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Szanowni Państwo 
Po raz drugi został przygotowany „Raport o stanie Gminy” prezentujący dane 

dotyczące finansów gminy, najważniejszych inwestycji, statystyk oraz wydarzeń, 

omówienie realizacji programów, strategii, uchwał Rady Gminy, a także funduszu 

sołeckiego w Gminie Lelów. 

Zadaniem zespołu opracowującego Raport było zobrazowanie zarówno dzisiejszej 

kondycji Gminy jak również perspektyw jej rozwoju. Zawiera on rzetelne informacje  

z poszczególnych dziedzin funkcjonowania gminy, przygotowane przez  merytoryczne 

komórki organizacyjne Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne. Uważam,  

że Raport jest bogatym źródłem wiedzy o Gminie Lelów, udokumentowaniem 

działalności samorządu w roku 2019. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z niniejszym opracowaniem oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym naszej Gminy. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Molenda 

Wójt Gminy 
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1. WSTĘP  
Zgodnie z przepisem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

W roku 2020 z uwagi na panującą sytuacją związaną z zagrożeniem wywołanym 

pandemią SARS CoV 2 przepisem art. 15zzzzzz.  ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych – termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu 

terytorialnego przypadający w 2020 r. przedłużono o 60 dni. Przedstawiony Raport 

obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Lelów w roku 2019,  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego. 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY LELÓW. 

2.1 Historia. 
Pierwsza wzmianka o Lelowie pochodzi z 1193 roku. Wówczas to w dokumentach 

źródłowych pojawia się informacja, że osada Lelów posiadała targowy charakter. 

Jednak znaczący rozwój Lelowa nastąpił w XIV wieku za czasów króla Kazimierza 

Wielkiego. W 1341 roku otrzymał prawa miejskie, co potwierdziło duże znaczenie 

Lelowa w okolicy. W Lelowie, oprócz mieszkańców narodowości polskiej do roku 1942 

znaczną część stanowili mieszkańcy narodowości żydowskiej. 

Początków istnienia gminy Lelów znajdujemy w ukazie carskim z dnia 9 lutego 1864 

roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, który wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, 

dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Zgodnie z tym aktem,  każda gmina 

składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę 

zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 

wprowadził nowy podział na gminy. Na terenie powiatu włoszczowskiego istniały 

następujące gminy wiejskie: Chrząstów, Dobromierz, Irządze, Kluczewsko, Krasocin, 

Kurzelów, Lelów, Moskorzew, Oleszno, Radków, Rokitno, Secemin, Włoszczowa.  

Po odrodzeniu się Państwa Polskiego podstawowe zmiany wprowadził dekret  

„O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została 

utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał  

do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła 

ustawa z 23 marca 1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. 

W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 

28.11.1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został 

zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. 

Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy.   

W okresie po drugiej wojnie światowej utrzymany został stan sprzed wojny do wejścia 

w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach władzy państwowej, 

skutkującej likwidacją samorządu gminnego. Wraz z przemianami ustrojowymi  

po 1989 r. ustawą z dnia 8 marca 1900 r. przywrócono samorząd gminny. 

Zlikwidowano rady narodowe a gminy uzyskały  osobowość prawną.  
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2.2 Lokalizacja. 

Gmina Lelów położona jest w północnowschodniej części województwa śląskiego,  

we wschodniej części powiatu częstochowskiego. Graniczy w gminami powiatu 

częstochowskiego: Koniecpol, Janów i Przyrów, gminą Niegowa z powiatu 

myszkowskiego oraz z gminą Irządze z powiatu zawierciańskiego.  Obszar gminy 

ostatecznie ukształtował się z dniem 1 października 1982 r. z chwilą wejścia w życie 

Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 13 października 1981 r. stanowiącym o utworzeniu gminy Irządze w skład której 

weszło 11 sołectw z dotychczasowej gminy Lelów. Aktualnie gmina Lelów posiada 

powierzchnię 123,5 km2. 

Położenie gminy Lelów na mapie województwa śląskiego. 
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2.3 Sołectwa w gminie Lelów. 

Na terenie gminy utworzono 17 jednostek pomocniczych – sołectw, odpowiadającym 

nazwom i w granicach obszarów obrębów geodezyjnych.  
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 2.4 Sytuacja społeczna 
Gminę zamieszkiwało, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., 4 818 mieszkańców,  

z tego 2393 kobiet i 2425 mężczyzn  

 

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach z terenu gminy Lelów na dzień 31.12.2019 r. 

Miejscowość <18 18-60 

kobiety 

18-65 

mężczyźni 

Pow. 60 

kobiety 

Pow. 65 

mężczyźni 

Razem 

 

Biała Wielka 61 109 134 77 34 415 

Celiny 18 19 27 6 5 75 

Drochlin 75 139 162 75 41 492 

 Gródek 6 9 14 4 3 36 

Konstantynów 8 18 31 12 7 76 

Lelów 157 293 398 164 93 1105 

Lgota Błotna 32 46 54 19 9 160 

Lgota 

Gawronna 

11 32 43 18 6 110 

Mełchów 11 14 28 22 9 84 

Nakło 74 148 173 81 37 513 

Paulinów 1 10 20 5 4 40 

Podlesie 116 143 160 71 37 527 

Skrajniwa 19 34 34 17 9 113 

Staromieście 49 70 94 31 17 261 

Ślęzany 91 130 151 63 48 483 

Turzyn 55 86 109 49 29 328 

Razem 784 1300 1632 714 388  4818 
 

Liczba urodzeń na dzień 31.12.2019 r.: 50 

Liczba zgonów na dzień 31.12.2019 r.: 84 
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2.5 Aktywność zawodowa mieszkańców 

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Na terenie gminy jest 3 131 gospodarstw rolnych. 

Dominują małe gospodarstwa o pow. do 5ha.  

Gospodarstwa rolne według ich powierzchni: 

 od 0.00 do 1.00 ha  - 1355 gospodarstwa; 

 od 1.00 do 5.00 ha  - 1497 gospodarstwa; 

 od 5.00 do 10.00 ha 219’ gospodarstwa; 

 od 10.00 do 20.00 ha 43 gospodarstwa; 

 od 20.00 ha i więcej 17 gospodarstwa. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie gminy Lelów w Centralnej Ewidencji Informacji 
Działalności Gospodarczej było wpisanych 226 przedsiębiorców. Najczęściej 
występujący przedsiębiorcy pod względem rodzaju wykonywanej działalności  
to wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych. W 2019 r. zarejestrowano  
w gminie Lelów, w rejestrze CEIDG  20 nowych przedsiębiorstw prowadzonych przez 
osoby fizyczne w zakresie usług budowlanych, krawieckich, sprzedaży. W 2019 r. 
wyrejestrowano 20 przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne. Jako rodzaj 
działalności wyrejestrowanych podmiotów to w większości pojedyncze przypadki,  
m.in. usługi fryzjerskie, budowlane, transportowe. 

2.6 Władze lokalne 

Rada Gminy Lelów liczy 15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy Lelów, w kadencji 

2018-2023, wybrany został Władysław Jaworski. Funkcję Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Lelów pełni Józef Stacherczak. Przy Radzie Gminy Lelów, w roku 2019 

działało 5 stałych komisji:  

1) Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi 5 radnych: 

Jacek Foltyn – Przewodniczący, 

Krzysztof Gęsikowski – Wiceprzewodniczący, 

Kazimierz Błoch 

Jerzy Karolczyk, 

Hieronim Włodarski, 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy m.in. opiniowanie budżetu, występowanie  

z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium  

oraz pełnienie funkcji kontrolnej.  

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w której skład wchodzi 7 radnych: 

Jerzy Karolczyk – Przewodniczący 

Małgorzata Rzepka – Wiceprzewodnicząca 

Kazimierz Błoch  

Krzysztof Gęsikowski 

Marian Jamrozik 

Marcin Nowak  

Ryszard Niepsuj 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych 

jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.  
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3) Komisja Zdrowia, Edukacji i Kultury, w której skład wchodzi 7 radnych: 

Edyta Tyjas – Przewodnicząca 

Kazimierz Błoch – Wiceprzewodniczący 

Marian Jamrozik 

Władysław Jaworski 

Andrzej Oduliński 

Jerzy Palka 

Małgorzata Rzepka 

Przedmiotem zadań Komisji Zdrowia, Edukacji i Kultury są w szczególności sprawy 

dotyczące: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, wspierania idei 

samorządowej oraz promocji gminy. 

4) Komisja Budżetu i Finansów, w skład której wchodzi 8 radnych: 

Krzysztof Gęsikowski – Przewodniczący 

Edyta Tyjas – Wiceprzewodnicząca 

 Jacek Foltyn 

Eugeniusz Giermala 

Jerzy Karolczyk 

Marcin Nowak  

Andrzej Oduliński 

Józef Stacherczak 

Przedmiotem zadań komisji są sprawy dotyczące: współtworzenia projektu budżetu, 

formułowania ocen w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, rozpatrywanie 

raportu o stanie gminy, opiniowanie projektów uchwał w sprawie wotum zaufania oraz 

absolutorium, opiniowanie spraw majątkowych gminy, wykorzystywanie środków 

publicznych na realizacje zadań gminy. 

5) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, w skład której 

wchodzi 7 radnych: 

Jerzy Palka – Przewodniczący 

Eugeniusz Giermala – Wiceprzewodniczący 

Kazimierz Błoch  

Jacek Foltyn  

Jerzy Karolczyk 

Józef Stacherczak 

Hieronim Włodarski 

Zakres działania Komisji obejmuje sprawy dotyczące: ładu przestrzennego, 

gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, wodociągów  

i zaopatrzenia w wodę, działalność w zakresie telekomunikacji, targowisk, cmentarzy 

gminnych, gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego. 

W 2019 r. Rada Gminy Lelów obradowała ogółem na 12 sesjach, w tym na 10  sesjach 

zwyczajnych i 2 nadzwyczajnych. Podczas obrad Rada podjęła ogółem 91 uchwał. 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Lelów uchwały zostały w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od  dnia ich podjęcia, przekazane do  organów  nadzoru jakimi są,  

w zakresie zgodności z prawem Wojewoda Śląski, a w zakresie spraw finansowych 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. 
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Dokonując usystematyzowania przyjętych uchwał ze względu na przedmiot regulacji 

uchwały dotyczyły spraw z zakresu: 

- podatków i opłat lokalnych - 12 uchwał; 

- budżetu i finansów  - 30 uchwał; 

- gospodarowani nieruchomościami gminnymi – 12 uchwał; 

- ochrony środowiska i ekologii –  1 uchwała; 

- w zakresie współdziałania z samorządami i innymi instytucjami – 7 uchwał; 

- programów i strategii - 5 uchwał; 

- pomocy społecznej  - 2 uchwały; 

- dróg gminnych  – 6 uchwał; 

- regulaminów świadczenia usług – 2 uchwały; 

- oświaty – 10 uchwał; 

- organizacji rady, absolutorium, wotum zaufania – 4 uchwały. 

Poniżej szczegółowy wykaz przyjętych uchwał Rady Gminy Lelów w 2019 r.: 
 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł 
 

1 IV/31/2019 7.02.2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Lelów na 2019 r. 

2 IV/32/2019 7.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielanych z budżetu Gminy Lelów dla publicznych  

i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego 

3 IV/33/2019 7.02.2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Lelów 

4 IV/34/2019 7.02.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

5 IV/35/2019 7.02.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

6 V/36/2019 21.02.2019 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia  
pożyczki długoterminowej 

7 V/37/2019 21.02.2019 w sprawie przyjęcia pożyczki długoterminowej 

8 V/38/2019 21.02.2019 w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, 
podatku leśnego i podatku od nieruchomości  

oraz powołania inkasentów podatkowych 

9 V/39/2019 21.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  
budżetu Gminy Lelów na 2019 r. 

10 VI/40/2019 28.03.2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

11 VI/41/2019 28.03.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
SP ZOZ GOZ w Lelowie za 2018 r. 

12 VI/42/2019 28.03.2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelów 

13 VI/43/2019 28.03.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy  
nieruchomości w Ślęzanach 

14 VI/44/2019 28.03.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy  
nieruchomości w Nakło 
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15 VI/45/2019 28.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

16 VI/46/2019 28.03.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lelów na lata 2018-2030 

17 VII/47/2019 25.04.2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawek opłat 

18 VII/48/2019 25.04.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na obszarze gminy Lelów 

19 VII/49/2019 25.04.2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 
celowych z budżetu Gminy Lelów, trybu postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji  
oraz sposobu jej rozliczania 

20 VII/50/2019 25.04.2019 w sprawie dopłat z budżetu Gminy Lelów  
do cen odprowadzanych ścieków  

dla taryfowych grup odbiorców 

21 VII/51/2019 25.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

22 VII/52/2019 25.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości  (Podlesie) 

23 VIII/53/2020 30.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
Powiatowi Częstochowskiemu 

24 VIII/54/2020 30.05.2019 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć 
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych pracujących z grupami 

obejmującymi 6-letnie i młodsze dzieci 

25 VIII/55/2020 30.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości  (Biała Wielka) 

26 VIII/56/2020 30.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości (Podlesie) 

27 VIII/57/2020 30.05.2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

28 VIII/58/2020 30.05.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych i określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych mających  

siedzibę na obszarze Gminy Lelów 

29 VIII/59/2020 30.05.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych oraz określenia granic  
ich obwodów mających siedzibę  

na obszarze Gminy Lelów 

30 VIII/60/2019 30.05.2019 w sprawie zamian w budżecie gminy na 2019 r. 

31 VIII/61/2019 30.05.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
gminy Lelów na lata 2019-2030 

32 VIII/62/2019 30.05.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Podlesie 

33 IX/63/2019 27.06.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lelów  
wotum zaufania 

34 IX/64/2019 27.06.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania  

budżetu gminy za 2018 rok 

35 IX/65/2019 27.06.2019 w sprawie udzielenia absolutorium  
Wójtowi Gminy Lelów za 2018 rok 

36 IX/66/2019 27.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lelów 

oraz warunków i zasad korzystania z nich 

37 IX/67/2019 27.06.2019 w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia  
przez Gminę Lelów Szkoły Podstawowej w Nakle 

38 IX/68/2019 27.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości 
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39 IX/69/2019 27.06.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy  
w trybie przetargu 

40 IX/70/2019 27.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  
budżetu Gminy Lelów na 2019 r. 

41 IX/71/2019 27.06.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

42 IX/72/2019 27.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

43 IX/73/2019 27.06.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
gminy Lelów na lata 2019-2030 

44 X/74/2019 29.07.2019 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Lelów służebnością 

przesyłu energii elektrycznej 

45 X/75/2019 29.07.2019 uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Lelów i zasad korzystania z nich 

46 X/76/2019 29.07.2019 w sprawie wyboru ławników do sądów  
powszechnych na kadencję 2020-2023 

47 X/77/2019 29.07.2019 w sprawie organizacji wspólnej obsługi  
przez Urząd Gminy Lelów 

48 X/78/2019 29.07.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie  
gminy Lelów i zasad korzystania z nich 

49 X/79/2019 29.07.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów 

50 X/80/2019 29.07.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lelów na lata 2019-2030 

51 XI/81/2019 26.09.2019 stwierdzająca zakończenie działalności  
Gimnazjum w Lelowie 

52 XI/82/2019 26.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w formie 
inkasa: podatku rolnego, podatku od nieruchomości  

i od podatku leśnego oraz powołania inkasentów 

53 XI/83/2019 26.09.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/165/2009 Rady 
Gminy Lelów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania 

nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych na terenie  

Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia,  
nagród i dodatków socjalnych 

54 XI/84/2019 26.09.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości  
do dzierżawy w trybie przetargu 

55 XI/85/2019 26.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości 

56 XI/86/2019 26.09.2019 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów 

57 XI/87/2019 26.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów 

58 XI/88/2019 26.09.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lelów na lata 2019-2030 

59 XI/89/2019 26.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  
i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie  

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego 

60 XII/90/2019 28.10.2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie 

61 XII/91/2019 28.10.2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego i wolontariat na rok 2020 

62 XII/92/2019 28.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lelów 

oraz warunków i zasad korzystania z nich 
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63 XII/93/2019 28.10.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lelów na lata 2019-2020 

64 XII/94/2019 28.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

65 XII/95/2019 28.10.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolu, dla których organem prowadzącym  
jest Gmina Lelów, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  
oraz określenia specjalności i form kształcenia,  

na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 

66 XIII/96/2019 28.11.2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

67 XIII/97/2019 28.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

68 XIII/98/2019 28.11.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 

podatku rolnego na rok podatkowy 2020 

69 XIII/99/2019 28.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości na 2020 r. 

70 XIII/100/2019 28.11.2019 w sprawie stawek podatku  
od środków transportowych na 2020 rok 

71 XIII/101/2019 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości 

72 XIII/102/2019 28.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

73 XIV/103/2019 9.12.2019 w sprawie współdziałania Gminy Lelów z Gminami: 
Moszczenica, Będków, Ujazd, Czarnocin  

oraz Powiatem Piotrkowskim 

74 XIV/104/2019 9.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok 

75 XIV/105/2019 9.12.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2019-2030 

76 XIV/106/2019 9.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelów na 2019 r. 

77 XIV/107/2019 9.12.2019 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów 

78 XIV/108/2019 9.12.2019 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  
na tworzenie nowych miejsc pracy  

w ramach pomocy de minimis 

79 XV/109/2019 30.12.2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Lelów 
oraz komisji stałych Rady Gminy Lelów na 2020 r. 

80 XV/110/2019 30.12.2019 w sprawie określenia zasad, na jakich sołtysom  
będzie przysługiwała dieta 

81 XV/111/2019 30.12.2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Lelów na 2020 r. 

82 XV/112/2019 30.12.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolu, dla których organem prowadzącym  
jest Gmina Lelów, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  
oraz określenia form i specjalności kształcenia, na 

które dofinasowanie jest przeznaczone w 2020 roku. 

83 XV/113/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lelów na lata 2019-2030 

84 XV/114/2019 30.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

85 XV/115/2019 30.12.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030 
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86 XV/116/2019 30.12.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2020 r. 

87 XV/117/2019 30.12.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości  
do dzierżawy w trybie przetargu 

88 XV/118/2019 30.12.2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służące ochronie powietrza, polegających na wymianie 
źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych 

osób fizycznych na terenie gminy Lelów 

89 XV/119/2019 30.12.2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  

i mieszkaniach chronionych  
w zakresie zadań własnych gminy 

90 XV/120/2019 30.12.2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
w gminie Lelów na lata 2020-2022 

91 XV/121/2019 30.12.2019 zmieniająca "Roczny Program Współpracy Gminy 
Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytki 
publicznego i wolontariat a rok 2020 

 

2.7 Udział gminy w związkach międzygminnych, stowarzyszeniach 
oraz współdziałanie w realizacji zadań publicznych z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. 

Na koniec 2019 r. Gmina Lelów była członkiem 5 stowarzyszeń gmin, których celem 

jest wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów.  

W ciągu 2019 r. nie wystąpiły zmiany przynależności Gminy Lelów do stowarzyszeń. 

Wg stanu na koniec 2019 r. Gmina Lelów była członkiem: 

- od 6 grudnia 2004 r.  Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  - zrzeszającego gminy  

i powiaty województwa śląskiego; 

- od 29 czerwca 1996 r. Związku Gmin Jurajskich –zrzeszającego gminy województwa 

śląskiego i małopolskiego położone w obszarze Jury Krakowsko – Częstochowskiej;  

- od 24 września 2008 r. Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Jury”  - 

zrzeszającej 9 sąsiadujących gmin; Janów, Lelów, Olsztyn, Niegowa, Żarki, Lelów, 

Koziegłowy, Mstów, Poraj; 

- od 24 kwietnia  2015 r. Rybackiej Lokalnej Grupy Działania zrzeszającej  

9 sąsiadujących gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Janów, Koniecpol, Lelów, Przyrów, 

Szczekociny, Żarki, Żytno; 

– od 29 września 2016 r. Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa  Informacyjnego 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, którego głównym celem  

jest zarządzanie działalnością oraz finansowanie funkcjonowania wybudowanej 

infrastruktury w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 

Północnego „E – region częstochowski”. 

