkoły publicznej zostanie przekazana organowi prowadzącemu szkołę.
z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji szkoły.

Zmiany organizacyjne wywołane przedmiotową uchwałą nie będą miały negatywnego wpływu
na jakość nauczania. Proponowane zmiany w organizacji szkoły pozwolą na bardziej racjonalne
gospodarowanie środkami przeznaczonymi na finansowanie szkół w gminie.
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UCHWAŁA NR.
RADY GMINY LELÓW

zdnia

Unik nr iJUi3

Projekt

w sprawie uchylenia uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z 8 marca 7990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada
Gminy Lelów uchwala, co następuje:

1. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/236/2073 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.
1493).

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem I stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

KAT

Ł



Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

a powstają odpady komunalne

Zgodnie z przepisem art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) „ Rada
Gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała ta może dotyczyć
wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości,
w szczególności nieruchomości na których jest prowadzony określony rodzaj działalności”.
Uchwałą nr XXX111123612013 Rady Gminy Lelów z dnia 78 stycznia 2013r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śi. z 2013 r., poz.
1493) Rada Gminy Lelów postanowiła o odbieraniu z dniem I lipca 2013 r. odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne.
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) rada gminy jest
obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy na
podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie
12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Z dniem I stycznia 2021 r.
wprowadzono ograniczenia wysokości stawek opłat za pojemnik, co wywoła konieczność
dopłat do pochodzących z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpadów od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zatem celowym jest uchylenie przedmiotowej
uchwały. Wprowadzenie 7 miesięcznego vacatio legis umożliwi właścicielom nieruchomości
na przygotowanie się do zmiany systemu zbiórki odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych i zawarcie umów z podmiotami odbierającymi odpady.



Dnik XJ9J2QW

Uchwała Nr.
Rady Gminy Lelów

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie Statutu Gminy Lelów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
1461) art. 18 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713)
uchwala się, co następuje:

1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu Gminy Lelów.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady

Gminy Lelów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie Statutu Gminy Lelów, zgodnie z brzmieniem załącznika do
niniejszej uchwały.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w I ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na

tablicy ogłoszeń urzędowych w Urzędzie Gminy Lelów a także poprzez
zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lelów.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Se retarz Gminy

fttak
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Załącznik do
uchwały Nr

Rady Gminy Lelów
z dnia 27 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Rady Gminy Lelów

z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

w sprawie Statutu Gminy Lelów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2079 r.
poz. 1461) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr LI/477/2018 Rady Gminy Lelów
z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śi. z
2078 r. poz. 7129) zmieniony uchwałą Nr III/15/2078 Rady Gminy Lelów z dnia
28 grudnia 2078 r. zmieniającą Statut Gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r.
poz. 411), zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje 2 -4 uchwały Nr III/7 5/2078 Rady Gminy
Lelów z dnia 28 grudnia 2078 r. zmieniającej Statut Gminy Lelów (Dz. Urz. Woj.
SI. z 2079 r. poz. 477), które stanowią: „ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Lelów. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.”

Przewodniczący Rady Gminy Lelów



Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Lelów z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie Statutu Gminy Lelów.

Uchwała Nr LI/411 12018
Rady Gminy Lelów

z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Lelów

STATUT GMINY LELÓW

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Uchwała określa:

1) ustrój Gminy Lelów,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,

3) zasady uczestniczenia przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy w pracach Rady
Gminy,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy,

4) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,

5) zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

6) zasady działania klubów radnych Rady,

7) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach
budżetu gminy,

8) zasady dostępu obywateli do dokumentów wynikających z wykonywania przez organy
gminy zadań publicznych oraz korzystania z nich.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 0:

1) Gminie — należy przez to rozumieć Gminę Lelów,

2) Radzie — należy przez to rozumieć Radę Gminy Lelów,

3) Komisji — należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Lelów,

4) Komisji Rewizyjnej — należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lelów,

5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji — należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Lelów,

6) Przewodniczącym Rady — należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Lelów,

7) Wiceprzewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Lelów,

8) Wójcie — należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lelów,

9) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lelów,

10) Statucie — należy przez to rozumieć Statut Gminy Lelów,
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II) Ustawie - nateży przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.

Rozdział 2. Gmina

3. 1. Gmina Lelów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego,
powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, z zamiarem stałego pobytu na obszarze Gminy, z mocy ustawy
o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje
zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Lelów.