W roku 2019 Gmina Lelów realizowała podjętą w roku 2018 współpracę  

i współdziałanie w partnerstwie z Gminami: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, 

Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Lyski, Nędza, Psary, Sośnicowice, Tworóg 

realizując projekt pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska 

naturalnego na terenie Gmin Partnerskich.   

W roku 2019 Gmina Lelów przystąpiła do współdziałania z Gminami: Moszczenica, 

Będków, Ujazd, Czarnocin oraz Powiatem Piotrkowskim w celu wykonywania zadań  

w ramach zadania własnego gmin w zakresie działalności telekomunikacyjnej  
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oraz realizacji budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców 

gmin i powiatu w oparciu o system EZD-PUW – „Gmina Bliżej Mieszkańców”.  

2.8 Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Lelów nie posiadała udziałów  

w spółkach komunalnych. 

W roku 2019 Gmina Lelów była organem tworzącym i zarządzającym 4 jednostek 

budżetowych, dwóch instytucji kultury, jednego samodzielnego zakładu opieki 

zdrowotnej z tego:  

 dwie placówki oświatowe, których Gmina jest organem prowadzącym, 

zorganizowane w formie jednostek budżetowych:  

 Zespołu, Szkolno Przedszkolny w Lelowie w skład którego wchodzą: 

Szkoła Podstawowa w Lelowie, Przedszkole w Lelowie oraz III klasy 

wygasającego z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum w Lelowie; 

 z dniem 1 września 2019 r. Gmina utworzyła nową jednostkę budżetową 

pn. Szkoła Podstawowa w Nakle; 

 dwie instytucje kultury, których Gmina Lelów jest podmiotem tworzącym 

(organizatorem instytucji): 

 Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie z filiami w Podlesiu, Nakle  

oraz w Drochlinie; 

 jedna jednostka pomocy społecznej – działająca w formie jednostki budżetowej 

pn. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie; 

 jedna placówka opieki nad dziećmi do lat 3 zorganizowana w formie jednostki 

budżetowej pn. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch”;  

 jeden podmiot opieki zdrowotnej zorganizowany w formie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia  

w Lelowie. 

Gmina Lelów nie posiada udziałów w spółkach komunalnych i nie posiada zakładów 

budżetowych. Większość zadań publicznych, w tym m.in. zadania publiczne  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

są realizowane w ramach struktury Urzędu Gminy. 

Formami realizacji zadań gminy poprzez zlecanie wykonywania zadań publicznych 

innym podmiotom było prowadzenie szkół podstawowych przekazanych  

do prowadzenia na czas nieokreślony innym podmiotom na podstawie zawartych 

umów. Dotyczyło to trzech szkół: 

 Szkoły Podstawowej w Podlesiu prowadzonej od 1 stycznia 2012 r. przez 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą” w Podlesiu; 

 Szkoły Podstawowej w Ślęzanach prowadzonej od 1 września 2014 r. przez 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ślęzany „Bliżej siebie” w Ślęzanach; 

 Szkoły Podstawowej w Nakle prowadzonej od 1 września 2012 r. przez 

Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka – „ELEMENTARZ” w Katowicach. 

W związku ze złożonym w styczniu 2019 r. wypowiedzeniem, zawarta w 2012r. 

umowa o prowadzeniu tej szkoły została rozwiązana z dniem 31 sierpnia 2019r.   
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3. FINANSE GMINY.  

3.1 Dochody budżetu Gminy w 2019 r. 
Budżet Gminy przyjęty uchwałą Nr III/29/2018  Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 

2018 r. zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie 28 231 745,77 zł. W ciągu roku 

zwiększono plan dochodów do kwoty 28 973 486,35 zł. 

Realizując budżet Gmina uzyskała dochody w kwocie 27 821 857,48 zł (100%)  

na co się składały dochody z działów: 

Dochody bieżące na kwotę 22 952 800,49 zł 

 rolnictwo i łowiectwo (dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, dotacja  

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, dochody ze sprzedaży 

nieruchomości rolnych) kwota 428 683,34 zł, co stanowi 1,54 % ogółu 

dochodów, 

 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dochody  

ze sprzedaży wody) kwota 591 164,23 zł (2,12%), 

 handel (zwrot za zużytą energię na targowisku)  kwota 82,75 zł (0,00%), 

 transport i łączność (wpływy z różnych dochodów) kwota 750,30 zł (0,00%), 

 gospodarka mieszkaniowa (dochody z czynszów najmu, opłaty za użytkowanie 

wieczyste, dochody ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele 

budowlane) – kwota 132 581,83 zł (0,48 %), 

 działalność usługowa (dotacja na realizację zadań – utrzymanie miejsc pamięci 

narodowej, dochody z wynajmu samochodów) - kwota 5 214,63 zł (0,02%), 

 administracja publiczna (dotacja celowa na realizację zadań zleconych, 

dochody z najmu lokali w urzędzie, dochody z tytułu odszkodowań, odliczony 

podatek VAT z realizowanej inwestycji) - kwota 933 341,01 (3,35%), 

 urzędy naczelnych organów władzy (dotacja na realizację zadań zleconych) - 

kwota 65 188,00 zł (0,23%), 

 obrona narodowa (dotacja na szkolenie obronne) - kwota 250,00 zł (0,00 zł), 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacja w ramach 

funduszu pomocy pokrzywdzonych oraz pomocy postpenitencjarnej - fundusz 

sprawiedliwości) - kwota 4 286,40 zł (0,02%), 

756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek -  kwota 

4 968 635,09 zł (17,86%), na co się składały wpływy z następujących dochodów: 

 wpływy z podatku od nieruchomości - kwota 1 147 202,72 zł, 

 wpływy z podatku rolnego - kwota  722 580,25 zł, 

 wpływy z podatku leśnego - kwota 95 236,30 zł, 

 wpływy z podatku od środków transportowych -  kwota 118 518,89 zł, 

 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków - kwota  2 763,20 zł, 

 wpływy z podatków od spadków i darowizn - kwota 19 570,00 zł, 

 wpływy z tytułu kosztów upomnień - kwota 7 251,40 zł, 

 wpływy z podatku od działalności osób fizycznych - kwota 1 739,00 zł, 

 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 103 408,80 zł, 

 wpływy z opłaty targowej - kwota 92 453,00 zł, 

 wpływy z opłaty skarbowej - kwota 19 549,00 zł, 
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 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - kwota 6 410,66 zł, 

 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 

72 171,87 zł, 

 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - kwota  27 198,60 zł, 

 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 2 529 359,00 zł, 

 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 3 222,40 zł. 

758 - różne rozliczenia -  kwota 7 637 431,53 zł (27,45%), z tego: 

 subwencja oświatowa - kwota 3 993 673,00 zł, 

 subwencja ogólna - kwota 3 605 344,00 zł, 

 subwencja równoważąca - kwota 24 169,00 zł, 

 dotacja celowa z tytułu realizacji wydatków funduszu sołeckiego - kwota 

14 245,53 zł, 

 oświata i wychowanie - kwota  444 091,14 zł (1,60%), z tego: 

 refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy i dotacja celowa na zakup tablicy 

interaktywnej - kwota 21 636,10 zł, 

 dotacja celowa do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - kwota 137 494,00 

zł, 

 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - kwota 196 049,68 zł, 

 dotacja celowa na podręczniki i wyposażenie szkół - kwota 33 115,02 zł, 

 pozostałe wpływy -  kwota 474,88 zł, 

 pomoc społeczna - kwota 538 605,79 zł (1,94%), na co się składały: zasiłki 

okresowe, stałe, pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja państwa na pomoc materialną  

dla uczniów) - kwota 42 183,08 zł (0,15%), 

 Rodzina - dotacja celowa na wypłatę świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja programu „Dobry start 300+”, 

wpływy z opłat za żłobek – kwota 6 182 881,98 zł (22,23%), 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpływy za odbiór nieczystości 

płynnych, opłat za odbiór odpadów, dofinansowanie do zbiorki azbestu, 

dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym 

w Lelowie”, dotacja celowa na inicjatywy lokalne) – kwota 856 424,26 zł 

(3,08%), 

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody z wynajmu pomieszczeń)  

- kwota 45 087,42 zł (0,16%), 

 kultura fizyczna (czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej  

i stadionu, dotacja celowa na realizację zadania „Umiem pływać” - kwota 

75 917,71 zł (0,27%). 

Dochody majątkowe na kwotę  4 869 056,99 zł 

 rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa z samorządu województwa w ramach 

środków PROW na realizację inwestycji ,,Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni w gm. Lelów Etap I”) - kwota 1 045 707,31 zł (3,76%), 

 pozostała działalność (sprzedaż działki rolnej) – kwota  26 275,20 zł (0,09%), 
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 transport i łączność (dotacje celowe z funduszu FOGR oraz dotacje z budżetu 

państwa na przebudowę dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r.) – kwota  

2 536 618,99 zł (9,12%), 

 gospodarka mieszkaniowa (sprzedaż nieruchomości gminnych i ruchomego 

majątku gminnego, dotacja celowa do zadania ,,Termomodernizacja SP  

w Drochlinie”) – kwota  598 143,10 zł (9,12%), 

 administracja publiczna - dotacja celowa na zadanie ,,Termomodernizacja 

budynku Urzędu Gminy Lelów” – kwota 336 842,15 zł (1,21%), 

758 - różne rozliczenia (dotacja celowa z tytułu realizacji wydatków z funduszu 

soleckiego w 2018 r.) – kwota 71 470 ,24 zł (0,26%), 

 pozostała działalność (dotacja celowa  na przedsięwzięcia inicjatyw lokalnych) 

– kwota  54 000,00 zł (0,19%), 

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa w ramach środków 

unijnych RPO WSL 2014-2020 na zadanie ,,Termomodernizacja świetlicy 

wiejskiej w Podlesiu”) – kwota 200 000,00 zł (0,72%). 

3.2 Wydatki budżetu Gminy w roku 2019. 

Przyjęty uchwałą Nr III/ 29/2018Rady Gminy Lelów w dniu 28 grudnia 2018 budżet 

Gminy Lelów na rok 2019 zakładał wydatki Gminy w wysokości: 29 333 433,41 zł.  

W ciągu roku dokonano zmiany wysokości wydatków i ostatecznie planowane wydatki 

wynosiły 30 220 598,08 zł. 

W roku 2019 Gmina Lelów poniosła wydatki na realizacje zadań publicznych w kwocie 

29 118 412,82 zł (100%). 

Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

 oświata i wychowanie - kwota  6 178 343,32 zł  (21,22%), 

 transport i łączność - kwota  3 030 033,15 zł  (10,41%), 

 w dziale „rodzina” - kwota  6 317 784,85 zł  (21,70%), 

 administrację publiczną - kwota   2 376 728,08 zł, (8,16%), 

 gospodarkę komunalna i ochronę środowiska - kwota 1 468 509,32 zł  

(5,04%), 

 pomoc społeczną - kwota 1 264 988,79  (4,35%), 

 kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - kwota 972 268,45 zł  (3,34%) 

 dostarczanie wody - kwota 502 958,79 zł  (1,73%), 

 rolnictwo i łowiectwo - kwota 5 156 188,74 zł  (17,71%), 

 handel - kwota 52 621,34  (0,18%), 

 gospodarka mieszkaniowa - kwota 727 542,98 (2,50%), 

 działalność usługowa - kwota  21 831,01 zł. (0,07%), 

 urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz obrona narodowa - 

kwota 65 188,00 zł  (0,22%), 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 229 800,10 zł 

(0,79%), 

 obsługa długu publicznego - kwota 337 217,79 zł (1,16%), 

 ochrona zdrowia - kwota 79 753,02 zł  (0,27%), 

 edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 140 119,56zł  (0,48%), 
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 kultura fizyczna - kwota 196 535,49 zł  (0,67%), 

Analiza wydatków bieżących na transport i łączność 

Na bieżące utrzymanie dróg poniesiono nakłady w 

kwocie, z czego na:  106 036,83    

      

 zakup lustra drogowego, rury karbowanej, 

worków na  śmieci, montaż szyby na 

przystanku w Nakle, odbiór odpadów,                                                           6 704,24     

 zimowe utrzymanie dróg, 21 578,80     

 zakup kruszywa celem remontów dróg 

gminnych oraz ich niwelacja, oczyszczanie 

dróg,                                                         62 962,11     

 wykaszanie poboczy i rowów. 14 791,68     

      

  

 

    

Wydatki majątkowe na remont i przebudowę dróg 

gminnych: 2 850 385,25     

 przebudowa drogi dojazdowej do pól w 

Podlesiu 242 993,50     

 dokumentacja projektowa ,,Przebudowa ul. 

Źródlanej  

w Lelowie, 8 500,00     

 dokumentacja projektora ,,Przebudowa drogi 

lokalnej w Drochlinie”, 8 500,00     

 utrwalenie grysem bazaltowym drogi gminnej 

w tzw. Podemłynek w Turzynie, 37 435,67     

 dokumentacja projektowa ,,Przebudowa drogi 

przy domu nauczyciela w Podlesiu”, 7 000,00     

 przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota 

Gawronna”, 522 062,70     

 przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 

przy młynie  

w Staromieściu”. 2 009 893,38     

 dokumentacja projektowa „Przebudowa drogi 

gminnej przy młynie w m. Staromieście”.  14 000,00     
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3.3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku. 

Dział Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan po zmianach 

wg stanu na 

31.12.2019 r. 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2019 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 716 423,00 4 700 576,23 

600 Transport i łączność 2 916 627,52 2 910 385,25 

700 Gospodarka mieszkaniowa 649 260,00 649 260,00 

750 Administracja publiczna 19 000,00 19 000,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
102 318,09 101 430,19 

801 Oświata i wychowanie 35 000,00 34 999,99 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
357 215,95 337 930,98 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
759 382,44 314 619,68 

926 Kultura fizyczna 20 000,00 0,00 

Razem 9 575 227,00 9 068 202,32 

 

3.4 Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku 

Lp

. 

Nazwa 

sołectwa 

Dział/ 

Rozdz. 

Przedsięwzięcie 

przewidziane do realizacji 

według wniosku sołectwa 

Wydatki na  

poszczególne 

pozycje  

Wydatki na  

poszczególne 

pozycje  

        

Plan  

po zmianach 

wg stanu na 

31.12.2019 r. 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2019 r. 

1 
Biała  

Wielka 

900/90

095 

Utrzymanie placu zabaw  

w Białej Wielkiej 
2 556,79 2 556,00 

900/90

015 

Uzupełnienie oświetlenia 

ulicznego w Białej Wielkiej 
0,00 0,00 

900/90

015 

Opłata oświetlenia 

ulicznego z terenu 

Sołectwa Biała Wielka 

7 400,00 6 336,04 
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921/92

109 

Zakup i montaż drzwi 

wejściowych i barierki do 

remizy OSP w Białej 

Wielkiej (lokal świetlicy 

wiejskiej) 

7 600,00 7 564,48 

600/60

016 

Bieżące utrzymanie dróg i 

poboczy na terenie 

Sołectwa Biała Wielka 

10 640,00 9 867,60 

600/60

016 

Zakup i montaż tabliczek 

kierunkowych z numerami 

do posesji 

0,00 0,00 

2 Celiny 

900/90

095 
Doposażenie placu zabaw 8 452,18 8 439,03 

900/90

015 

Uzupełnienie oświetlenia 

ulicznego przy drodze 

gminnej nr 689025 S w 

Celinach 

3 300,00 3 259,99 

3 Drochlin 

600/60

016 

Dokumentacja drogi 

lokalnej w Drochlinie 
8 610,00 8 500,00 

900/90

015 

Uzupełnienie oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 

Drochlin 

0,00 0,00 

700/70

005 
Rozbiórka Starej Remizy 0,00 0,00 

921/92

109 

Opracowanie dokumentacji 

powykonawczej Wiejskiego 

Domu Kultury w Drochlinie 

15 000,00 15 000,00 

921/92

109 

Zagospodarowanie terenu 

wokół Wiejskiego Domu 

Kultury w Drochlinie 

3 778,49 3 778,49 

921/92

109 

Wyposażenie i remont 

Świetlicy Wiejskiej w 

Drochlinie 

1 991,97 1 989,41 

4 Gródek 

900/90

004 

Utrzymanie porządku na 

terenie Sołectwa Gródek 
1 000,00 1 000,00 

900/90

095 

Ogrodzenie placu zabaw w 

Gródku 
9 188,04 9 188,04 

5 
Konstant

ynów  

900/90

015 

Uzupełnienie oświetlenia w 

Konstantynowie 
3 000,00 2 773,00 

921/92

195 
Piknik rodzinny 1 000,00 665,68 
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921/92

109 

Doposażenie Wiejskiego 

Domu Kultury Sportu i 

Rekreacji w Skrajniwie  

2 500,00 2 500,00 

921/92

109 

Założenie oświetlenia na 

budynku Wiejskiego Domu 

Kultury Sportu i Rekreacji w 

Skrajniwie  

5 421,28 5 420,00 

6 Lelów 

600/60

016 
Remont ulicy Źródlanej 8 500,00 8 500,00 

921/92

195 

Przebudowa infrastruktury 

wokół zagospodarowanego 

terenu przy GOK-u w 

Lelowie 

32 844,01 32 843,99 

7 
Lgota  

Błotna 

900/90

004 

Zakup traktorka kosiarki 

oraz piły spalinowej 
9 500,00 9 500,00 

921/92

109 

Zagospodarowanie terenu 

wokół budynku  świetlicy 

wiejskiej w Lgocie Błotnej 

6 099,12 6 098,23 

8 

Lgota  

Gawronn

a 

921/92

109 

Zagospodarowanie działki 

w sołectwie Lgota 

Gawronna  

13 274,05 13 273,82 

9 Mełchów 
921/92

109 

Modernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej w 

Mełchowie 

12 090,38 12 083,87 

10 Nakło 
900/90

095 

Zagospodarowanie centrum 

wsi Nakło 
30 817,78 30 800,25 

11 Paulinów 
900/90

015 

Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 

Paulinów 

10 357,14 10 000,00 

12 Podlesie 

900/90

015 

Rozbudowa i uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego na 

drogach gminnych w 

Podlesiu 

30 029,15 30 000,00 

900/90

004 

Bieżące utrzymanie 

porządki na terenie 

sołectwa Podlesie  

1 000,00 1 000,00 

13 Skrajniwa 

900/90

095 
Zakup piaskownicy 0,00   

921/92

195 
Piknik rodzinny 1 000,00 930,93 

921/92

109 

Doposażenie Wiejskiego 

Domu Kultury Sportu i 

Rekreacji w Skrajniwie  

12 400,87 12 383,46 
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600/60

016 
Wymiana tablic ogłoszeń  0,00   

14 
Staromie

ście 

900/90

015 

Uzupełnienie oświetlenia na 

kolonii Pożernice - 

Staromieście 

20 587,46 20 199,99 

15 Ślęzany 
900/90

015 

Uzupełnienie oświetlenia 

ulicznego na terenie 

sołectwa Ślęzany 

28 915,44 28 899,99 

16 Turzyn 
600/60

016 

Powierzchniowe utrwalenie 

grysem bazaltowym i 

emulsją asfaltową odcinka 

około 400 mb drogi gminnej 

w tzw. Podemłynek w 

miejscowości Turzyn 

22 447,52 22 447,52 

17 Zbyczyce 
754/75

412 

Wymiana dachu na 

budynku OSP Lelów II - 

Zbyczyce  

23 462,09 23 460,00 

RAZEM   354 763,76 351 259,81 

 

3.5 Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Kredyty i pożyczki są niezwykle ważnym instrumentem finansowym stymulującym 

rozwój gminy. Wysokość zadłużenia jest ograniczana wskaźnikami odnoszącymi się 

do wykonanych dochodów. Przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych 

wprowadza pojęcie „Indywidualnego wskaźnika zadłużenia” stanowiąc, że organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego 

realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym  

po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym 

spłat rat kredytów i pożyczek,  wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi 

na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów 

wartościowych emitowanych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych 

poręczeń oraz gwarancji  do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy 

średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów 

bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, 

obliczoną według określonego wzoru. 

Poniżej przedstawia się kwoty zadłużenia Gminy w latach 2014 do 2019 z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z podaniem wskaźnika zadłużenia w stosunku 

do wykonanych dochodów. 

Rok Kwota 
Wskaźnik zadłużenia w stosunku  

do wykonanych dochodów (%) 

2014 8 491 709,91 40,70 

2015 10 148 630,22 53,32 

2016 9 435 223,90 47,64 

2017 9 172 263,52 42,95 

2018 9 303 992,04 37,31 

2019 10 201 710,81 36,67 
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Prognoza limitu zadłużenia Gminy Lelów na najbliższe lata z tytułu zaciągniętych  

i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów wraz z podaniem wskaźnika 

zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów. 

Rok Kwota 
Wskaźnik zadłużenia w stosunku  

do wykonanych dochodów (%) 

2020 10 234 111,75 31,04 

2021 8 916 225,45 35,43 

2022 7 640 038,07 30,09 

2023 6 421 438,07 24,75 

2024 5 203 670,07 21,16 

 

4. MIENIE KOMUNALNE GMINY. 
Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące  

do poszczególnych gmin i ich związków, a także mienie innych gminnych osób 

prawnych. Zgodnie z art. 165 ust.1 Konstytucji RP jednostkom samorządu 

terytorialnego przysługuje własność i inne prawa majątkowe, w tym przepisie  

nie wyszczególnione, ale zgodnie z doktryną chodzi tu o prawa takie jak: ograniczone 

prawa rzeczowe, użytkowanie, zastawy, służebności, hipoteka, a także –prawo 

posiadania. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Lelów dysponowała gruntami  

o powierzchni 346,8372 ha oraz udziałem 4848/10000 w działce o pow. 0,1491 ha   

i udziałem 4/6 w dwóch działkach o łącznej powierzchni 0,1800 ha. 

 4.1 Zwiększenie stanu mienia Gminy. 

Zasób nieruchomości Gminy Lelów w 2019 r w porównaniu z początkiem roku  

zwiększył o powierzchnię 182 działek o łącznej powierzchni. 64,6081 otrzymanych  

na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego  stwierdzających nabycie przez Gminę  

z mocy prawa.  

4.2  Zmniejszenia stanu mienia gminy Lelów. 

W omawianym okresie Gmina sprzedała nabywcom wyłonionym w trybie przetargu 

cztery działki o łącznej powierzchni 1, 8619 ha oraz sprzedała   

1 lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,40 m2 wraz z udziałem 0,02211 części 

w działce o powierzchni 0,1491 ha. Decyzją Starosty Częstochowskiego zwrócono 

byłym właścicielom działkę pod budynkami o powierzchni 0,20 ha położoną  

w Skrajniwie, będącą w zasobach mienia gminnego, obciążoną prawem dożywotniego 

użytkowania. 

W poniższej tabeli zaprezentowano grunty mienia komunalnego w podziale na obręby 

geodezyjne. 

 

L.p. 

 

Nazwa obrębu 
Powierzchnia 

(ha) 

Wartość 

(zł) 

Powierzchnia  

31.12.2019 r. 

(ha) 

Wartość 

 31.12.2019 r. 

(zł) 01.01.2019 r  01.01.2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

1 Biała Wielka 57,0710 399 497,00 55,6686 389680,20 

2 Celiny 0,8800 6 160,00 0,8800 6 160,00 

3 Drochlin 16,0143 112 100,10 17,6837 123785,90 

4 Gródek 4,3793 30 655,50 4,3793 30 655,50 

5 Konstantynów 9,3570 65 499,00 9,3570 65 499,00 

6 Lelów 45,0887 424 988,26 53,7164 485 382,16 

7 Lgota Błotna 2,6600 18 620,00 2,6600 18 620,00 

8 Lgota Gawronna 0,2098 1 468,60 2,4498 17 148,60 
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9 Mełchów 9,8390 68 873,00 12,3752 86 626,40 

10 Nakło 15,5173 108 621,10 17,9773 125 841,10 

11 Podlesie 89,2091 624 463,70 103,7496 726 247,20 

12 Skrajniwa 6,7559 47 291,30 6,5559 45 891,30 

13 Staromieście 1,7893 12 525,10 13,3023 93 116,10 

14 Ślęzany 9,6185 67 329,5 30,1803 211 262,10 

15 Turzyn  7,7325 54 127,50 7,7325 54 127,50 

16 Zbyczyce 8,1693 58 629,10 8,1693 58 629,10 

 Razem 284,2910 2 100 848,76 346,8372 2 538 672,16 

17 
Udział we 

współwłasnościach 
0,2252 1 576,75 0,1922 1 345,96 

 Razem 284,5162 2 102 425,51 347,0294 2 540 018,12 

  

4.3 Obciążenia nieruchomości: 

4.3.1 Użytkowanie wieczyste. 
  Użytkowaniem wieczystym, które polega na oddaniu w użytkowanie 

nieruchomości gminnej osobom fizycznym bądź prawnym na czas określony 

do 99 lat  wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku obciążonych było14 działek 

(10 użytkowników) o łącznej powierzchni 0,9694 ha. 

4.3.2 Trwały zarząd. 
Trwałym zarządem obciążone są nieruchomości gminne przekazane  

do władania przez jednostki organizacyjną nie posiadające osobowości 

prawnej: Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Lelowie, Szkole 

Podstawowej w Nakle, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lelowie. 

Wg stanu na koniec roku 2019 trwałym zarządem obciążona  

jest powierzchnia 4,3494  ha gruntów gminnych. W ciągu roku powierzchnia 

ta uległa zwiększeniu o pow. 0,1323 ha, w związku z przekazaniem w trwały 

zarząd nieruchomości dla przejętej do prowadzenia z dniem 1 września 2019 

r. Szkoły Podstawowej w Nakle. 

4.3.3 Inne obciążenia nieruchomości. 
Nieruchomości gminne mogą być również obciążone innymi formami 

przewidzianymi prawem. W trybie przepisów ustawy o działalności leczniczej 

Gmina przekazała  prawo do bezpłatnego użytkowania dwa lokale w budynku 

Urzędu Gminy nr 1 o pow. 344, m2 i lokalu  nr 2 o pow. 90,35m2 na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Lelowie. Zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami 

tworząc nową jednostkę organizacyjna pn. Gminny Żłobek w Lelowie 

„Wesoły Maluch” wyposażono ją nieruchomość stanowiąca udział w ½ części 

z nieruchomości o pow. 0,2267 ha wraz z budynkiem żłobka. Ponadto w roku 

2019 na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie obciążono 

służebnością przesyłu działkę w Lgocie Błotnej. 

4.3.4 Mienie komunalne oddane w użyczenie 
Gminnym osobom prawnym tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnej 

Bibliotece Publicznej oraz osobom prawnym, których celem  

jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oddano 

nieruchomości do nieodpłatnego korzystania o łącznej powierzchni 5,8974 

ha. Poniższa tabela zawiera wykaz tych nieruchomości.  
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Lp. 
Użytkownik Sposób, cel użytkowania 

Grunt 

(ha) 

1 2 3 6 

1 GOK Lelów 
Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Skrajniwie 
0,9628 

2 OSP Nakło Remiza OSP 0,0900  

3 OSP Staromieście Remiza OSP 1,1700 

4 OSP Biała Wielka Remiza OSP 0,6600 

5 OSP Drochlin Wiejski Dom Kultury 0,5740 

6 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

wsi Ślęzany 

”Bliżej Siebie” 

Szkoła Podstawowa Ślęzany 0,7485 

7 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

wsi Podlesie  

„Pod strzechą” 

Szkoła Podstawowa Podlesie 0,8626 

8 OSP Lelów II Zbyczyce Remiza OSP 0,3031 

9 GOK Lelów GOK Lelów 0,3664 

10 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Lelowie 

Filia Biblioteki  

w Podlesiu 
0,0600 

 Razem  5,8974 

 

4.4. Zestawienie gruntów mienia komunalnego   

wg przeznaczenia 

Analizując posiadany zasób nieruchomości niezwykle istotnym jest dokonanie  

ich podziału według funkcji przewidzianych w planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Wyniki tego podziału przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Wyszczególnienie 
Całkowita pow. 

(ha) 

Wartość 

(zł) 

1 2 3 4 

1 Tereny mieszkaniowe 4,2325 50 789,50 

2 Tereny przemysłowe 0,5727   4 008,90 

3 Inne tereny zabudowane 5,8227 40 758,90 

4 Zurbanizowane tereny zabudowane 1,1096 7 767,20 

5 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2,1348  14 943,60 

6 Lasy 80,0142  560 099,10 

7 Grunty zadrzewione i zakrzewione 2,3034  16 123,80 

8 Nieużytki 6,4705  45 293,50 

9 Pastwiska trwałe 21,3578   149 504,60 

10 Grunty orne 77,9365   633 761,56 

11 Sady 0,2614  1 829,80 

12 Rowy  0,0618  432,60 

13 Grunty pod wodami powierzchniowymi płynące 0,1572  1 100,40 

14 Drogi 120,2661  841 862,70 

15 Łąki trwałe 24,1360 170 396,00 

 Razem 346,8372 2 538 672,16    

Analizując wyniki tego podziału stwierdzić należy, że Gmina posiada w swym 

zasobie znaczną powierzchnię nieruchomości, które nie będą być mogły 

wykorzystane do celów publicznych, np. grunty rolne, łąki trwałe, grunty 

zadrzewione i zakrzewione, pastwiska trwałe. Grunty te Gmina zamierza 

sukcesywnie sprzedawać. 
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4.4.1 Budynki, budowle i lokale wchodzące w skład mienia 

komunalnego  

Istotna kwestia jest również analiza nieruchomości zabudowanych. Poniższa tabela 

zawiera wykaz nieruchomości gminnych zamieszkałych. Oprócz budynków 

wykorzystywanych na cele związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy znajdują się też budynki, których funkcja w planie 

zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia wykorzystania ich do tych celów.  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 
Powierz. 

w m2 

Wartość 

(zł) 

Wartość 

(zł) Zmiana wartości 

(+) zwiększenie 

(-) zmniejszenie Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Stan na dzień 

31.12.2019 r. 

I Mieszkalne :     

1 

Drochlin 73  

Dom Nauczyciela 

( 2 lokale) 

132,20 47 343,01 58 877,26  

 

- 9 733,75 

+21 268,00 

2 
Lelów, Polna 3 

(4 lokale socjalne) 
122,48 148 651,46 148 651,46 

  

3 
Lelów, ul. Partyzantów 19 

(3 lokale) 
128,44 

2 260,43 

73 085,37 

2 260,43 

73 085,37 

    

II Pozostałe:     

4 

Budynek  b. weterynarii 

Lelów  

ul. Szczekocińska 

247,01 83 196,00 83 196,00 

  

5 
Bud. gosp. w Lelowie  

b. weterynarii  
151,72 

8 930,00 

13 180,00 

8 930,00 

13 180,00  

  

  

6 
Zespół Szkolno 

Przedszkolny Lelów 
619,00 662 220,70  662 220,70 

 

7 
Budynek b. szkoły 

podstawowej Drochlin 73  
548,40 297 149,50 942 773,50  

 

+ 645 624,00 

8 

Budynek szkoły 

podstawowej  

Nakło 197  

248,00 911 799,32 911 799,32 

 

9 

Budynek szkoły 

podstawowej  

Podlesie 99  

489,00 525 497,94 525 497,94 

 

  

10 

Budynek szkoły 

podstawowej wraz z 3 

lokalami mieszkalnymi 

Ślęzany 38  

552,00 

+144,7 
548 398,50   548 398,50   

  

11 
Budynek Żłobka  

w Lelowie 116,93 365 843,10 365 843,10 
 

12 

Budynek „Gospoda „Ciulim” 

w Lelowie 

i bud gosp. 

130,30 
186 488,11 

4 391,92  

186 488,11 

4 391,92 

  

    

13 
Budynek gimnazjum   

w Lelowie 
1 933,00 3 056 498,23    3 056 498,23 

 

14 
Hala sportowa 

Lelów 2 177, 00 4 999 476,03  4 999 476,03 
 

15 
Zaplecze stadionu  

w Lelowie  ul. Sportowa 1   11 703,51 11 703,51 
  

16 Budynek GOK Lelów 1 905,00 1 940 804,41 1 940 804,41   

17 
Budynek WDKiS Turzyn 68 

209,00 298 246,25 298 246,25 
  

18 
Budynek WDK Drochlin 74 

570,00 16 587,83 31 587,83 
+ 15 000,00 

19 

Budynek  WDKiS Skrajniwa 

50A  

 

292,00 309 377,91   309 377,91    
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4.4.2 Zwiększenie wartości budynków w roku 2019: 

 wykonania termomodernizacji budynku byłej Szkoły Podstawowej w Drochlinie, 

 wykonania termomodernizacji budynku (starej szkoły) świetlicy wiejskiej  

w Podlesiu, 

 kosztów opracowania dokumentacji powykonawczej  dla WDK w Drochlinie, 

 budowy kotłowni w budynku DN w Drochlinie, 

 budowy monitoringu wizyjnego w budynku UG Lelów, 

 wymiany dachu na budynku OSP Lelów II (Zbyczyce). 

4.5 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:  
4.5.1 Wodociągi i kanalizacja. 

  
Gmina jest właścicielem obiektów inżynierii wodnej i lądowej na co się składa: 

 sieć wodociągowa o długości 106,2 km wraz z przyłączami wodociągowymi  

o długości  35,8 km, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wynosiła  11 602 269,33 zł; 

 sieć kanalizacyjna w miejscowości Lelów  o długości  10 km wraz z 276 

przyłączami o łącznej wartości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszącej 

7 670 878,83 zł. 

20 
UG Lelów  ul.  

Szczekocińska 18 
1 895,00 1 828 382,21  1  851 263,49 + 22 881,28  

21 
Budynek Filii Biblioteki 

Podlesie  
 5 426,00 5 426,00 

  

22 

Świetlica w budynku remizy 

OSP  

Biała Wielka 153  

373,80 79 982,39 79 982,39 

  

23 
Świetlica w budynku remizy 

OSP Nakło 199  
598,43 117 108,87 117 108,87 

  

24 
Świetlica w budynku remizy  

OSP Staromieście  
194,32 100 319,72 100 319,72 

  

25 
Remiza OSP Zbyczyce  

ul. Żwirkowskiego 
298,00 0 33 460,00 

+ 33 460,00 

26 
Świetlica Wiejska 

Mełchów 13C 
68,00 8 536,20 8 536,20 

 

  

27 

Świetlica Wiejska  

Podlesie  -budynek starej 

szkoły 
429,37 497 601,73 

1 077 539,27 

84 044,46  

 

+ 663 982,00  

28 
Świetlica Wiejska 

Lgota Błotna 50 
175,22 361 635,82  361 635,82 

  

29 
Hydrofornia  

Mełchów 13A  
 520 768,12 520 768,12 

  

30 

 

  Budynki b. SKR 

  ul. Koniecpolska 9 
1020,90 16 014,00  16 014,00 

  

31 
Magazyny 

ul. Polna 5 
356,00 7 081,84 7 081,84 

 

  

32 Bud. gosp. Skrajniwa  7 168,84 7 168,84  

33 
Budynek b. Zlewnii Mleka 

Nakło 81 
86,00 12 040,00 12 040,00 

  

34 

Targowisko „Mój Rynek” 

w Lelowie 

ul. Koniecpolska 8 

 2 289 346,12 2 289 346,12 

  

 

 Razem 

 

20 362 541,39  21 755 022,92    
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4.5.2 Drogi, mosty   

Gmina jest zarządcą 63 odcinków dróg publicznych gminnych o łącznej długości 

114,265 km  wraz z 46 obiektami mostowymi  o łącznej długości 385,8 m.b. 

usytuowanymi w ciągu dróg gminnych  o łącznej wartości 22 237 674,57 zł. 

Ponadto gmina jest władającym dróg wewnętrznych. Łączna wartość dróg  

i mostów będących we władaniu Gminy wyniosła na dzień 31 grudnia 2019 r. 

kwotę 34 629 514,91 zł. 

Wartość dróg wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku na łączną kwotę 

10 425 815,93 zł, gdyż została przebudowana nawierzchnia dróg: w Podlesiu 

248 993,50zł, w Lgocie Gawronnej 522 062,70 zł,  w Turzynie – 37 435,67 zł 

oraz przebudowano most w Staromieściu – 2 009 893,38 zł oraz przejęto drogi 

scaleniowe w Białej Wielkiej – o łącznej wartości 7 607 430,68 zł. 

4.5.3 Oświetlenie uliczne 

Gmina jest właścicielem 1225 szt. lamp oświetlenia ulicznego usytuowanych  

na dzierżawionej infrastrukturze spółki Tauron S.A.   o wartości 1 946 579,66 zł. 

Wartość oświetlenia w porównaniu do 2018 roku wzrosła o 94 099,98 zł poprzez 

dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Staromieście –  wartość 

20 199,99 zł,  Ślęzany –  wartość 28 899,99 zł, Paulinów –  wartość 15 000,00 

zł oraz  Podlesie – wartość  30 000,00 zł. 

4.5.4 Przystanki autobusowe   

Gmina jest właścicielem 17 trwałych przystanków autobusowych usytuowanych 

w ciągu dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 

których wartość na koniec 2019 r. wyniosła 47 630,17 zł. 

4.5.5 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej   

Ponadto Gmina jest właścicielem innych obiektów inżynieryjnych, które ilustruje 

poniższa tabela o wartości na koniec roku wynoszącej  3 818 968,93. 
 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu na łączna wartość wg stanu  

na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1 723 353,41 zł.  

 

 

L.p. Wyszczególnienie środka trwałego Wartość [zł] 

1 2 3 

1 place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe 968 876,92 

2 boiska, stadion sportowy 1 512 192,47 

3 studnie, szamba, ogrodzenia 166 780,69 

4 linie telekomunikacyjne 430 109,97 

5 kanalizacja deszczowa 677 749,86 

6 zestaw hydroforowy 32 734,04 

7 Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 30 524,98 

  Razem  3 818 968,93 
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4.5.6 Zbiorcze zestawienie wartości składników 

majątkowych (umarzanych stopniowo) na dzień 

31.12.2019 r.: 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 

na dzień 

31.12.2018 r. 

(zł) 

Wartość  

na dzień 

31.12. 2019 r. 

(zł) 

1 
Wartość gruntów 

i udziałów w gruntach 
2 102 425,51  2 540 018,12  

2 Wartość budynków 20 362 541,39 21 755 022,92  

3 Wartość wodociągów 11 566 864,11 11 566 864,11 

4 Wartość kanalizacji 5 341 889,71 7 670 878,83 

5 Wartość dróg, mostów, 24 242 491,91 34 629 514,91  

  przystanków 47 630,17 47 630,17 

6 Wartość oświetlenia  ulicznego 1 852 479,68 1 946 579,66  

7 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 652 872,18 3 818 968,93  

8 
Urządzenia, maszyny, wyposażenie i środki 

transportu  
2 281 603,14 1 723 353,41 

 
Razem 71 450 797,80 85 698 831,06 

 

4.5.7 Wyposażenie, przyrządy, urządzenia amortyzowane 

jednorazowo (100%) momencie oddania do używania  

wg miejsca użytkowania: 

Lp. Nazwa jednostki 

Wartość 

na dzień  

31.12.2018 r.  