Rozdział 3. Jednostki pomocnicze Gminy

4. 1. Gmina podzielona jest na 17 sołectw tj.: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek,
Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Lgota Gawronna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów,
Skrajniwa, Staromieście, Slęzany, Tu rzyn, Zbyczyce.

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy rozstrzyga
Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej może być
1/4 mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy
Gminy,

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać
poprzedzone konsultacjami, jeżeli wymaga tego ustawa,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami
utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

5. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu
Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich
dyspozycji, przeznaczają te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Rada corocznie rozstrzyga o wydatkach jednostek pomocniczych i w miarę potrzeb
uchwala załącznik do uchwały budżetowej w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej.

6. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na
sesjach i składać wnioski w sprawach związanych z reprezentowaną jednostką pomocniczą.

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej wyraża w imieniu sołectwa
opinie i składa wnioski.

3. Przewodniczący Rady umożliwia Przewodniczącemu jednostki pomocniczej udział
w sesjach poprzez zawiadomienie o terminie i miejscu.

Rozdział 4. Organizacja wewnętrzna Rady

7. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Wójta wykonującego jej
uchwały.

8. Do wewnętrznych organów Rady należą:
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1) Przewodniczący

2) Komisja rewizyjna

3) Komisja skarg, wniosków i petycji

4) Komisje stałe

5) Komisje doraźne powołane do określonych zadań.

9. 1. Rada może powołać komisje stałe i doraźne na zasadach określonych w ustawach
i Statucie.

2. Wójt i Komisje Rady podlegają pod Radę, której składają sprawozdania ze swojej
działalności.

3. Rada powołuje Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na zasadach
określonych w Statucie i Ustawie.

10. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji.

11. Przewodniczący Rady w ramach organizacji pracy Rady:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,

4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6) podpisuje uchwały Rady.

12. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady
lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada dokonuje wyboru na wakujące
stanowiska na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 5. Tryb pracy Rady

Oddziat 1. Sesje Rady

13. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej
kompetencji, określone w Ustawie oraz w innych przepisach prawa.

2. Uchwała może przybrać postać:

1) postanowienia proceduralnego,

2) deklaracji — zawierającej samozobowiązanie się do określonego postępowania,

3) oświadczenia — zawierającego stanowisko w określonej sprawie,

4) apelu — zawierającego formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do
określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5) opinii — zawierającej oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany
w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

14. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań
Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne, zwoływane w przypadkach przewidzianych
w ustawie na wniosek Wójta lub % ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
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Oddział 2. Przygotowanie sesji

15. 1. Sesję przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących
poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą
poczty tradycyjnej.

5. W powiadomieniu o sesji należy podać:

1) termin rozpoczęcia,

2) miejsce odbycia,

3) porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał, jak również inne niezbędne materiały
związane z porządkiem obrad.

6. Materiały, o których mowa w ust. 3 uznaje się za dostarczone, o ile zostały udostępnione
radnemu za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą poczty tradycyjnej.

i6. 1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 3 dni przed ustalonym terminem
obrad w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu.

2. Informacja, o której mowa w ust. I zawiera adres strony internetowej, na której będzie
transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady oraz adres strony internetowej, na której
udostępniony będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady.

17. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę
osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady mogą uczestniczyć — z głosem doradczym — nie będący radnym
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy oraz inne osoby.

3. Obrady są transmitowane w miejscu wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

18. 1. Jawność sesji polega na utrwaleniu wyników głosowania z wykorzystaniem
urządzeń elektronicznych, transmisyjnych i nagrywających.

2. Głosowanie jawne na sesjach Rady odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych Rady. Urządzenia
elektroniczne będą dokonywały zliczenia głosów (głosowanie elektroniczne).

3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania elektronicznego nie jest możliwe
z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.

4. Imienny wykaz głosowań radnych Rady podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty w Gminie.

19. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3.
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2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić
w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności
jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nie przewidziane
przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich
zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

20. J. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy ustawowego
składu chyba, że Rada nie będzie podejmować uchwał.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu
odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może
wówczas podejmować uchwał. Y

21. J. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. I wykonuje
wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej trzech radnych może powołać
spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie
zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzenie quorum oraz
wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

22. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły:
„Otwieram . . .sesję Rady Gminy Lelów”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności
prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin
bądź kontynuuje obrady bez prawa podejmowania uchwał.

23. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stawia pytanie o ewentualny wniosek
w sprawie zmian porządku obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie
porządku obrad może wystąpić każdy radny lub Wójt.

24. J. Porządek obrad obejmuje w szczególności;

1) otwarcie sesji i stwierdzenia prawomocności,

2) przyjęcie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

4) sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonani uchwał
Rady,

5) dyskusja,

6) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

7) odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich
sesjach,

8) wolne wnioski,

9) zamknięcie obrad.

25. Sprawozdanie, o jakim mowa w 24 pkt 4 składa Wójt.
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26. 1. Radni mogą kierować do Wójta zapytania i interpelacje na zasadzie określonej
w Ustawie i Statucie.

2. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny pytający może zwrócić
się do Przewodniczącego Rady o uzupełnienie odpowiedzi.

3. Nad zapytaniem i interpelacją oraz odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji.

4. Niezależnie od zapytań i interpelacji radni mogą kierować do Wójta inne wnioski ustne
podczas sesji.

27. 1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając
i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych
przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. Odmawiając
udzielenia głosu Przewodniczący obradom może zadecydować o załączeniu do protokołu
pisemnego wystąpienia tej osoby.

28. 7. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad
zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, form i czasu trwania
ich wystąpień, a szczególnie w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty
zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący obrad przywołuje
radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos,
nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na
sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym
osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek
obrad bądź naruszają powagę sesji. W przypadku nie stosowania się do ww. procedury
Przewodniczący obrad ogłasza przerwę i zawiadamia organy porządkowe.

29. J. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury
formalnej, w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum,

2) zmiany porządku obrad,

3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6) zarządzenia przerwy,

7) odesłania projektu uchwały do Komisji,

8) przeliczenia głosów,

9) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący obrad poddaje pod dyskusje, po czym pod głosowanie.
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30. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący obrad zamyka dyskusję. W razie
potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania
się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność —

przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania,
Przewodniczący obrad może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia
wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

31. J. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając
formułę „Zamykam ... sesję Rady Gminy Lelów”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

4. Z przebiegu obrad sesji Rady sporządza się protokół, który odzwierciedla jej przebieg.

5. Protokół z sesji wykłada się Radnym w Biurze Rady lub wysyła elektronicznie na pięć dni
przed terminem sesji, na której ma nastąpić jego przyjęcie..

32. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały
podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

33. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub
posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym
się odbywa.

34. J. Z każdej sesji sporządza się protokół.

2. Nagranie przebiegu obrad sesji przechowuje się w archiwum zakładowym.

35. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz
wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn
nieobecności,

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) ustalony porządek obrad,

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”
oraz głosów nieważnych,

7) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

8) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

36. J. W trakcie obrad, lecz nie później niż do dnia poprzedzającego sesję, na której ma
dojść do przyjęcia protokołu radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia.

2. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji wraz z rozpatrzeniem zgłoszonych poprawek
i uzupełnień.
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37. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych
gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia
i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

Oddział 3. Uchwały

38. Uchwały są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

39. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, a także grupa
mieszkańców na zasadach określonych w ustawie i uchwale w sprawie wykonania
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

40. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej,
oraz przekazuje je Wójtowi niezwłocznie po zakończeniu sesji.

Oddział 4. Procedura głosowania

41. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

42. 1. Głosowanie jawne odbywa się przy zastosowaniu sprzętu umożliwiającego
utrwalenie sporządzenia imiennego wykazu głosowań radnych.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane
głosy „za”, „przeciw i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na
sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników
głosowania w protokole sesji.

3. Do ustalenia wyników głosowania wykorzystuje się elektroniczny system głosowań.
4. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób wskazany w ust. 3 z przyczyn

technicznych nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie imienne, które odbywa się przez
wypowiedzenie głośno przez każdego radnego zgodnie z listą obecności „za”, „przeciw” lub
„wstrzymuje się”. Sposób głosowania jest odnotowywany w protokole z sesji.

5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad i nakazuje ich odnotowanie w protokole
sesji.

43. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy

czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania
i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając
wyniki głosowania.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
44. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie

precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść uchwały w taki sposób, aby jego redakcja była
przejrzysta, a uchwała nie budziła wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek
dotyczący treści uchwały najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad
pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków dotyczący projektu
uchwały jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

Id: 70E323ED-33D9-4FB 1-83 14-E93 1 OD9D8B7B. Uchwalony Strona 8



3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed
zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu
odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie
zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na
piśmie.

45. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęciu uchwały w danej sprawie zostanie
zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada
głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu
uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący
obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały,
poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwał kilku poprawek
stosuje się zasadę określoną w 45 ust. 2

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do
projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały
w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek przyjętych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas
potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność
pomiędzy poszczególnymi postanowieniami.

46. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących
się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z osób lub możliwości, przechodzi kandydatura
lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

47. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie
oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi
wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej
połowie najbliższą.

Oddział 5. Komisje Rady

48. Przedmiot działania poszczególnych komisji, zakres zadań i liczebność określa Rada
w odrębnych uchwałach o ich powołaniu.

49. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem przedłożonym Radzie.

2. Rada może nakazać Komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

50. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Przewodniczącemu Rady.
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3. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeb Rady Przewodniczący
lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynując pracą komisji Rady może zwrócić się do
przewodniczącego Komisji o zwołanie jej posiedzenia lub o złożenie Radzie sprawozdania.

4. Komisja wspólna podejmuje uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków uczestniczących w posiedzeniu Komisji.

51. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub Zastępca Przewodniczącego
komisji, wybrany przez członków danej komisji.

52. J. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń Komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a protokoły zatwierdzane na następnym
posiedzeniu.

53. J. Przewodniczący Komisji stałych lub wyznaczony radny sprawozdawca co najmniej
raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji.

2. Przepisy z ust. J stosuje się odpowiednio do doraźnych Komisji.

54. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Oddział 6. Radni

55. J. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem
na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia Komisji, winien
usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce
Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji.

56. Radni mogą, stosownie do potrzeb przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie
Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

Rozdział 6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Oddział 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

57. 1. Komisja Rewizyjna składa się z radnych i przedstawicieli wszystkich klubów,
a wśród nich Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.

2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej członkowie komisji
wybierają spośród siebie.

58. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej
obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania
wykon uje Wiceprzewodniczący Komisji.

Oddział 2. Zasady kontroli

59. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność, Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem;

1) legalności,

2) gospodarności,

3) rzetelności,

4) celowości,

5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
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2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

60. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w
formach wskazanych w uchwałach Rady.

61. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe — obejmujące całość działalności podmiotu lub obszerny zespół działań tego
podmiotu,

2) problemowe — obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności
kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment wjego działalności,

3) sprawdzające — podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały
uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

62. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym
wiej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej
planem, o ja kim mowa w ust. 1.

63. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne
i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów
ustalonych w 59 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania
kontrolnego

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako
dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania
świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

Oddział 3. Tryb kontroli

64. J. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne
składające się, co najmniej z dwóch członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego,
który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole, z zastrzeżeniem ust. 5, przeprowadzane są na podstawie pisemnego
upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego
kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.

4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać
kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 oraz dowody
osobiste.

5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może
przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz
upoważnienia, o którym mowa w ust. 3. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się
w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione
podejrzenie popełnienia przestępstwa lub, gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać,
iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub
życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu strat materialnych w mieniu komunalnym.

6. Przed podjęciem działań kontrolnych, o których mowa w ust. 5 kontrolujący zobowiązany
jest uzyskać zgodę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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7. W przypadku odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 6 kontrolujący odstępuje
od kontroli, sporządzając notatkę, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

65. 7. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym
Przewodniczącego Rady.

66. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach
pracy kontrolowanego podmiotu.

Oddział 4. Protokoły kontroli

67. J. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli — w terminie 7 dni od daty
jej zakończen ja —protokół pokontrolny obejmujący:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące
na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę
o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu
usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

68. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady
uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu
pokontrolnego do podpisania.

69. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni
od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego pomiotu.

Oddział 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

70. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do
końca stycznia każdego roku.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać, co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzeń,

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu Komisji Rewizyjnej: przystąpienie do
wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
części.

71. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie coroczne sprawozdanie ze swojej działalności
w roku poprzednim.
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2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami,
wynikającymi z tych kontroli,

5) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

Oddział 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

72. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej
Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte
zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodniczącego Rady

2) nie mniej niż trzech radnych,

3) nie mniej niż dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

7) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany
przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

73. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co
najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

74. J. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji
i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej.

75. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków
o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub
inne organy kontroli.

Rozdział 7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

* 76. 1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie
skierowanych do Rady Gminy Lelów:

7) skarg na działalność Wójta Gminy Lelów i gminnych jednostek organizacyjnych,

2) wniosków,

3) petycji składanych przez obywateli.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski
wnoszone do Rady Gminy Lelów ustnie.
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77. 1. Kluby wskazują po I kandydacie, a w przypadku braku wskazania przez kluby
członków komisji wybiera Rada Gminy.

2. Pracami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje jej Przewodniczący.

3. Przewodniczącego i Zastępcę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają spośród siebie
członkowie tej Komisji.

4. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy przygotowanie i przedstawienie
Radzie Gminy Lelów, propozycji załatwienia spraw wynikających z kierowanych do Rady Gminy
Lelów, skarg, wniosków i petycji.

5. Swoje Rozstrzygnięcia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjmuje w formie uchwał.

6. Uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapadają większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków (quorum).

7. Uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jej Przewodniczący przekazuje niezwłocznie
Przewodniczącemu Rady Gminy Lelów.

8. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jak również uchwalone przez
Komisję propozycje rozstrzygnięć kierowanych do Rady Gminy Lelów skarg, wniosków i petycji,
przestawia podczas sesji Rady Gminy Lelów przewodniczący tej Komisji albo wyznaczony
przez Komisję sprawozdawca.

78. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co
najmniej połowy składu komisji w przypadku podejmowania uchwał.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji może odbywać posiedzenia cyklicznie np. w stałe dni
tygodnia, miesiąca itp. o stałej godzinie bez formalnego zwołania. Decyzje o tym podejmuje
komisja. Miejsce i terminy odbywania posiedzeń cyklicznych podaje się do publicznych
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń.

4. Podczas nieobecności Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji lub
niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje Zastępca
Przewodniczącego komisji.

79. W I kwartale roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji składa na sesji Rady sprawozdanie z jej działalności.

Rozdział 8. Zasady działania klubów radnych

80. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
Przynależność radnego do klubu jest dobrowolna.

81. 1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu, tub osoby do kontaktu.

3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany
do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

82. I. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny
z rozwiązaniem klubów.
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2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków,
podejmowanych bezwzględną większością w obecności, co najmniej połowy członków klubu.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej
trzech.

83. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

84. 7. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów
klubów Przewodniczącemu Rady.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także zmian regulaminów.

85. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie
organizacji i trybu działania Rady Gminy.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji rady wyłącznie przez swych
przedstawicieli.

Rozdział 9. Organy wykonawcze Gminy

86. 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.

3. Wójt może uczestniczyć w sesjach Rady gminy i posiedzeniach komisji.

Rozdział 10. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów
wytworzonych przez organy Gminy

87. 1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych, zgodnie z określonymi poniżej zasadami. Prawo to obejmuje dostęp do:

7) protokołów:

a) Rady Gminy,

b) Komisji Rady Gminy.

2) uchwał:

a) Rady Gminy,

b) Komisji Rady Gminy.

3) innych dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy.

2. Dostęp do dokumentów obejmuje również prawo wglądu do dokumentacji archiwalnej.

3. Protokoły z sesji Rady Gminy, będą każdorazowo zamieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy.

88. 1. Dokumenty Rady Gminy, Komisji oraz Wójta Gminy będą udostępniane w dniach
i godzinach pracy Urzędu Gminy.

2. Udostępnianie akt następuje na pisemny wniosek zainteresowanego lub też ustny
wniosek złożony do protokołu i podpisany przez osobę zainteresowaną.

89. J. Udostępnianie dokumentów polega na umożliwieniu obywatelom:

7) przeglądania dokumentów

2) sporządzania z nich notatek odpisów i kserokopii,

3) żądania potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem. Realizacja tych uprawnień może się
odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy w obecności pracownika Urzędu Gminy.
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2. Dokumenty powinny być udostępniane bezzwłocznie, a w przypadku braku takiej
możliwości nie później niż 14 dni od zgłoszenia wniosku.

.%_
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