  (zł) 

Wartość 

na dzień 

31.12.2019 r. 

(zł) 

1 2 3 4 

1 Urząd Gminy Lelów 748 200,73 763 309,22 

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie 91 209,81 95 007,71 

3 Zespół Szkolno Przedszkolny 821 860,07 878 841,06 

4 
Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” 

w Lelowie 
16 620,02 26 699,92 

5 Szkoła Podstawowa w Nakle  175 300,32 

 Razem 1 677 890,63 1  939 158,23 

 

4.5.8 Inne niż własność prawa majątkowe, w tym  

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, 

użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach  

w spółkach, akcjach. Ograniczone prawa rzeczowe: 

 

Lp. 

 

 

Tytuł prawny 

 

Wartość 

na dzień 

31.12.2018 r. 

(zł) 

Wartość 

na dzień 

31.12.2019 r. 

(zł) 

1 2 3 4 

1. Hipoteka na nieruchomościach 144 954,40  149 738,00  

1.1. 
Wpisy hipoteczne dotyczące  

osób prawnych 
143 118,10  143 118,10 

1.2. 
Wpisy hipoteczne dotyczące  

osób fizycznych 
1 836,30  6 619,90 
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Gminie Lelów nie przysługują wierzytelności ani też inne udziały w spółkach bądź 

akcjach. 

4.6 Dane o przysługującym Gminie Lelów prawie: 

4.6.1 Prawo do posiadania  

Gmina Lelów jest posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym dwunastu działek rolnych (łąki) w obrębie Ślęzany, posiada  

w użyczeniu od osób fizycznych część działki 619/14 w Staromieściu i część 

działki nr 67/2 w Drochlinie. 

4.6.2 Dzierżawa i użytkowanie od innych podmiotów: 

Gmina posiada od Samorządu Województwa Śląskiego – Śląski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w użytkowaniu grunt o pow.  

0,4 m2 pokryty wodą Skarbu Państwa położony w Lelowie na cele: - przejście 

linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Białka Lelowska km 13+550  

w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej  

dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na terenie Gminy Lelów 

(wg art. 20 ust 1- ustawy Prawo wodne). Umowa dzierżawy 16,5m2         

pod przystankiem w Skrajniwie. 

4.7  Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania   

prawa własności i innych praw majątkowych  

oraz z wykonywania posiadania. 

   Dochody uzyskane z mienia komunalnego  

Lp. Wyszczególnienie 
Dochód (zł) 

2018 r. 2019 r. 

1 2 3 4 

  1 Sprzedaż 254 030,90 224 418,30 

2 Z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 6 748,84 5 219,92 

3 Dzierżawy 7 798,66 7 582,45 

4 Najem lokali użytkowych 132 177,44 131 934,53 

5 Najem lokali mieszkalnych 23 544,07 27 411,52 

  Ogółem: 424 299,91 396 566,72 

 

4.8    Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ  

   na stan mienia komunalnego. 

Przewiduje się dalsze nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa w wyniku 

ich komunalizacji. W roku 2020 planuje się sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych 

w Domu Nauczyciela w Drochlinie oraz dalszą sprzedaż gruntów stanowiących 

własność Gminy z chwilą pojawienia się dla nich nabywcy. 
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5. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII: 

5.1 Strategia Rozwoju Gminy. 
Dokumentem, który ma wszechstronny charakter i dotyka najważniejszych, 

istotnych obszarów dla funkcjonowania i rozwoju gminy jest Strategia Rozwoju 

Gminy Lelów na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy 

Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. Dokument zawiera diagnozę i analizę 

najważniejszych problemów, określa cele do których cała społeczność przy 

pomocy i wsparciu władz gminy powinna dążyć. Postawione w niej tezy i zadania 

stanowią naturalną kontynuację działań podejmowanych bądź projektowanych  

w minionym okresie bytu gminy.  

Według jej głównych założeń, działania Gminy Lelów powinny obejmować: 

 utrwalanie i rozwijanie lokalnego charakteru, urzeczywistnianie oczekiwań 

mieszkańców, a także zaspokajanie ciekawości gości, przy zachowaniu 

szacunku wobec przyrody; 

 tworzenie szans dla aktywnej przedsiębiorczości mieszkańców; 

 lepsze wykorzystanie potencjału społecznego mieszkańców, tradycji  

i dziedzictwa kulturowego gminy, pełniejsze wykorzystanie zasobów 

naturalnych i przyrodniczych. 

5.2  Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Lelów Na Lata 2014-2024. 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lelów na 

lata 2014-2024 - przyjęta uchwałą Nr LV/423/2014 Rady Gminy Lelów z dnia 17 

lipca 2014 r. stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczne w 

obszarze gminy Lelów. Dokument stanowi podstawę do realizacji względnie 

trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany 

negatywnych zjawisk występujących w obrębie danej społeczności. Strategia 

charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji 

rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków 

zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób oraz rodzin  

i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów 

lokalnych pomocy społecznej. 

5.3 Program Ochrony Środowiska (POŚ). 
Rada Gminy w Lelowie w dniu 30 października 2015 r. uchwaliła "Program 

ochrony środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022". 

Obowiązek sporządzania i aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska 

przez samorządy wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. Z założenia Program ochrony środowiska ma służyć rozwiązaniu 

problemów w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Jego wdrożenie 

powinno przyczynić się min. do realizacji idei zrównoważonego rozwoju gminy, 

efektywnie wykorzystującego swoje zasoby, oszczędności energii a także 

poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców. Opracowanie i przyjęcie 

Programu pozytywnie wpływa na wizerunek gminy i zwiększa szanse  

na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, które można wykorzystać  

na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z art. 18  

ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Wójt 
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Gminy co dwa lata przedstawia raport z realizacji programu ochrony środowiska 

Radzie Gminy. Celem raportu jest przedstawienie zadań zrealizowanych  

na terenie Gminy w okresie sprawozdawczym w kierunku ochrony środowiska. 

W Gminie Lelów ostatni raport został sporządzony za lata 2017-2018 i 

przedstawiony Radzie Gminy w sierpniu 2019 r. Kolejny będzie opracowany 

zgodnie z ustawą w 2021 r. i będzie obejmował okres 2019-2020. 

        5.4 Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest  

                 z Terenu Gminy Lelów na lata 2012-2032”. 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 

2012-2032 został przyjęty uchwałą nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia  

26 października 2012 roku. Rokrocznie Gmina Lelów pozyskuje środki finansowe  

na utylizacje wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków osób 

fizycznych. W 2019 r. usunięto wyroby azbestowe łącznie z 48 nieruchomości  

w 11 miejscowościach gminy o łącznej wadze 104,076 Mg, zgodnie z poniższym 

wykazem: 
Wykaz ilościowy usuniętego i poddanego utylizacji  azbestu w roku 2019   

w poszczególnych miejscowościach gminy 

Lp. 
Miejscowość 

Liczba nieruchomości,                        z 

których zostało wykonane zadanie w 

zakresie 

Łączna ilość usuniętego azbestu 

demontażu, 

transportu i 

utylizacji azbestu 

odbioru i utylizacji 

azbestu 
m2 Mg 

1 Biała Wielka 2 posesje 4 posesje 615 9,103 

2 Drochlin - 5 posesji 1 253 12,046 

3 Gródek - 1 posesja 220 4,989 

4 
Lelów  

i Zbyczyce 
4 posesje 7 posesji 1 485 19,588 

5 Lgota Błotna - 1 posesja 140 1,380 

6 Lgota Gawronna 1 posesja - 200 4,179 

7 Mełchów 1 posesja 5 posesji 869,42 10,140 

8 Nakło 2 posesje - 370 5,622 

9 Podlesie 1 posesja 5 posesji 766 17,492 

9 Staromieście 1 posesja - 120 2,042 

10 Ślęzany - 3 posesje 405 6,260 

11 Turzyn - 5 posesji 711 11,235 

RAZEM 12 posesji 36 posesji 7 154,42 104,076 

 

Środki na sfinansowanie zadania Gmina Lelów pozyskała z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowity 

koszt realizacji tego zadania wyniósł 68 372,08 zł, z czego 68 371,88 zł 

pochodziło ze środków WFOŚiGW w Katowicach, zaś pozostałą część stanowiły 

środki własne mieszkańców w kwocie 0,20 zł.  
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5.5 Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi  

oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie 

Gminy Lelów w 2019 roku. 
Uchwałą Nr IV/33/2019 Rada Gminy Lelów przyjęła Program opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Lelów w 2019 roku. Program obejmuje katalog przewidzianych 

do realizacji zadań Gminy w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom 

miejsca w schronisku dla zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym  

ich dokarmianie, odławiania bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji albo 

kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwania właścicieli  

dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów,  wskazania gospodarstwa 

rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

oraz zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

W 2019 roku Gmina Lelów miała podpisaną kompleksową umowę  

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki  

z P. Rafałem Żmudą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda ul. Podmiejska 51b, 42-400 

Zawiercie. Bezdomne zwierzęta gospodarskie miały zabezpieczone miejsce  

w gospodarstwie rolnym Pana Bogdana Lecha z Mzurowa. Całodobową opiekę 

weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych 

zwierząt realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjna z Żarek, 

prowadzoną przez lek. wet. Artura Grabowskiego. W 2019 roku Gmina Lelów 

zapewniła opiekę dla 13 psów i 1 kota wyłapanych i umieszczonych  

w schronisku, 9 psów przekazanych do adopcji oraz 12 kotów przekazanych  

do adopcji. Całkowity koszt realizacji zadań wynikających z programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 

roku wyniósł 30 752,92 zł. 

5.6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Lelów. 
Uchwałą Nr XII/101/2015 z dnia 29 września 2015 r. Rada Gminy Lelów. przyjęła 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lelów zawierający ogólna strategię w 

dążeniu do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Wyznacza  

on cele i kierunki działań, inwentaryzuje źródła niskiej emisji na terenie gminy, 

zawiera bilans energii finalnej emisji CO2 z obszaru gminy. W planie 

przedstawiono wykaz działań mających umożliwić przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną i przyczynić się do osiągnięcia celów wyznaczonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym.  

Realizując przyjęty Plan Gmina Lelów objęta została monitoringiem powietrza 

prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Katowicach. W województwie śląskim klasyfikacji jakości powietrza dokonuje 

się w pięciu strefach: aglomeracji górnośląskiej, aglomeracji rybnicko-

jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała, mieście Częstochowa i w strefie śląskiej. 

Gmina znajduje się w strefie śląskiej (kod PL2405), która obejmuje swym 

zasięgiem całe województwo bez pozostałych   czterech stref. W wyniku rocznej 

oceny jakości powietrza za 2017 r. strefę śląską dla dwutlenku azotu (NO2), 

kadmu (Cd), arsenu (Ar), niklu (Ni), ołowiu (Pb), benzenu (C6H6) i tlenku węgla 

(CO) zaliczono do klasy A. Ze względu na zawartość dwutlenku siarki (SO2)  
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w powietrzu strefa śląska była zaliczana do klasy C. Do klasy C zaliczono  

tę strefę również ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów: 

benzo(a)pirenu (B(a)P) oraz pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. Z tego powodu 

konieczne było przeprowadzenie działań naprawczych w obszarach 

przekroczeń, obejmujących swym zasięgiem także gminę Lelów. Na terenie 

gminy Lelów nie ma zlokalizowanych punktów pomiarowych jakości powietrza 

(stacji monitoringu powietrza). Najbliższa stacja pomiarowa zlokalizowana  

jest przy ul. Leśniczówka w Złotym Potoku na terenie gminy Janów  

oraz w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej/Jana Pawła II i przy ulicy 

Baczyńskiego 2. Zgodnie z przedkładanymi informacjami z Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w 2019 roku na terenie Gminy 

Lelów nie wystąpiły przekroczenia dla 24-godzinnych dopuszczalnych stężeń 

pyłu PM 2,5 i PM 10. W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego gmina 

Lelów podjęła liczne zadania w tym kierunku. Otóż została przeprowadzona 

kompleksowa termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej: budynku 

dawnej Szkoły Podstawowej w Drochlinie oraz budynku świetlicy wiejskiej  

w Podlesiu. W ramach ww. inwestycji zostały wymienione okna, drzwi, 

docieplone zostały ściany, stropy, fundamenty. Ponadto została przeprowadzona 

modernizacja całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku dawnej Szkoły 

Podstawowej w Drochlinie. Zadania te zostały zrealizowane w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna  

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” 

Poddziałanie 4.3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT” Całkowita wartość 

termomodernizacji byłej Szkoły Podstawowej w Drochlinie wyniosła 627 174,00 

zł, przy dofinansowaniu w wysokości 493,847,13 zł. Zaś całkowita wartość 

termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Podlesiu wyniosła 651 928,00 zł,  

przy dofinasowaniu w wysokości 406 436,50 zł. W związku z pozyskaną 

informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach w 1 budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie 

naszej gminy mieszkańcy w 2019 r. wymienili kocioł grzewczy  

na nowy oraz dokonali termomodernizacji tegoż budynku. Środki na ten cel 

zostały pozyskane w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.  

Aby jak najskuteczniej informować mieszkańców o stanie jakości powietrza  

w gminie w grudniu 2019 r. na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie został 

zainstalowany sensor jakości powietrza, który mierzy stężenie pyłów 

zawieszonych: PM2.5, PM10, temperaturę oraz wilgotność i ciśnienie powietrza. 

Również Gmina Lelów zakupiła zestaw edukacyjny składający się  

z monitora oraz komputera sterującego treściami edukacyjnymi z zakresu stanu 

powietrza. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 7 999,92 zł i pochodziła  

ze środków własnych gminy. 
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5.7 Program Współpracy Gminy Lelów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego i wolontariat. 
Roczny Program Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

i wolontariat na 2019 r. został podjęty uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Lelów 

z dnia 29 listopada 2018 r. Przyjęcie Programu poprzedzone było konsultacjami 

społecznymi z udziałem adresatów Programu. Nadrzędnym celem Programu 

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 Gminy 

z organizacjami w 2019 roku wynikała z woli partnerów i opierała się  

na następujących zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W roku 2019 organizacjom 

pozarządowym udzielono dwóch dotacji na realizację zadań publicznych  

na łączną 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: Zadanie  

nr 1: Sport i kultura fizyczna w Gminie Lelów zrealizowane w roku 2019 przez 

LKS „LELOVIA” 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, a różnicę zwrócono zgodnie z umową. 

Zadanie nr 2: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

zrealizowane w roku 2019 przez 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. 

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 oraz 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 zł 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.  
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6. Ochrona zdrowia  
Na terenie gminy w roku 2019 funkcjonował jeden podmiot leczniczy, utworzony  

i zarządzany przez Gminę tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie. W ramach sprawowanego nadzoru 

właścicielskiego Rada Gminy Lelów corocznie dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej SPZOZGOZ w Lelowie oraz  zatwierdza przedłożone przez Kierownika 

sprawozdanie finansowe. Przy SPZOZGOZ w Lelowie działa Rada Społeczna, który 

jest organem opiniującym inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz 

doradczym kierownika. W skład Rady Społecznej, zgodnie z uchwałą Nr XX/180/2016 

z dnia 25 maja 2016 r. weszli: 

Przewodniczący - Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów;  

Przemysław Soja – przedstawiciel Wojewody Śląskiego; 

Przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Lelów: 

Jacek Foltyn; 

Krzysztof Gęsikowski; 

Władysław Jaworski; 

Iwona Kurek; 

Jerzy Palka; 

Iwona Stryjniak; 

Edyta Tyjas . 

W ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia SPZOZ Gminny 

Ośrodek Zdrowia prowadzi działalność w zakresie: 

 podstawowej opieki zdrowotnej; 

 ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie: ginekologii  

i położnictwa, neurologii, stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji. 

Na terenie gminy w 2019 r. funkcjonowały dwie apteki. We wszystkich aptekach 

pracowali magistrzy farmacji. 

SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie sprawuje opiekę medyczną dla 3 273 

zadeklarowanych pacjentów z terenu gminy oraz 275 pacjentów z poza gminy. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej działa: 

 Poradnia ogólna;  

 Poradnia dla dzieci zdrowych; 

 Gabinet zabiegowy. 

Podstawowe badania laboratoryjne krwi i moczu są wykonywane na terenie placówki 

dwa razy w tygodniu. Natomiast badania radiologiczne pacjenci mogą wykonać  

w Pracowni RTG w Częstochowie ul. Kościuszki 9a. 

W dni wolne od pracy (soboty niedziele), święta oraz po godzinach pracy Ośrodka 

Zdrowia, całodobową opiekę medyczną zapewnia Przychodnia PAW-MED  

w Koniecpolu, ul Zamkowa 1. W roku 2019 SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia  

w Lelowie zrealizował 16.582; świadczeń lekarzy POZ oraz 116 wizyt domowych. 

Poradnie specjalistyczne udzieliły świadczeń: 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego - 4058; 

 Poradnia Neurologiczna – 987; 

 Poradnia Ginekologiczna – 638; 
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 Poradnia Stomatologiczna - 1319; 

 wymazy cytologiczne - 124; 

 USG ginekologiczne wykonano 409 pacjentkom; 

 USG piersi oraz węzłów chłonnych w Poradni Ginekologicznej wykonano 429 

pacjentkom; 

Ilość świadczeń pielęgniarskich POZ - 8121; 

 Ekg – 331; 

 pomiar RR -1188; 

 szczepienia - 549; 

 Holter Ekg wykonano u 76 pacjentów; 

 Holter RR wykonano  u 42 pacjentów; 

 spirometrię wykonano u 29 pacjentów; 

 ilość świadczeń położnej POZ  - 143; 

 z  zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało  - 338 osób, wykonano -1136  

zabiegów. Od 1 lipca 2019 roku świadczenia rehabilitacyjne wykonywane są 

w ramach kontraktu z NFZ; 

 z konsultacji kardiologicznej skorzystało  379 pacjentów; 

 z konsultacji diabetologicznej skorzystało 191 pacjentów. 

W Ośrodku Zdrowia 1 raz w miesiącu wykonywane jest USG jamy brzusznej.  

Z badania tego skorzystało 289 osób. W ramach profilaktyki wykonywane były również: 

 badania osteoporozy - 2 razy w roku. 

 okulistyczne - 3 razy w roku.  

 mammografia- 2razy w roku. 

 USG DOOPPLER: tarczycy, naczyń szyjnych, kończyn dolnych i górnych, 

zatok oraz  echo serca - 2 razy w roku. 

 badania laboratoryjne  wykonano u 2473pacjentów, łącznie 12574 badań. 

 przeciwko WZW typ B  zaszczepiono  29 osób. 

6.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i Przeciwdziałanie     

Narkomanii. 

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz Przeciwdziałanie 

Narkomanii. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi nakłada na organy administracji publicznej obowiązek  podejmowania 

działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu 

zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz 

trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw 

nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji 

społecznych i zakładów pracy.       

Do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu. Zadania te realizowane są w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
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Uchwałą Nr IV/31/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. Rada Gminy Lelów przyjęła Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Lelów na 2019 r. określający katalog zadań realizowanych przez 

Gminę związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 

Głównym celem Programu było ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców 

gminy oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych 

i rehabilitacyjnych. 

Na realizację zadań określonych w Programie wykorzystano środki w kwocie  
78 253,02 zł. pochodzące z opłat od udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 
W ramach Programu sfinansowane zostały działania: 

 na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 

kwota 7 291,00 zł z czego: 

 za wydanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie stwierdzenia 

uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego - kwota 3 300,00 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 344,00 zł; 

 wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych - kwota 2 640,00 zł; 

 inne wydatki (delegacje, materiały biurowe do punktu konsultacyjnego, 

informatory, broszury, tusze do drukarki) - kwota 1007,00 zł. 

 funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach którego osoby uzależnione  

i współuzależnione mogły skorzystać z pomocy specjalistów terapeuty  

od uzależnień oraz terapeuty rodzinnej - wydatkowano kwotę 15 000,00 zł. 

Udzielono w sumie 223 porad osobom z problemem alkoholowym, osobom 

doznającym przemocy w rodzinie bądź osobom stosującym przemoc  

w rodzinie. 

 dofinansowano program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” oraz 

oddolne programy realizowane w szkołach, Gminnym Ośrodku Kultury, 

Gminnej Bibliotece Publicznej, Zespole Folklorystycznym Ziemi Lelowskiej   

w kwocie 34 832,02 zł; 

 dofinansowano oddolne programy (nauki gry na instrumentach) realizowane 

przez Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 19 140,00 zł; 

 opracowanie badanie lokalnych zagrożeń  1 990,00 zł. 

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani sfinansowano zakup 

materiałów profilaktycznych w kwocie 598,00 zł, oraz opłacono Musical profilaktyczny 

dla dzieci Szkoły Podstawowej w Lelowie w kwocie 902,00 zł. Łącznie wydatkowano 

kwotę 1 500,00 zł. 

Zadanie ograniczenia dostępności realizowane jest przez odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej. Uchwałą nr XVI/98/2008 z dnia  31 stycznia 2008 Rada Gminy 

określiła zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów 
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alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży 

oraz warunki sprzedaży tych napojów. Stanowiąc, że punkty sprzedaży oraz 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinny być usytuowane w odległości 

nie mniejszej niż 40 m.b. od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do obiektu przy 

takich obiektach jak kościoły, szkoły, przedszkola, cmentarze, kąpieliska. 

Uchwałą Nr 219/XXIII/2001 z dnia 13 września 2001 r. Rada gminy ustaliła, 

maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. 

Zgodnie z tą uchwałą na terenie gminy można udzielić ogółem 90 zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. W podziale wg zawartości alkoholu limity punktów 

sprzedaży wynoszą:  

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

 o zawartości alkoholu do 4.5% -20, 

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

 o zawartości powyżej 18% alkoholu –20; 

 do spożycia w miejscu sprzedaży –30 zezwoleń, odpowiednio po 10 zezwoleń 

w podziale jak powyżej.  

Na terenie gminy nie  wskazano jednostek pomocniczych gminy, w  których obowiązują 

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzonej między godziną 2200 a 600. 

W roku 2019 Gmina udzieliła 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

(10 w sklepach oraz 5 w lokalach gastronomicznych) oraz udzieliła 47 zezwoleń 

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 zezwoleń 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 18 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.  

Celem prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu Wójt Gminy 

Lelów powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

w szczególności inicjującą działania w zakresie podejmujące czynności zmierzające 

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W skład gminnych Komisji 

weszły osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
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alkoholowych. W 2019 roku Komisja przeprowadziła 19 rozmów z osobami 

uzależnionymi, w tym wobec 7 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. Przed udzieleniem zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych Komisja bada lokalizację punktu sprzedaży z obowiązującymi 

na terenie gminy zasadami ich usytuowania. Z tytułu opłat od udzielonych zezwoleń 

Gmina uzyskała dochody w kwocie 72 172,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

wykorzystano łącznie środki w kwocie 78 253,00 

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W GMINIE. 

7.1 Jednostki OSP na terenie Gminy Lelów: 
 OSP Lelów I,  

 OSP Lelów II Zbyczyce,  

 OSP Nakło,  

 OSP Biała Wielka,  

 OSP Staromieście,  

 OSP Podlesie,  

 OSP Drochlin,  

 OSP Lgota Błotna,  

 OSP Mełchów.  

Dwie jednostki tj. OSP Lelów II Zbyczyce oraz OSP Nakło wchodzą w skład  

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

W jednostkach OSP zrzeszonych jest: 

 256 − członków czynnych 

 40 − członków wspierających 

 23 − członków honorowych 

7.2 Podstawowe wyposażenie jednostek OSP: 
Jednostki OSP posiadają: 8 samochodów pożarniczych, 8 pomp do wody 

czystej,  6 pomp szlamowych, 9 pił do cięcia drewna, 3 piły do cięcia betonu  

i stali (OSP Lelów II Zbyczyce, OSP Nakło oraz OSP Staromieście), 7 

agregatów prądotwórczych, 2 zestawy hydrauliczne ratownictwa drogowego 

marki Holmatro zestaw Combi- pompa,  nożyco- rozpieracz, rozpieracz 

kolumnowy (OSP Lelów II Zbyczyce oraz OSP Nakło),  8 zestawów aparatów 

dróg oddechowych ( po 4 zestawy w OSP Lelów II Zbyczyce oraz OSP Nakło),  

5 zestawów medycznych (torba medyczna PSP R1, butla z tlenem medycznym, 

deska ortopedyczna, szyny Kramera, defibrylator AED) oraz sprzęt ochrony 

osobistej ( ubrania koszarowe, ubrania ochronne Nomex, hełmy, kominiarki 

niepalne, rękawice, buty skórzane, buty gumowe, pasy, szelki bezpieczeństwa.  

Sprzęt używany przez strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 

poosiadają wymagane atesty bezpieczeństwa. 

7.3 Działania OSP: 
W 2019 roku jednostki OSP do zdarzeń wyjeżdżały łącznie 160 razy, z tego:   

do gaszenia pożarów  - 27, likwidacja miejscowych zagrożeń – 72, fałszywe 

alarmy-2. Inne zdarzenia (zabezpieczenie imprez, obchodów świąt 

państwowych, wyjazdy gospodarcze) – 59. 

Statystyka wyjazdów w podziale na jednostki: 
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OSP Lelów II, Zbyczyce – 82 razy, OSP Nakło – 34 razy, OSP Podlesie – 29 

razy, OSP Staromieście - 14 razy, OSP Biała Wielka - 1 raz.  

7.4  Wydatki na OSP:  
Z budżetu Gminy Lelów na rzecz ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 2019r. 

łącznie 211 933,67 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne  poniesiono nakłady w kwocie 

101 430,19 zł, z których sfinansowano: budowę garażu strażackiego z częścią 

gospodarczą wraz z rozbiórką istniejącego budynku remizy OSP Podlesie, wymianę 

dachu na budynku OSP Lelów II,  wymianę pokrycia dachowego garażu budynku OSP 

Lelów II, wydatki bieżące stanowią kwotę 110 503,48 zł. (m.in. zakup paliwa, 

wynagrodzenia za udział w działaniach pożarniczo-ratowniczych oraz w szkoleniach, 

badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia strażaków oraz  pojazdów). W ramach 

swej działalności prewencyjnej organizacje OSP  przeprowadzają eliminacje gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, 

gminne zawody sportowo pożarnicze oraz uczestniczą w spotkaniach z uczniami  

w ramach obchodzonych uroczystości Dnia Dziecka i innych. 

8. OPIEKA NAD ZABYTKAMI. 

 Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie zabytków. Dotychczas 

nie opracowano i nie przyjęto planu ochrony zabytków  

a zadania te uwzględniono przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju 

gminy, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 Na terenie gminy Lelów jest 243 obiektów zabytkowych (ujętych  

w Gminnej Ewidencji Zabytków, sporządzonej w 2018 r.), w tym  

12 zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru, 25 zabytków nieruchomych 

znajdujących się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, 177 stanowisk 

archeologicznych oraz 29 zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Wójta 

Gminy Lelów w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

9. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LELÓW  

W ROKU 2019. 
Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Lelów w roku 2019 regulowały 

następujące akty prawne: 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.); 

 uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Lelów z 28 czerwca 2016 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lelów(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3823); 

 uchwała Nr XXXIII/236/2013 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. poz. 1493); 

 uchwała Nr XX/190/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28 czerwca 2016 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
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nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Śl. poz. 3824);  

 uchwała Nr VI/5 1/ 2015 Rady  Gminy Lelów  z 25 marca 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2110,  

zmieniona uchwałą Nr XIV /130/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 listopada 

2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6788); 

 uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3562); 

 uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Lelów z 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

na obszarze Gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2111); 

 uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na obszarze gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3563); 

 uchwała Nr VI/56/2015 Rady Gminy Lelów z 25 marca 2015 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2113); 

 uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 28 listopada 2019 r.  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości  

(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8686). 
Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2019 roku realizowany  

był przez przedsiębiorców: 

w pierwszym półroczu 2019 r.- od dnia 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. 

przez P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński z Myszkowa, 

w drugim półroczu 2019 r.- od dnia 1 lipca 2019 r. przez „EKO – SYSTEM- 

BIS” Waldemar Strach sp. z o. o. sp. k. z Konopisk. 

Odpady komunalne z terenu gminy Lelów odbierane są w postaci zmieszanej  

i selektywnej. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Lelów prowadzona jest zbiórka selektywna, w ramach której 

wydzielane są następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 

opakowania wielomateriałowe, odpady zielone – biodegradowalne, 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół. 

Na terenie oczyszczalni ścieków w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 

zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwany 

przez pracowników Urzędu Gminy. W 2019 r. zrealizowano zadanie 

inwestycyjne na terenie gminy Lelów związane z wyposażeniem Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zużyte baterie zbierane  

są do pojemników znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej  

tj.  szkołach, urzędzie, bibliotekach. Dwa razy do roku w systemie mobilnym 

zbierane są meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  
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i elektroniczny, zużyte opony, chemikalia, przeterminowane leki, akumulatory  

i zużyte baterie. 

Na terenie gminy Lelów nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazania 

odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do 

regionalnej instalacji w celu przetwarzania odpadów komunalnych.  

Całkowite koszty obsługi systemu odbierania odpadów komunalnych w 2019 r. 

wyniosły 653 060,74 zł. 

Liczba mieszkańców zadeklarowanych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4 364 

osób. Jak wynika ze złożonych deklaracji, systemem gospodarki odpadami 

objęto 1788 gospodarstw, w tym: 

nieruchomości zamieszkałe: 1427, 

nieruchomości niezamieszkałe: 361, w tym domki letniskowe i budynki 

działalności gospodarczej. 

W analizowanym okresie nie stwierdzono przypadków braku posiadania umów 

na odbiór odpadów z nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami 

komunalnymi przez Gminę Lelów. 

W roku 2019 na terenie gminy zebrano 863,138 Mg odpadów komunalnych. 

Poniżej przedstawia się zestawienie ilość odebranych odpadów sporządzone 

na podstawie sprawozdań otrzymanych od firm odbierających odpady 

komunalne. 

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych 

2019 r. 

 [Mg] 

 

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 
404,22 

15 01 02  
Opakowania   

z tworzyw sztucznych 
75,44 

15 01 07 Opakowania ze szkła 
103,180 

15 01 04 Opakowania z metalu 29,690 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,000 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 
106,480 

16 01 03 Zużyte opony 0,000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 87,010 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 4,820 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
46,670 
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20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0,000 

17 01 01 
Odpady budowlane 

 i rozbiórkowe 
0,000 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

0,820 

 

20 01 23* 

 

Urządzenia zawierające freony 
1,508 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 
0,000 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

0,000 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

2,918 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 

33 
0,000 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

 

3,382 

Razem 863,138 

 

Komunalne odpady zmieszane (20 03 01) pochodzące z terenu gminy Lelów w 2019 

roku w ilości: 159,880 Mg zostały przekazane do  RIPOK Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1, 42-263 

Wrzosowa; 244,36 Mg zostały przekazane do Instalacji MBP PZOM STRACH  

Sp. z o. o. Sp. k., w Konopiskach. Odpady w całości zostały poddane przetworzeniu w 

procesach odzysku. Łączna masa selektywnie odebranych z terenu gminy Lelów 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniosła łącznie 32,81 Mg: 

 P.H.U. „REKO”- 27,99 Mg, 

 „EKO – SYSTEM- BIS” Waldemar Strach- 4,82 Mg, 

z czego przekazanych do składowania na składowisku odpadów:  0 [Mg].  

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych  

po sortowaniu albo mechaniczno–biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów 

komunalnych wyniosła: 44,108 Mg. W większości (około 98%) odpadów ulegające 

biodegradacji (odpady kuchenne i ogrodowe) trafiają zgodnie z deklaracjami  

na kompostowniki właścicieli nieruchomości. Elementem prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi jest edukacja ekologiczna. Realizują działania edukacyjne  

z zakresu gospodarki odpadami, której celem jest podnoszenie świadomości 

ekologicznej Gmina Lelów zaproponowała przedszkolakom i uczniom szkół  udział w 

akcji „Sprzątanie Świata”. Akcja ta miała za zadanie propagowanie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. Uczniowie uświadomili sobie, iż niemal każda nasza 

aktywność wiąże się  z powstawaniem odpadów. Objęcie systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych przyczyniło się do uszczelnienia systemu  
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i właściwego nadzoru nad gospodarką odpadami. Znaczący wpływ na prawidłową 

segregację odpadów komunalnych „u źródła” ma wzrastająca świadomość 

ekologiczna mieszkańców. Stanowi to główny czynnik przy osiągnięciu przez gminę 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych. 

Gmina Lelów w celu zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku surowców 

wtórnych prowadzi czynności sprawdzające pod kątem prawidłowej segregacji 

odpadów. 

10.  ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ. 

Gmina Lelów zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków realizuje we własnym zakresie w ramach struktury Urzędu 

Gminy Lelów Referatu Gospodarki Komunalnej.  

Na terenie gminy znajdują się trzy ujęci a wód podziemnych: Lelów Nakło i Mełchów, 

na których zlokalizowane są 4 studnie głębinowe: 2 studnie na ujęciu w Lelowie  

i po 1 na ujęciach w Nakle i Mełchowie. Siecią wodociągową o łącznej długości 

106,158 km, dwie przepompownie wody w Ślęzanach (jedna ze zbiornikiem 

wyrównawczym) oraz 1768 szt. przyłączy wodociągowych (długości 35,805 km) woda 

dostarczana jest do 15 wsi gminy. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest ok.4760 

mieszkańców tj. ok. 98 % wszystkich mieszkańców. Dostępu do publicznej sieci 

wodociągowej nie posiada miejscowość Gródek, gdzie właściciele nieruchomości 

korzystają z własnych ujęć. Ujęcia wody w Lelowie oraz Mełchowie posiadają 

zastępcze źródła zasilania w postaci stacjonarnych agregatów prądotwórczych 

Zasilenie awaryjne ujęcia wody w Nakle jest zapewniane przez agregat przewoźny  

o mocy 36 kW. W roku 2019 z ujęć wody pozyskano 186112 m3 wody pitnej, z czego 

z ujęcia w Lelowie 129741 m3, z ujęcia Nakło 15370 m3 oraz z ujęcia Mełchów 41001 

m. Sprzedaż wody wyniosła: z ujęcia Lelów 94219 m3, tj. 72,6%, z ujęcia Nakło 11024 

m3, co stanowi 71,7 % oraz z ujęcia Mełchów 31956 m3, co stanowi 77,9% wody 

pozyskanej z ujęcia. W roku 2019 realizowany był zapoczątkowany w roku 2017 

program dofinansowania budowy studni wierconych, w ramach którego Gmina 

udzielała dotacji celowej na wykonanie przez mieszkańców studni wierconych  

na nieruchomościach zamieszkałych pozbawionych możliwości podłączenia do sieci 

wodociągowej lub gdy przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie 

nieuzasadnione. Z tej formy pomocy w roku 2017 skorzystało 3 właścicieli 

nieruchomości, w 2018 roku 2 właścicieli a w roku 2019 2 właścicieli.  

W roku 2019 zanotowano 3 awarie na sieci wodociągowej. Jest to spadek o prawie 

73% w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie wystąpiło 11 awarii. Różnica 

pomiędzy ilością wody wyprodukowanej a sprzedawanej oprócz awarii spowodowana 

jest również koniecznością płukania sieci z uwagi na małe pobory wody i możliwość 

przekroczenia dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych w dostarczanej 

wodzie. Ma to miejsce zwłaszcza na nowowybudowanych odcinkach sieci, gdzie 

mieszkańcy korzystają jeszcze z własnych ujęć wody.  

W ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w gminie Lelów 

prowadzona jest regularna wewnętrzna kontrola polegającą na wykonywaniu badań 

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody pobranych z systemu dystrybucji 

wody. Badania wykonują akredytowane laboratoria zewnętrzne. Otrzymane wyniki 
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badań wody były porównywane z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących 

występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania jakości wody prowadzone były 

zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. Próbki wody 

zbadane w 2019 r. spełniały obowiązujące wymagania jakościowe. Równolegle, 

bieżący nadzór nad jakością wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Częstochowie. Zgodnie z ocenami przydatności wody do spożycia przez 

ludzi przesłanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Częstochowie woda z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Lelów nadaje 

się do spożycia.  

11.  ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. 

Na terenie gminy Lelów funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków, która poprzez sieć 

kanalizacyjną o długości 10 km oraz 276 przyłączy, z zastosowaniem 5 przepompowni 

odbiera ścieki od ok.1050 mieszkańców z terenu miejscowości Lelów. Oczyszczalnia 

ta w niewielkiej ilości przyjmuje ścieki dowożone z pozostałych miejscowości, tj. około 

22% wszystkich mieszkańców. W dniu 6 września 2019 r. przekazano do eksploatacji  

rozpoczęty w 2018 roku I etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków. 

Ostateczną decyzję na użytkowanie Gmina Lelów uzyskała dnia 26 września 2019 r. 

Wartość zadania I etapu wyniosła 4 734 189,53 zł. Inwestycja współfinansowana była 

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie. Typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii”. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej to kwota 1 960 000,00 zł (w tym pożyczka pomostowa z WFOŚiGW  

w Katowicach 1 445 394,80 zł). Dodatkowym źródłem finansowania tego zadania były 

środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (umorzenie 

otrzymanej w latach ubiegłych pożyczek – 158 570,82 zł, pożyczka  na zadanie – 

1 300 368,45 zł). Środki z budżetu gminy to kwota 491 226,14 zł. oraz odzyskany 

podatek VAT w kwocie 824 024,12 zł. 

Do roku 2019 Gmina Lelów eksploatowała oczyszczalnię ścieków komunalnych 

SUPERBOS100 o RLM poniżej 2000, przepustowość (max 150 m3/d), przyjmującej 

ścieki komunalne od około 1050 mieszkańców miejscowości Lelów za pośrednictwem 

istniejącej w tej miejscowości kanalizacji sanitarnej o długości około 10 km. 

Oczyszczalnia wykonana była jako kompaktowe, zblokowane zbiorniki stalowe, które 

po 20 latach pracy były w opłakanym stanie. Oczyszczalnia przyjmowała dobowo  

110–150 m³/d ścieków dopływających siecią kanalizacyjną. Z uwagi na tak dużą ilość 

ścieków dopływających nie było możliwości przyjmowania ścieków dowożonych.  

W latach 2015 – 2016 nasileniu uległy tendencje zmuszające Gminę do podjęcia 

natychmiastowych działań w zakresie usprawnienia gospodarki ściekowej,  
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a w szczególności do rozwiązania problemów związanych z eksploatacją istniejącej 

oczyszczalni ścieków wynikających z : 

 zwiększenia się ilości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych  

w ilości równej maksymalnej dobowej wydajności istniejącej oczyszczalni, 

 systematycznego pogarszania się stanu technicznego istniejącej 

oczyszczalni, powodujące zwiększone nakłady na remonty i naprawy, 

  systematycznie pogorszającą się jakością ścieków oczyszczonych, 

 pogorszającym się stanem odbiornika ścieków oczyszczonych - rzeki Białka 

Lelowska, w znacznej mierze na skutek niesprawności działania istniejącej 

oczyszczalni ścieków. 

Gmina podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań do realizacji inwestycji w zakresie 

sobie dostępnych środków pomocowych oraz w ramach swoich możliwości 

finansowych. Względy finansowe były również przesłanką do etapowania inwestycji, 

zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumentacji technicznej. W ramach 

realizacji I etapu inwestycji wybudowano oczyszczalnię, która będzie pracować  

w oparciu o nowy ciąg oczyszczania mechanicznego oraz nowy żelbetowy reaktor 

biologiczny o średniodobowej wydajności 154 m3 na dobę. 

W ramach I etapu wybudowano: 

 stację odbioru ścieków dowożonych z wyposażeniem: 

 zbiornik uśredniający ścieków dowożonych z wyposażeniem:  

 pompownię główną ścieków surowych; 

 podczyszczanie mechaniczne ścieków w nowym budynku techniczno-

socjalnym:  

 węzeł biologicznego oczyszczania ścieków. Obejmuje jeden nowoprojektowany 

reaktor biologiczny o łącznej wydajności maksymalnej Qd = 203,5 m3/d; 

 stację dmuchaw w nowym budynku techniczno-socjalnym; 

 zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego z wyposażeniem, 

 węzeł mechanicznego odwadniania osadów nadmiernych w nowym budynku; 

 stację wapnowania osadu odwodnionego; 

 studzienkę pomiarową z urządzeniem pomiarowym. 

W następnych latach planuje się dalszą rozbudowę oczyszczalni i realizację zadanie 

pn: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów II etap”,  

co spowoduje, że nominalna średniodobowa wydajność oczyszczalni wynosić będzie 

308 m3/d, maksymalny dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni wyniesie 407 m3/d  

(przewidywany koszt inwestycji ok. 2,5 mln złotych). Uzasadnionym  

jest też rozbudowa   sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie inwestycji warunkowane 

jest pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
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12.  POMOC SPOŁECZNA. 

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej określone zostały w ustawie o pomocy 

społecznej oraz innych ustawach mających na celu pomoc w rozwiązywaniu 

problemów społecznych. Podstawowym narzędziem, w oparciu o które przyznawane 

są świadczenia z pomocy społecznej jest rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad 

przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. 

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego. 

   12.1 Wykonanie budżetu gminnego ośrodka pomocy społecznej  

            w Lelowie w 2019 roku w zakresie zadań własnych  

            i zleconych: 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA                                          -            1 256 238,79 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA         -                 41 986,40 

DZIAŁ 855 – RODZINA                                                               -              6 078 491,53 

                                                                                 RAZEM:          -            7 376 716,72  

12.2  Zadania GOPS w 2019 r.: 

 świadczeń z pomocy społecznej,  

 świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, 

 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 świadczeń wychowawczych – 500 +, 

 świadczeń Dobry start, 

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny, 

 wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 

 pracy socjalnej, 

 dodatków mieszkaniowych, 

 dodatków energetycznych, 

 uczestnictwa w programie POPŻ, 

 pomocy materialnej dla uczniów, 

 Karty Dużej Rodziny, 

 współpracy z Centrum Integracji Społecznej. 

12.3 Główne priorytety GOPS w 2019 r.: 

12.3.1 Ograniczenie marginalizacji osób i rodzin: 

 Monitorowania sytuacji mieszkańców poprzez przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych, wizyt w środowiskach, interwencji, kontroli usług 

opiekuńczych pod kątem planowanej pomocy i działań podejmowanych przez 

pracowników socjalnych w rejonach. 

 Wspieranie zmierzające do zaspokajania niezbędnych potrzeb  

i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

a także przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym życiowe usamodzielnianie  

i integrację ze środowiskiem. 



53 
 

12.3.2 Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych. 

 Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania, -  w 2019  roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 13 osób; 

 na realizację usług  opiekuńczych wydatkowano łącznie kwotę 174 895,69 zł); 

12.3.3 Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz zapewnienie           

miejsca w schronisku dla bezdomnych: 

 w 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 12 mieszkańców   gminy 

Lelów, na ich utrzymanie gmina wydała  304 557,93 zł,  

 w 2019 r.  gmina udzieliła schronienia w schronisku dla bezdomnych  dla jednej 

osoby bezdomnej  koszt utrzymania tej osoby wynosił 11 368,00 zł 

12.3.3 Aktywizowanie osób starszych do udziału w życiu 

społecznym. 

12.4 Redukowanie zjawiska ubóstwa, bezrobocia i bezdomności 

Zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową i finansową 

rodzinom wymagającym wsparcia. W 2019 r. udzielono pomocy materialnej rodzinom 

wymagającym wsparcia w następujących formach:  

 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego: 

1 osoba – 1000,00 zł,  

 zasiłki celowe na opał, odzież, leki, przybory szkolne, żywność  

dla 50 osób –  19 830,00 zł,  

 zasiłki celowe specjalne dla 29 osób na kwotę 11 420,00 zł, 

 zasiłki celowe na zakup posiłków pokryte z dotacji na kwotę 47 080,00 zł,  

 zasiłki okresowe dla 27 osób na kwotę 39 004,00 zł,  

 zasiłki stałe  dla 32 osób na kwotę 190 092,00 zł, 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 

stałe – 29 świadczeniobiorców na kwotę 15 909,00 zł, 

12.5 Rozwijanie stałej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Gminnym 

Centrum Pracy w Koniecpolu, organizowanie prac społecznie użytecznych  

dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 

 zakwalifikowanie osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku do prac 

społecznie użytecznych (40 godzin w miesiącu) wykonywanych na rzecz 

opiekunów osób  niepełnosprawnych oraz do prac porządkowych  

na terenie gminy.  

12.6 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie uczestniczy w realizacji 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

potrzebującym w Podprogramie 2019 dla gmin: 

 w 2019 roku wydano łącznie 24 625 kg żywności dla 604 osób; 

 wkład własny gminy do programu  - 5 600,00 zł  to koszt związany  

z transportem  żywności do gminy. 
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12.7 Wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji społecznych oraz 

zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom 

wymagającym wsparcia Realizacja. 

Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo – 

wychowawczym, polegająca na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich, wydolności opiekuńczo – wychowawczej oraz zaniedbań 

względem dzieci. W 2019 roku pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 112 

rodzinom. Udzielanie rodzinom i osobom samotnie wychowującym dzieci 

pomocy psychologicznej, prawnej oraz społecznej poprzez kierowanie do 

punktu konsultacyjno – informatycznego działającego w Urzędzie Gminy Lelów. 

Terapeuci prowadzą konsultacje w zakresie uzależnień oraz terapii rodzinnej. 

Systematyczna współpraca z sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, 

pedagogami szkolnymi, dzielnicowymi  oraz przedstawicielami innych zawodów 

kontaktujących się z rodziną. Zapewnienie wsparcia asystenta rodziny 

rodzinom przeżywającym trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Wszelkie działania asystenta  prowadzone były w kierunku 

poprawy sytuacji rodziny poprzez rozwiązywanie problemów socjalnych, 

problemów wychowawczych z dziećmi oraz pomocy w uregulowaniu spraw 

urzędowych. W 2019 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 9 rodzin (liczba 

dzieci w tych rodzinach 30) - wydatkowana kwota w 2019 r. 48 644,93 zł.  

12.8 Realizacja rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci  

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej oraz dla osób dorosłych, samotnych, w podeszłym wieku, chorych 

lub osób niepełnosprawnych. W 2019 roku na realizację Programu 

przeznaczono kwotę 75 990,00 zł (dotacja:  60 780,10 zł , wkład własny: 

15 209,90 zł), łącznie w 2019 r. Programem objętych zostało 208 osób. 

12.9 Realizacja rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta 

Dużej Rodziny, który jest systemem zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

Przysługuje rodzinom, którzy maja lub w przeszłości mieli na utrzymaniu  

co najmniej troje dzieci – bez względu na wiek w chwili składania wniosku, 

niezależnie od dochodu. W ramach tego programu w 2019 roku przyznano 

łącznie 178 Kart Dużej Rodziny dla 76 rodzin, w tym dla 131 rodziców oraz  

dla 46 dzieci. Na realizację Programu wydatkowano w 2019 r. kwotę 502,92 zł  

12.10  Realizacja zadania związanego z pomocą materialną  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lelów. 

Stypendia przyznawane są w oparciu o kryteria dochodowe obowiązujące  

w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodnie z zapisami zawartymi  

w regulaminie udzielania pomocy materialnej, w 2019 roku przyznano 

stypendium szkolne dla 41 uczniów oraz 2 zasiłki szkolne łącznie w 2019 roku 

wypłacono stypendia na kwotę 41986,40 zł (dotacja – 37 787,76 zł, środki 

własne – 4 198,64 zł). 
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12.11  Realizacja rządowego Programu „Dobry start”. Cel Programu  

to wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu  wydatków związanych  

z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu  

raz w roku świadczenia w wysokości 300,00 zł na każde dziecko w wieku 

szkolnym, niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodziców, 

 w 2019 roku przyznano łącznie 527 świadczeń, 

 łączna kwota wydatków na realizacje Programu to 163 359,84 zł. 

12.12  Realizacja świadczeń wychowawczych 500+ na podstawie ustawy   

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Świadczenia wychowawcze przysługują w wysokości 500 zł i są wypłacane  

na  wszystkie dzieci do 18 roku życia bez kryterium dochodowego, w 2019 roku 

przyznano świadczenia wychowawcze 500+ dla 774 dzieci, łączna kwota 

wydatków na realizację świadczeń wychowawczych wraz z obsługą zadania  

w 2019 roku wynosiła 3 719 308,07 zł. 

12.13  Realizacja zadań wynikających w ustawy o świadczeniach   

rodzinnych. 

 Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie ustawy o świadczeniach  

rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Obowiązuje kryterium dochodowe, które 

wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie oraz 764,00 w przypadku, gdy członkiem 

rodziny jest dziecko lub osoba  niepełnosprawna.  

 Liczby oraz kwoty wypłaconych w 2019 roku świadczeń rodzinnych wraz  

z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków  

dla opiekuna, opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne przedstawiono w poniższej tabeli: 

Lp. 
 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń                               
w ciągu roku  

Kwota 
świadczeń  

1 Zasiłki rodzinne 3663 420 520,00 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych  
z tego: 

1551 229 737,00 

2a Urodzenia dziecka  26 26 000,00 

2b Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania                    z urlopu 
wychowawczego 

175 69 031,00 

2c Samotnego wychowywania dziecka  124 23 932,00 

2d Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 r. z i powyżej 5 r. 
z.) 

138 13 940,00 

2e Rozpoczęcia roku szkolnego 188 18 800,00 

2f na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości,  w 
której znajduje się siedziba szkoły                    (internat, bursa) 

72 8 136,00 

2g na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do  miejscowości ,w której 
znajduje się siedziba szkoły  

337 23 253,00 

2h Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 491 46 645,00 

3 Zasiłki pielęgnacyjne 1610 304 772,00 

4 Świadczenia pielęgnacyjne 417 651 121,00 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 12 7 440,00 

6. Zasiłki dla opiekunów 36 22 320,00 

7.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. Becikowe) 44 44 000,00 

8. Świadczenie rodzicielskie 143 129 005,00 

9. Świadczenie rodzinne z dodatkami tzw. świadczenie złotówka za złotówkę 487 34708,03 

10. Jednorazowe świadczenie z ustawy  „Za życiem” 1 4 000,00 

11. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń 
pielęgnacyjnychi specjalnego zasiłku opiekuńczego  

296 99 001,00 

12. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 

130 17338,50 
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 W 2019 roku łącznie wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz 

na obsługę  zadania kwotę  2 125 745,95 zł  

12.14  Realizacja zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego.  
Świadczenia przyznawane są w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r.  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny stanowi 

system wsparcia osób uprawnionych do alimentów w sytuacji,  

gdy dłużnicy nie wywiązują się  z obowiązku alimentacyjnego względem swoich 

dzieci. GOPS w Lelowie jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego 

prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, które polegają  

na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, wpisywaniu dłużników  

do BIG–ów, współpracy z komornikami sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy 

w celu aktywizacji dłużników, kierowaniu wniosków do Starosty  

o zatrzymanie prawa jazdy, składaniu wniosków do Prokuratury o ścigania  

za przestępstwo nie alimentacji. W 2019 r. wypłacono łącznie 161 świadczeń 

na kwotę 114 300,00 zł, 

12.15  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 
 Prowadzenie skutecznych oddziaływań wobec rodzin dotkniętych problemem 

przemocy w rodzinie, zarówno wobec ofiar, sprawców jak i pozostałych 

członków rodziny, zwłaszcza dzieci. 

 Zapewnienie pomocy terapeutycznej, psychoedukacyjnej i wsparcia 

emocjonalnego dla dzieci i dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym. 

 Udzielenie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno – 

edukacyjnych. 

 Zapewnienie schronienia w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

dzieciom krzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie bądź innych trudnych 

sytuacji rodzinnych, 

 w 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 2 dzieci, koszty utrzymania tych 

dzieci w rodzinie zastępczej wynosiły  3 591,32 zł  

 Realizowanie procedury „Niebieskiej Karty”, koordynowanie grup roboczych, 

działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Lelów, 

 obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

GOPS  w Lelowie  

 w ramach działalności Zespołu wszczęto w 2019 roku 18 procedur „Niebieskie 

Karty”, w 14 rodzinach. Do Zespołu wpłynęło 16 formularzy „Niebieska Karta – 

A” z Komisariatu Policji w Koniecpolu , a 2 formularza przez GOPS w Lelowie. 

 w ramach procedury „Niebieska Karta” odbyło się  38 grup roboczych, 

 w 2019 r. zwołano 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego  

z udziałem wszystkich członków. 
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13.  Działalność inwestycyjna.  
Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 roku. W roku 2019 Gmina Lelów 

poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 9 068 202,32 zł. Wykaz zadań  

z określeniem wartości poniesionych nakładów przedstawia się poniżej: 

13.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie 

Lelów- I etap:  
Zgodnie z umową inwestycja została zakończona dnia 6 września 2019r. Gmina 

Lelów uzyskała ostateczną decyzję na użytkowanie dnia 26 września 2019 r. 

Inwestycja współfinansowana była ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 

1 960 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki 

pomostowej w kwocie 1 445 394,80 zł (na pokrycie bieżących zobowiązań), 

pożyczki preferencyjnej w kwocie 1 300 368,45 zł oraz umorzeń dwóch pożyczek 

w łącznej kwocie 158 570,82 zł, VAT odzyskany 824 024,12 zł udział środków 

własnych to kwota 491 226,14 zł. Całkowita wartość budowy: 4 734 189,53 zł. 

 
 

13.2 Zagospodarowanie centrum wsi Staromieście poprzez 

przebudowę placu zabaw: 

Zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Staromieścia poprzez 

przebudowę placu zabaw” zostało zrealizowane w/w sołectwie na działce  

nr 243 w Staromieściu, która znajduje się w centrum miejscowości. Teren placu 

zabaw został ogrodzony bezpiecznym ogrodzeniem spełniającym wymagania 

bezpieczeństwa dla dzieci. Natomiast teren wokół wszystkich urządzeń 

zabawowych został wysypany, wyrównany, uporządkowany i wysypany 

piaskiem, powstała tzw. bezpieczna nawierzchnia. Całkowita wartość budowy: 

15 000,00 zł. 
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13.3. Promocja historycznego Lelowa poprzez wykonanie figury 

króla Kazimierza Wielkiego i zakup materiałów promocyjnych. 

Zadanie zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie 

obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, objętego PROW 

na lata 2014-2020. Środki na realizację operacji pozyskano za pośrednictwem 

LGD Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury. Umowa o przyznanie 

pomocy została podpisana dnia 7 lutego 2019 roku pomiędzy Województwem 

Śląskim a LTHK. W ramach operacji została wymieniona figura Króla 

Kazimierza Wielkiego w rynku w Lelowie, która przypomina dawną historię 

Lelowa. Zostały zakupione materiały promujące Gminę Lelów, które będą 

prezentowane na imprezach turystycznych oraz targach turystycznych. 

Materiały promujące Gminę Lelów pokazują jej najważniejsze, najciekawsze  

i najbardziej charakterystyczne miejsca i obiekty znajdujące się na terenie 

Gminy Lelów. Całkowita wartość budowy: 50 000,00 zł. 
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13.4 Zagospodarowanie ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej w Lelowie: 

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się w następujący sposób: wykonanie 

i montaż fontanny przy Placu Partyzantów w Lelowie (Rynek  

w Lelowie), zakup oraz montaż 10 sztuk ławek i 1 sztuki gabloty informacyjnej 

w Rynku w Lelowie, zakup bożonarodzeniowych instalacji świątecznych, które 

towarzyszyły mieszkańcom podczas Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu, które otrzymało Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Gminy Lelów w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej. Kwota otrzymanej pomocy wynosi 

125 000,00 zł. Operacja została w 100 % sfinansowana z w/w środków bez 

wkładu własnego Gminy Lelów. Całkowita wartość budowy: 125 000,00 zł. 

 

13.5 Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury  

w Lelowie: „Zróbmy to razem – ogród naszych marzeń!” 

Dzięki dofinansowaniu zrealizowano w/w operację której zakres rzeczowy 

przedstawia się w następujący sposób: zagospodarowanie terenu, pergola, 

donice kompozytowe, parasole, krzesła ogrodowe, fontanna ogrodowa, tuba  

do rozmów, piaskownica, tablica gitara, tablica cymbałki, tablica perkusja, 

gablota zewnętrzna, stojaki rowerowe, ławki hanimat, leżaki, kosz na śmieci. 

Operacja została w 100% sfinansowana z w/w środków bez wkładu własnego 

Gminy Lelów. Celem realizacji operacji jest zwiększenie oferty ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, która wpływa na interakcje 

międzyludzkie i zwiększa integracje społeczności lokalnej. Całkowita wartość 

budowy: 103 316,00 zł. 
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13.6 Strefa aktywności fizycznej nad zalewem jako wsparcie 

grup   integracji społecznej w Lelowie. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach projektu grantowego pt. Tworzenie  

lub wspieranie grup integracji obywatelskiej i społecznej z obszaru 

Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”. Dzięki realizacji zadania 

została stworzona siłownia zewnętrzna na działce nr 214/1 w Lelowie 

przy ul. Żwirkowskiego, której właścicielem jest Gmina Lelów. Strefa 

aktywności została stworzona w celu wielokierunkowego  

i innowacyjnego rozwoju obszaru poprzez tworzenie i wspieranie grup 

integracji obywatelskiej i społecznej. Na zadanie Stowarzyszenie na 

rzecz rozwoju Gminy Lelów otrzymało grant w kwocie 24 997,00 zł, 

natomiast wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 222,92 zł. Całkowita 

wartość budowy: 25 219,92 zł. 
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13.7 Termomodernizacja SP w Drochlinie. 

Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  

IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna” Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.2.„ 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – RIT” Celem głównym projektu jest poprawa jakości 

powietrza w Gminie Lelów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej 

budynku użyteczności publicznej i redukcję zanieczyszczeń wprowadzanych do 

atmosfery. Współfinansowanie UE: 493,847,13 zł. Całkowita wartość budowy: 

645 624,00 zł. 
 

 

 

13.8 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu. 

Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  

IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna” Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.2.„ 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – RIT” Celem głównym projektu jest poprawa jakości 

powietrza w Gminie Lelów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej 

budynku użyteczności publicznej i redukcję zanieczyszczeń wprowadzanych  

do atmosfery. Współfinansowanie UE: 406 436,50 zł. Całkowita wartość 

budowy: 663 982,00 zł. 
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13.9  Budowa kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Drochlinie. 

W ramach zadania zrealizowano montaż kotła 5 klasy wraz z armaturą niezbędną 

do prawidłowego działania. Inwestycja obejmowała również montaż wkładu 

kominowego i udrożnienie wentylacji. Całkowita wartość budowy: 21 268,00 zł. 
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13.10  Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej. 

Gmina Lelów w okresie I kwartału 2019 r. była partnerem projektu „Latająca 

Akademia Edukacji Cyfrowej – podnoszenie kompetencji cyfrowych osób 

powyżej 18 roku życia”, którego realizatorem była Chorągiew Kielecka ZHP. 

Dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy zwiększyli swoją wiedzę komputerową.  

 

13.11  Inicjatywy obywatelskie. 
W Gminie Lelów nie jest tworzony budżet obywatelski. Inna formą, w której 

mieszkańcy mogą wpływać na kierunki działań i sposób ich finansowania jest 

możliwość wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. Uchwała Rada Gminy Lelów Nr LI/390/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 

zdecydowała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu i ma zastosowanie 

do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone 

we wniosku, złożonym do Wójta Gminy przez sołectwo, uchwalony przez 

zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej  

15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wnioski zawierają wskazanie 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 

środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Wójta Gminy 

o wysokości przypadających danemu sołectwu środków wraz z oszacowaniem 

ich kosztów i uzasadnieniem. Środki funduszu są przeznaczane  

na przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie 

warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W roku 

2019 na realizacje zadań w ramach funduszu soleckiego w budżecie Gminy 

Lelów wyasygnowano kwotę 354 763,76 zł. Zgodnie z propozycjami sołectw  

w ramach środków funduszu soleckiego  w poszczególnych sołectwach w roku 

2019 zrealizowano zadania na łączna sumę 351 259,81 zł. W poszczególnych 

sołectwach gminy w 2019 r. zrealizowano: 

13.11.1    Biała Wielka, kwota 26 324,12 w tym: utrzymanie placu zabaw  

w miejscowości Biała Wielka - plan 2 556,79 zł. wykonanie 2 556,00zł; opłata 

oświetlenia ulicznego z terenu Sołectwa Biała Wielka – plan 7 400,00 zł. 

wykonanie 6 336,04 zł; Zakup i montaż drzwi wejściowych i barierki do remizy 
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OSP w Białej Wielkiej – plan 7 600,00zł. wykonanie 7 564,48 zł.;Bieżące 

utrzymanie dróg i poboczy na terenie Sołectwa Biała Wielka – plan 10 640,00 

zł. wykonanie 9 867,60 zł.; 

13.11.2     Celiny, kwota 11 699,02 zł w tym: doposażenie placu zabaw – plan  

8 452,18 zł. wykonanie 8 439,03 zł; Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy 

drodze gminnej  nr 689025 S w Celinach – plan 3 300,00 zł wykonanie 

3 259,99 zł.; 

13.11.3      Drochlin kwota 29 267,90 zł, w tym: Dokumentacja drogi lokalnej  

w Drochlinie – plan 8 610,00 zł wykonanie 8 500,00 zł.; Opracowanie 

dokumentacji powykonawczej Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie – plan 

15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł.; Zagospodarowanie terenu wokół 

Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie – plan 3 778,49 zł wykonanie 3 778,49 

zł.; Wyposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej w Drochlinie – plan 1 991,97 zł 

wykonanie 1 989,41 zł.; 

13.11.4    Gródek wartość 8773,14 zł, w tym: utrzymanie porządku na 

terenie Sołectwa Gródek – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł.; 

Ogrodzenie placu zabaw w Gródku – plan 9 188,04 zł wykonanie 9 188,04 

zł.; 

13.11.5     Konstantynów kwota 11 358,68 zł, w tym: Uzupełnienie 

oświetlenia w Konstantynowie – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 773,00 zł.; 

Piknik rodzinny – plan 1 000,00 zł wykonanie 665,68,00 zł.; Doposażenie 

Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji  w Skrajniwie – plan 2 500,00 zł 

wykonanie 2 500,00 zł.; Założenie oświetlenia na budynku Wiejskiego Domu 

Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie – plan 5 421,28 zł wykonanie 

5 420,00 zł.; 

13.11.6     Lelów wartość 41 343,99 zł, w tym: Remont ul. Źródlanej – plan 

8 500,00 zł wykonanie 8 500,00 zł.; Przebudowa infrastruktury wokół 

zagospodarowanego terenu  przy GOK-u w Lelowie – plan 32 844,01 zł 

wykonanie 32 843,99 zł.; 

13.11.7     Lgota Błotna kwota 15 598,23 zł, w tym: 

Zakup traktorka kosiarki oraz piły spalinowej – plan 9 500,00 zł wykonanie 

9 500,00 zł.; Zagospodarowanie terenu wokół budynku  świetlicy wiejskiej w 

Lgocie Błotnej – plan 6 099,12 zł wykonanie 6 098,23 zł.; 

13.11.8     Lgota Gawronna  kwota 13 273,82 zł  

Zagospodarowanie działki w Sołectwie Lgota Gawronna – plan 13 274,05 zł 

wykonanie 13 273,82 zł.; 

13.11.9      Mełchów kwota 12 083,87 zł, w tym:  

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mełchowie – plan 12 090,38 zł 

wykonanie 12 083,87 zł.; 

13.11.10 Nakło kwota 30 800,25 w tym: 

Zagospodarowanie centrum wsi Nakło – plan 30 817,38 zł wykonanie 

30 800,25 zł.; 
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13.11.11 Paulinów kwota 10 000,00 zł w tym:  

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów – plan 

30 029,15 zł wykonanie 30 000,00 zł.; 

13.11.12 Podlesie kwota 31 000,00 zł w tym: 

Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych  

w Podlesiu 26 000,00 zł. Bieżące utrzymanie porządki na terenie 

sołectwa Podlesie – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł.; 

13.11.13 Skrajniwa kwota 13 314,39 w tym: 

Piknik rodzinny – plan 1 000,00 zł wykonanie 930,93 zł.; 

Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Sportu i Rekreacji  

w Skrajniwie– plan 12 400,87 zł wykonanie 12 383,46 zł.; 

13.11.14 Staromieście kwota 20 199,99 zł w tym: 

Uzupełnienie oświetlenia na kolonii Pożernice - Staromieście – plan 

20 587,46 zł wykonanie 20 199,99 zł.; 

13.11.15 Ślęzany kwota 28 899,99 zł w tym: 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ślęzany – plan 

28 915,44 zł wykonanie 28 899,99 zł.; 

13.11.16 Turzyn kwota 22 447,52 zł w tym: 

Powierzchniowe utrwalenie grysem bazaltowym i emulsją asfaltową 

odcinka około 400 mb drogi gminnej w tzw. Podemłynek  

w miejscowości Turzyn – plan 22 447,52 zł wykonanie 22 447,52 zł.; 

13.11.17 Zbyczyce kwota 23 460,00 zł w tym: 

Wymiana dachu na budynku OSP Lelów II - Zbyczyce – plan 23 462,09 

zł wykonanie 23 460,00 zł.; 

 

14. GMINNY ŻŁOBEK W LELOWIE „WESOŁY MALUCH” 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. Gmina dysponowała 14 miejscami  w żłobku ( z czego 

wykorzystanych było 14 miejsc). Gmina otrzymała dotację z programu Maluch +  

na 12 dzieci. Opieką w żłobkach na dzień 1 stycznia 2019 r. objętych było ogółem  

14 dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.  

 

15. ZADANIA OŚWIATOWE GMINY LELÓW: 

 zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji 

publicznej należy do zadań własnych gminy, 

 zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego  

i profilaktyki społecznej w przedszkolach oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego, a także w szkołach, 

 zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 
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 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, 

 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny  

do pełnienia pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-

profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych, 

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku    

do dyrektora szkoły lub placówki, 

 stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 

 wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

15.1 Organizacja Placówek Oświatowych. 
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Lelów była organem prowadzącym Zespołu 

Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w skład którego wchodziły: przedszkole, 

szkoła podstawowa oraz III klasy gimnazjum. W gimnazjum był to ostatni rok 

nauki w tej szkole. W dniu 26 września 2019 r. Rada Gminy Lelów podjęła 

uchwałę o zakończeniu z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności Gimnazjum  

w Lelowie. W roku sprawozdawczym na terenie Gminy Lelów funkcjonowały 

również trzy szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi przekazane do 

prowadzenia fundacji i stowarzyszeniom i są to: 
 Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Nakle prowadzona od września 

2012 r. do 31 sierpnia 2019 r. przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka 

„Elementarz” w Katowicach. W styczniu 2019 r. Prezydent Fundacji 

wypowiedział umowę na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nakle  

i  od września 2019 r. organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lelów.  

 Szkoła Podstawowa w Podlesiu prowadzona od stycznia 2012 r. do nadal przez 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod strzechą”. 

 Szkoła Podstawowa w Ślęzanach od września 2014 r. do nadal prowadzona 

przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ślęzany „Bliżej siebie”.  

 Stan organizacji placówek przedstawiają (tab. 1-6) 

Tab. 1. ZSP w Lelowie Szkoła Podstawowa w Lelowie. 
Szkoła 

kl. 
I 

kl. 
II 

kl. 
III 

kl. 
IV 

kl. 
V 

kl. 
VI 

kl. 
VII 

kl. 
VIII 

Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale 

Razem uczniów/ 
oddziałów 

 

2016/2017 
Liczba uczniów 12 34 36 25 17 24 0 0 18,37 147 

Liczba 
oddziałów 

1 2 2 1 1 1 0 0  8 

2017/2018 
Liczba uczniów 26 12 36 38 26 17 23 0 17,70 177 

Liczba 
oddziałów 

2 1 2 2 1 1 1 0  10 

2018/2019 
Liczba uczniów 24 27 12 37 40 29 20 23 19,27 212 

Liczba 
oddziałów 

1 2 1 2 2 1 1 1  11 

 
Tab. 2. ZSP w Lelowie Gimnazjum w Lelowie  

Szkoła 
kl. I kl. II kl. III 

Średnia liczba uczniów 
w oddziale 

Razem uczniów/ 
oddziałów 

 
2016/2017 

Liczba uczniów 55 47 39 23,50 141 

Liczba oddziałów 2 2 2 6 

2017/2018 
Liczba uczniów 0 55 46 25,25 101 

Liczba oddziałów 0 2 2 4 

2018/2019 
Liczba uczniów 0 0 56 28,00 56 

Liczba oddziałów 0 0 2 2 
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Tab. 3. ZSP w Lelowie Przedszkole w Lelowie  
Szkoła Gr. 

 I-6 
Gr.  
II-5 

Gr.  
III-4,3 

Średnia liczba uczniów 
w oddziale 

Razem uczniów/ 
oddziałów 

 
2016/2017 

Liczba uczniów 25 25 24 24,66 74 

Liczba oddziałów 1 1 1 3 

2017/2018 
Liczba uczniów 25 25 24 24,66 74 

Liczba oddziałów 1 1 1 3 

2018/2019 Liczba uczniów 25 25 24 24,66 74 

 
Tab. 4. Szkoła Podstawowa w Nakle -  prowadzona przez Fundację „Elementarz” 

 
Wyszczególnienie 

 
„O” 

kl.  
I 

kl. 
II 

kl. 
III 

kl. 
IV 

kl. 
V 

kl. 
VI 

kl. 
VII 

kl. 
VIII 

Średnia liczba 
uczniów w oddziale 

Razem uczniów/ 
oddziałów 

 

2016/2017 

Liczba 
uczniów 

10 2+
3d 

4+
3d 

3+
1d 

3+
3d 

1+
1d 

2d 0 0 

2,6 

13+13d 

Liczba 
oddziałów 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

2017/2018 

Liczba 
uczniów 

11 3d 2+
2d 

5+
2d 

2 3+
3d 

1+
1d 

2d 0 

2,6 

13+13d 

Liczba 
oddziałów 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 5 

2018/2019 

Liczba 
uczniów 

13 3 2d 3+
1d 

5+
2d 

2 3+
2d 

1d 1d 

3,2 

16+9 

Liczba 
oddziałów 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 5 

 
Tab. 5. Szkoła Podstawowa w Podlesiu -  prowadzona przez Stowarzyszenie „Pod 
Strzechą” 

 
Wyszczególnienie 

 
„O” 

kl.  
I 

kl. 
II 

kl. 
III 

kl. 
IV 

kl. 
V 

kl. 
VI 

kl. 
VII 

kl. 
VIII 

Średnia liczba 
uczniów w oddziale 

Razem 
uczniów/oddzi
ałów 

 

2016/2017 

Liczba 
uczniów 

25 8 12 16 8 11 7 0 0 

10,33 

62 

Liczba 
oddziałów 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

2017/2018 

Liczba 
uczniów 

25 6 8 12 14 8 11 7 0 

9,43 

66 

Liczba 
oddziałów 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

2018/2019 

Liczba 
uczniów 

20 9 6 8 12 13 8 11 7 

9,25 

74 

Liczba 
oddziałów 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 
Tab. 6. Szkoła Podstawowa w Ślęzanach -  prowadzona przez Stowarzyszenie „Bliżej 
Siebie” 

 
Wyszczególnienie 

 
„O” 

kl.  
I 

kl. 
II 

kl. 
III 

kl. 
IV 

kl. 
V 

kl. 
VI 

kl. 
VII 

kl. 
VIII 

Średnia liczba 
uczniów w oddziale 

Razem 
uczniów/oddział
ów 

 

2016/2017 

Liczba 
uczniów 

22 0 6 5 3 8 0 0 0 

5,50 

22 

Liczba 
oddziałów 

1 0 1 1 1 1 0 0 0 4 

2017/2018 

Liczba 
uczniów 

25 4 0 6 5 3 8 0 0 

5,20 

26 

Liczba 
oddziałów 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 4 

2018/2019 

Liczba 
uczniów 

25 5 4 0 6 4 0 7 0 

5,00 

25 

Liczba 
oddziałów 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 5 

 

15.2 Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019. 

Obejmowało dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w uzasadnionych przypadkach  

od 2,5 roku życia). Wszystkie wnioski rodziców o przyjęcie dzieci do placówki 

wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 zostały rozpatrzone 

pozytywnie. Przedszkole i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach na 

terenie gminy Lelów realizowały, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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podstawę programową wychowania przedszkolnego, oraz prowadzone  

były zajęcia edukacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Wszystkie zajęcia dostosowywane były do ich możliwości  

i potrzeb. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 

137 494 zł. na dzieci 3-5 letnie na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego oraz subwencję oświatową na dzieci 6-letnie 

uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami gmina ponosi koszty utrzymania dzieci 

uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza Gminę 

Lelów. W roku szkolnym 2018/2019 do tych placówek uczęszczało 12 dzieci  

(7 dzieci więcej niż w  roku szkolnym 2017/2018).  

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 

68 152 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci 

uczęszczające do przedszkoli i oddz. przedszkolnych poza gminę. 

Tabele 7 i 8 przedstawiają ilości dzieci uczęszczających do placówek 

oświatowych poza gminę oraz dzieci z innych gmin uczęszczające do placówek 

oświatowych w naszej gminie.  

 
Tab.7. Zestawienie ilości dzieci z gminy Lelów uczęszczających do placówek 
oświatowych w gminach ościennych realizując wychowanie przedszkolne. 

Lp. Placówki wychowania przedszkolnego w Gminie do 
której uczęszczają dzieci 

Lata szkolne 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Ilości dzieci 

1. Gmina Janów  5 4 5 

2. Gmina Koniecpol 2 5 5 

3. Miasto Zawiercie 0 0 1 

4. Gmina Irządze  1 1 

 Razem dzieci  7 10 12 

 

Miesięczny koszt utrzymania jaki gmina ponosiła za dziecko np. (kwietniu 2019 r.) 
wynosiła w:  

 Gminie Janów – 307,45 zł,  

  Miastu Gminie Koniecpol- publiczne 709,28 zł i niepubliczne 450,41 zł,  

 Miastu Zawiercie- 712,31 zł,   

 Gminie Irządze – 474,19 zł.  
 
Tab.8. Zestawienie ilości dzieci z gmin ościennych uczęszczających do placówek 
oświatowych w gminie Lelów realizujących wychowanie przedszkolne. 

Lp. Placówki wychowania przedszkolnego w Gminie do 
której uczęszczają dzieci 

Lata szkolne 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Ilości dzieci 

1. Gmina Janów   1 1 

2. Miasto Gmina Szczekociny 1 2 4 

3. Miasto Niegowa 1 2 2 

4. Miasto Gmina Koniecpol  1  

 Razem dzieci  2 6 7 

 

Ponadto, co miesiąc następuje obciążanie czterech gmin za siedmioro dzieci 
uczęszczające do przedszkola i oddz. przedszkolnych w gminie Lelów. Miesięczny 
koszt utrzymania dziecka w placówkach oświatowych w Gminie Lelów  np. (kwietniu 
2019 r.) wynosiła - 501,36 zł. 
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15.3  Demografia i uwarunkowania organizacyjne. 

Dane demograficzne dotyczące dzieci urodzonych w latach od 2013  

do września 2019 r. w poszczególnych obwodach szkolnych na terenie gminy 

Lelów przedstawia tabela nr 9. 
 
Tabela 9. Wykaz dzieci urodzonych w Gminie Lelów w poszczególnych obwodach 
szkolnych w poszczególnych latach. 

Lp. Rok urodzenia / obwody 
szkolne 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 na dzień 30 
września 

1. SP Lelów 20 22 23 20 23 25 20 

2. SP Nakło 3 3 11 4 7 3 4 

3. SP Podlesie 10 3 3 10 14 2 7 

4. SP Ślęzany 6 10 11 7 6 4 3 

Razem urodzeń w danym roku 39 38 48 41 50 34 34 

Z danych przedstawionych w tabeli nr 9 wynika m.in. że liczba urodzeń mieszkańców 
gminy utrzymuje się na niskim poziomie.  

15.4 Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
W ramach subwencji oświatowej wyodrębniono kwotę ok. 161 743,30 zł  
na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy. Placówki prowadzące kształcenie specjalne są systematycznie 
doposażane w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć 
specjalistycznych oraz zatrudniana jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 
co umożliwia stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi  
i młodzieżą. Działania podejmowane przez placówki nakierowane  
na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rodzaje 
wsparcia dla tych uczniów przedstawia się następująco w: 

 Przedszkolu w Lelowie prowadzone były dodatkowe zajęcia dla dzieci   
z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  
i są to zajęcia z: logopedii (6 godzin) dla 25 uczniów, wczesne 
wspomaganie rozwoju (2 uczniów), pomoc psychologiczno-
pedagogiczna (1 uczeń), korekcyjno kompensacyjne (1 uczeń).  

 Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lelowie prowadzone były 
zajęcia logopedyczne - 12 godz., korekcyjno - kompensacyjne – 7 godz, 
dydaktyczno-wyrównawcze - 12 godz., rewalidacyjne – 10 godz., 
kształcenie specjalne - niepełnosprawności intelektualne lekkiego 
stopnia, autyzm, słabosłyszące. W placówce zatrudnieni byli pedagog 
20 godz. oraz nauczyciel wspomagający - 10 godz. dla ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
ze względu na autyzm, Asperger, oraz nauczanie indywidualne  
dla 1 ucznia.  

15.5 Stan bazy oświatowej. 

Subwencją oświatową nie są objęte następujące wydatki: remonty bieżące, 

zadania o charakterze inwestycyjnym, urlopy dla podratowania zdrowia, 

wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, zindywidualizowaną ścieżką 

kształcenia, odprawy dla zwalnianych nauczycieli (zmiany organizacyjne 

szkoły, przechodzącym na emeryturę), dożywianie, dowozy uczniów. 

W szkołach i przedszkolu przeprowadzane były okresowe kontrole stanu 

technicznego budynków i ich przydatności do użytkowania przez upoważnione 

instytucje (m.in. Straż Pożarna, inspektorzy BHP , inspektora budowlanego i 
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Sanepidu). Przeglądy potwierdzają odpowiednie przygotowanie placówek, 

jednak w niektórych przypadkach wskazują na konieczność podjęcia 

określonych działań (remonty, doposażenie w sprzęt p.poż, itp.).  

W placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 (podobnie jak  

w latach poprzednich) realizowanych było wiele działań mających na celu 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania  

i opieki (bieżące remonty sal lekcyjnych; naprawa lub wymiana zużytych 

urządzeń i przyrządów. Na hali sportowej naprawa oświetlenia w kwocie 2070 

zł. (zakup materiałów i usług). Remonty bieżące pomieszczeń wchodzących w 

skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego na kwotę 4 260 zł.(zakup materiałów). 

Renowacja nawierzchni stadionu zakup granulatu w kwocie 5000 zł. Wszystkie 

placówki oświatowe wyposażone są w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

niezbędny do realizacji programów nauczania i podstaw programowych oraz 

innych zadań statutowych. Gmina w miarę możliwości przeznacza środki 

finansowe na pomoce dydaktyczne, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie 

placówek oświatowych oraz możliwości finansowe budżetu. W roku 

sprawozdawczym pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 65 592 zł. 

z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Szkoły Podstawowej 

w Lelowie i Szkoły Podstawowej w Ślęzanach. Dzięki tym środkom finansowym 

zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej, 

chemicznej, fizycznej oraz biologicznej. Do Szkoły Podstawowej w Lelowie 

pozyskano środki finansowe na zakup sprzętu TIK w ramach Rządowego 

Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnej – „Aktywna 

Tablica” w kwocie 17 500 zł w ramach którego zakupiono trzy monitory 

interaktywne. Zakupiono również pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny  

na realizację zadań wynikających ze specyficznych potrzeb edukacyjnych  

dla uczniów z dysfunkcjami w kwocie 28 771 zł ze środków subwencji 

oświatowej. Dostosowanie schodów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych  

w kwocie 5 043 zł. Remont schodów wejściowych do kuchni w kwocie 5 700 zł 

Zakupiono meble do pokoju dyrektora i 3 laptopy na wyposażenie pracowni  

w kwocie 7 690 zł. z dochodów szkoły (Komitet rodzicielski, darowizny). Zakup 

mebli na kwotę 4236 zł  i 2 laptopów na kwotę 5 000 zł ze środków subwencji 

oświatowej. 

15.6  Kadra nauczycielska. 

Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych,  

a także dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nauczyciele, 

zatrudnieni w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Lelów, posiadają 

odpowiednie kwalifikacje oraz w większości uprawnienia do nauczania więcej 

niż jednego przedmiotu. Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych wynika 

z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana 

jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin 

wynikającą z podziału na grupy, np. na zajęciach z wychowania fizycznego, 

języków obcych, informatyki oraz liczbą godzin dla poszczególnych 
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przedmiotów i poziomów nauczania określoną w rozporządzeniu w sprawie 

ramowych planów nauczania. Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się 

również specjaliści, w tym: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. Zatrudniona 

kadra pedagogiczna nadal kształci się i nabywa dodatkowe kwalifikacje. 

Poniższa tabela prezentuje stopnie awansu zawodowego nauczycieli  

w poszczególnych placówkach na dzień 31 sierpnia 2019 r.  
 

Tabela  10. Ilość nauczycieli zatrudnionych w szkołach na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego roku szkolnym 2018/2019 

NAZWA JEDNOSTKI 

NAUCZYCIELE 

Dyplomowani Mianowani Kontraktowi Stażyści 

Razem  etatów 
nauczycielskich  
w poszczególnych 
szkołach w 2018 

Zespół Szkolno 
Przedszkolny  
w Lelowie  26,18 3,92 3,62 0,76 34,48 

Szkoła Podstawowa 
Fundacji Elementarz w 
Nakle 1,87 3,41 0,09 0 5,37 

Szkoła Podstawowa w 
Podlesiu 9,27 2,96 1,99 0 14,22 

Szkoła Podstawowa w 
Ślęzanach 0,47 3,45 1,48 0 7,19 

Razem 37,79 13,74 7,18 2,55 61,26 

 

15.7  Pomoc materialna oraz inne formy wsparcia udzielane 

uczniom. 
Gmina Lelów zapewnia uprawnionym uczniom pomoc socjalną  

w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych i stypendiów o charakterze 

motywacyjnym za wyniki w nauce. Gmina zapewnia również inne formy 

wsparcia, np. świetlica szkolna, zajęcia wyrównawcze logopedyczne, 

rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, nauczanie indywidualne oraz wiele działań nakierowanych  

na kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

W szkołach realizowane były również Rządowe Programy „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” ”Wyprawka szkolna”, „Darmowy podręcznik”. 

 Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia za wyniki w nauce. Zgodnie  

z dyspozycją art. 90b, 90d i 90e ustawy o systemie oświaty Gmina Lelów 

przyznaje pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci 

stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest ona skierowana do wszystkich 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lelów (niezależnie od typu 

szkoły, w jakiej się uczą). Z tej formy wsparcia skorzystało w roku 

2018/2019 -  37 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lelów.  Kwota 

dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne w roku 2018/2019 wynosiła 

36 046,80 zł. oraz środki gminy wynosiły 5 964,40 zł. Pomoc  

ta jest finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i 20%  

ze środków budżetu gminy. Dla 14 uczniów szczególnie uzdolnionych 

zamieszkałych w Gminie Lelów przyznano jednorazowe stypendia 

naukowe Wójta Gminy Lelów. Na ten cel przeznaczono środki z budżetu 

gminy w wysokości 7 000 zł. 
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 Finansowanie podręczników dla wszystkich uczniów oraz „Wyprawka 

szkolna” dla uczniów niepełnosprawnych. 

 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjum. Gmina otrzymała dotację w wysokości 42 984,90 zł  

na realizację programu „Darmowy podręcznik” w 100 % finansowany  

ze środków budżetu państwa. Innym zadaniem o charakterze pomocy 

materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach 

rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy 

skorzystało tylko 18 uczniów z niepełnosprawnościami z Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku. Kwota dotacji w 100 %   

ze środków budżetu państwa na realizację programu wyniosła 4 050,00 

zł. 

 Uczniowie ze wszystkich placówek oświatowych mogą skorzystać  

z ciepłych posiłków sporządzanych na kuchni w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Lelowie do pozostałych szkół podstawowych w gminie 

ciepłe posiłki dowożone są przez pracowników zespołu. Uczniowie szkół 

objęci byli pomocą w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” 

dzięki któremu dzieci z najuboższych rodzin mogły otrzymywać 

bezpłatne posiłki. Jak wynika z informacji GOPS w Lelowie, który jest 

bezpośrednim koordynatorem programu w roku 2018, z tej formy 

pomocy skorzystało 184 osoby (w tym dorośli). Ogólny koszt realizacji 

programu wynosił 62 266,90 zł. w tym kwota dofinansowania  

z rządowego programu wynosiła 49 404,80 zł i dotacja gminy  

w wysokości 12 862,10 zł. 

 Pracownicy młodociani. Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia 

pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych  

na terenie gminy Lelów zgodnie art.122 ustawy prawo oświatowe 

rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali 

egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych. Kwota dotacji z budżetu państwa w 2018/2019 r.  

na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników wynosiła 64 648 zł. Z tej formy 

dofinansowania skorzystało 8 pracodawców, na  jednego młodocianego 

pracownika kwota  zwrotu kosztów pracodawcy wynosi 8081 zł.  

15.8  Finansowanie zadań oświatowych. 
Wydatki na oświatę to znacząca część budżetu Gminy Lelów. Działalność 

jednostek oświatowych finansowana jest z subwencji oświatowej, dotacji oraz 

środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty 

stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji 

oświatowej w budżecie państwa. Gmina na 2018 r. otrzymała subwencje 

oświatową w wysokości 3 928 397 zł. oraz dotację celową na dofinansowanie 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 128 780 zł. co daje 

łączną kwotę dotacji 4 057 177 zł. Dotychczasowe zasady zwiększania 

subwencji dla obszarów wiejskich nie rekompensują w pełni wysokich kosztów 
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wynikających z niższej liczby uczniów w oddziałach. Dodatkowe czynniki 

niezależne od JST takie jak: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, 

awans zawodowy, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty 

nauczania indywidualnego, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz innych form zajęć dodatkowych, powodują konieczność angażowania 

przez gminę znacznych środków z budżetu gminy. Poniższe tabele 

przedstawiają koszty utrzymania poszczególnych placówek w 2018 r.  

Tab. 11. Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie Przedszkole w Lelowie 
Lp. Placówka Liczba dzieci Liczba 

oddziałów 
Wydatki w zł w 2018 

1 
 

ZSZP w Lelowie Przedszkole w 
Lelowie  

74 
 

3 
 

450 059,93 

 
Tab. 12. Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie Gimnazjum w Lelowie 

Placówka Liczba uczniów Liczba 
oddziałów 

Wydatki w zł w 2018 

Gimnazjum w Lelowie  56 2 1 024 576,75 

 
 Tab.13. Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie  

Wyszczególnienie Wydatki w zł w 2018 

Dowóz uczniów 342 829,47 

Świetlica w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie 63 379,35 

Hala sportowa 99 883,16 

Stołówka szkolna 442 669,70 

Razem  koszty 948 761,68 

 
Tab. 14. Szkoły Podstawowe  

 
Lp. 

 
Placówki oświatowe 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Poniesione wydatki  
w 2018 kwota udzielonej 
dotacji dla stowarzyszeń 

Dodatkowe środki na remonty i 
inne potrzeby szkół 

1. Zespół Szkolno 
Przedszkolny w Lelowie 
Szkoła Podstawowa w 
Lelowie w  

 
212 

 

 
11 

 
 
 

2 016 763,50  

2 Szkoła Podstawowa 
Fundacji Elementarz  
w Nakle 

 
24  

(9d) 

 
5 

212 912,64 2500 zł wykonane ogrodzenie wokół 
szkoły 

Oddział Przedszkolny 13 1 53 804,80 

3 Szkoła Podstawowa  
w Podlesiu 

 
74 

 
8 

781 322,12  

Oddział Przedszkolny 20 1 92 813,28 

4 Szkoła Podstawowa  
w Ślęzanach  

25 5 277 398,80 14 128 zł zakup pomocy 
dydaktycznych. 

Oddział Przedszkolny  
25 

 
1 

103 033,90 

Razem wydatki SP   3 288 397,06  

Razem wydatki oddz. przedszkolne  249 651,98  

 

Wydatki poniesione na szkoły i przedszkole w 2019 r. wynosiły 5 961 447,40 zł. 
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15.9 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty 
W roku szkolnym 2018/2019, w szkołach i przedszkolu prowadzonych  
przez Gminę Lelów, przeprowadzone zostały następujące działania  
w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty 
oraz inne instytucje nadzoru:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie: 

 Kuratorium Oświaty: 
26.03.2019 r. 
temat kontroli: „Realizacja zalecenia wydanego w protokole kontroli 
doraźnej”.  
zalecenia pokontrolne: brak 
14.06.2019 r. 
temat kontroli: „Weryfikacja realizacja zaleceń w zakresie działań 
dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole” 
zalecenia pokontrolne: brak  

 Przeprowadzone kontrole przez inne instytucje nadzoru 
PROTOS: 
08.01.2019 r.   
temat kontroli: „Kontrola systemu oddymiania” 
zaleceń pokontrolnych: brak 
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO: 
14.01.2019 r.  
temat kontroli: „Badanie dźwigów (wind)” 
zaleceń pokontrolnych: brak 
SANEPID: 
17.01.2019 r. 
temat kontroli: „Sprawdzająca kontrola sanitarna – wykonanie zaleceń 
decyzji PPIS w Częstochowie nr NS/HDM.432-20/18 z dnia 05.07.2018 
r.” 
zaleceń pokontrolnych: brak 
Decyzja wykonana częściowo – pozostałe zalecenia ujęte w w/w decyzji 
z terminem wykonania do dnia 31.12.2019 r.  
13.06.2019 r. 
Temat kontroli: „Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu 
sanitarnego przedszkola i szkoły” 
zalecenia pokontrolne: brak 
KOMINIARZ: 
07.03.2019 r. 
temat kontroli: „Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych” 
zalecenia pokontrolne: brak 

15.10  Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu 

zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie 

postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. 

Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne, egzaminy zewnętrzne  

oraz konkursy przedmiotowe. W roku szkolnym 2018/2019 odbył się po raz 

pierwszy egzamin dla uczniów klas VIII w szkołach podstawowych, w wyniku 

zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia  

23 czerwca 2016 r. W związku z wygaszeniem gimnazjów rok szkolny 

2018/2019 był ostatnim rokiem w którym odbył się  egzamin gimnazjalny. Celem 
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sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie poziomu 

wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie szkoły podstawowej  

i gimnazjum. Wyniki uzyskane przez uczniów nie należy więc traktować  

jako surowego wskaźnika, nie mniej jednak daje on określoną wiedzę  

co do dalszych kierunków pracy placówki. Wyniki egzaminów zewnętrznych  

są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły, ale należy 

pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany  

na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony  

i podporządkowany jedynie egzaminowi. Niemniej jednak wyniki egzaminów 

zewnętrznych dają wskazówki, na jakich obszarach działań edukacyjnych 

należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji mających 

na celu poprawę wyników nauczania. Główną funkcją zewnętrznego oceniania 

jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego etapu 

edukacyjnego. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować 

wysoką jakość nauczania. Wynikiem nauczania i uczenia się są osiągnięcia 

edukacyjne uczniów, które w znacznym stopniu zależą od poziomu 

intelektualnego dziecka, jego zainteresowań, pasji, zdolności, a także  

od środowiska. Aby zdiagnozować efekty kształcenia prowadzi się badanie 

postępów edukacyjnych i osiągnięć edukacyjnych uczniów. Może  

ono przybierać różne formy są to: diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów, ocenianie wewnątrzszkolne oraz egzaminy zewnętrzne. 

15.10.1 Egzamin ósmoklasisty  
odbywał się w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. jest egzaminem obowiązkowym,  

co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest 

określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu 

ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie 

pisemnej i obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu  

do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. W roku szkolnym 2018/2019 

po raz pierwszy ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

 języka polskiego 

 matematyki 

 języka obcego nowożytnego. 

W roku szkolnym 2018/2019 w dwóch szkołach podstawowych tj. w Nakle i Ślęzanach  

nie było egzaminu ósmoklasisty ze względu na brak uczniów klas ósmych. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawia poniższa tabela. 

 

Tab.15. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w szkołach, gminie, powiecie  

             oraz w województwie. 
Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów 

zdających 
J. polski 
 

J. angielski 
 

Matematyka 
 

1. Szkoła Podstawowa  
w Lelowie  

22 75,82% 57,65% 49,95% 

2. Szkoła Podstawowa w Podlesiu  7 77,71% 56,43% 62,00% 

3. Średnie w gminie  29 76,28% 56,90% 52,86% 

4. Średnie w powiecie  67,89% 60,16% 48,27% 

5. Średnie w województwie  64,12% 60,23% 44,74% 

 

Należy zwrócić uwagę że średnie wyniki z j. polskiego i matematyki są wyższe niż średnie 

wyniki w powiecie i województwie.  
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15.10.2 Egzamin gimnazjalny  

został przeprowadzony dniach od 10-12 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny składał 

się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali 

zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego(w dwóch 

odrębnych arkuszach), a w części drugiej matematyczno-przyrodniczej zadania  

z przedmiotów przyrodniczych: biologii,  chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki 

(również w dwóch odrębnych  arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie 

rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Średnie wyniki  

z poszczególnych części są porównywalne ze średnimi wynikami powiatu  

i województwa co przedstawiają  poniższe tabele. Należy zwrócić uwagę że większość 

wyników średnich z poszczególnych części z Gimnazjum w Lelowie są niższe  

niż średnie wyniki w powiecie  i województwie.  

1. Część humanistyczna - arkusz standardowy 

 
2. Część matematyczno-przyrodnicza - arkusz standardowy 

Wyszczególnienie 
przyroda matematyka 

Liczba zdających Średni wynik Liczba zdających Średni wynik 

Województwo  48,58%  41,30% 

Powiat  49,24%  42,87% 

Gmina/szkoła 56 44,84% 56 37,64% 

 
3. Część językowa - j. angielski - arkusz standardowy 

Wyszczególnienie 

j. angielski poziom  
podstawowy 

j. angielski poziom rozszerzony 

Liczba zdających Średni wynik Liczba zadających Średni wynik 

Województwo  69,19%  52,94% 

Powiat  66,77%  50,29% 

Gmina/szkoła 51 74,14% 51 50,98% 

 
4. Część językowa - j. niemiecki - arkusz standardowy 

 

Wyszczególnienie 
j. niemiecki poziom podstawowy j. niemiecki poziom rozszerzony 

Liczba zdających Średni wynik Liczba zadających Średni wynik 

Województwo  51,53% 0 0 

Powiat  54,47% 0 0 

Gmina/szkoła 5 43,80% 0 0  

 
 
 
 

Wyszczególnienie  
historia WOS j. polski 

Liczba zdających Średni wynik Liczba zdających Średni wynik 

Województwo  58,32%  63,39% 

Powiat  59,87%  65,89% 

Gmina/szkoła 56 56,95% 56 63,59% 
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15.11  Dowozy Uczniów do szkół. 
W roku szkolnym 2018/2019 do szkół i przedszkola w Gminie Lelów 
dowożonych było około 295 uczniów: do Gimnazjum w Lelowie - 46 uczniów, 
Szkoły Podstawowej w Ślęzanach - 31 uczniów, Szkoły Podstawowej  
w Podlesiu- 24 uczniów, Szkoły Podstawowej w Lelowie - 153 uczniów, 
Przedszkola w Lelowie - 38 uczniów, i SOSW w Bogumiłku - 3 uczniów. Dowóz 
dla wszystkich uczniów był bezpłatny, zarówno dla tych, którzy podlegają 
obowiązkowi dowożenia (dla dzieci przedszkola i klas I-III których droga z domu  
do szkoły przekroczyła 3 km oraz dla uczniów kl. IV-VIII i gimnazjum których 
droga z domu do szkoły przekroczyła 4 km), jak również  
dla tych względem, których Gmina nie ma takiego obowiązku. Dowóz odbywał 
się trzema autobusami łącznie o 100 miejscach siedzących w autobusach. 
Dzieci i młodzież szkolna dowożeni byli z poszczególnych miejscowości gminy 
Lelów jak również spoza gminy z następujących miejscowości: Sokolniki - 3 
uczniów, Przyłęk -2 uczeń, Witów -1 uczeń, Bolesławów – 1 uczeń. Uczniowie  
z wymienionych miejscowości dochodzą do najbliższego wyznaczonego 
przystanku i są dowożeni do szkoły w Lelowie. Jedynie z poza terenu gminy 
autobus zabierał 9 uczniów z miejscowości Dąbrowno. Do każdego autobusu  
i na każdy kurs przypisany był opiekun, który czuwał nad bezpieczeństwem 
dzieci w trakcie dowozu.  
Celem zapewnienia bezpieczeństwa, autobusy szkolne na bieżąco oraz  
w okresie wakacyjnym zostały poddane naprawom na około  
28 860,00 zł. Przywozy i odwozy odbywały się na dotychczasowych zasadach. 
Godziny dowozu uczniów są tak ustalone, aby uczeń nie czekał dłużej  
niż 40 min na rozpoczęcie zajęć. W tym czasie ma zapewnioną opiekę 
świetlicową. Takie rozwiązanie optymalizuje koszty dowozu  
oraz racjonalnie wykorzystuje ilość miejsc w autobusach. 

 

16.  Promocja – wydarzenia kulturalne, turystyczne   
i sportowe. 
16.1 Koncert kolęd „Radość kolędowania” 

W niedzielę, 6 stycznia 2019 roku o godz. 16.00 na sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie odbył się VII Gminny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek „Radość kolędowania”. 

 



78 
 

16.2 Setki Chasydów w Lelowie 

W dniach 11.01.2020 – 13.01.2020 odbyły się uroczystości przy grobie 

słynnego cadyka Bidermana, które co roku gromadzą w Lelowie kilkuset 

chasydów z całego świata. Pokonują setki kilometrów, by wspólnie móc 

odmówić modlitwę. 

 

16.3 Kapsuła czasu 
W dniu 7 lutego 2019 roku dokonano uroczystego poświęcenia  

i odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej 100. Rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyszłym pokoleniom 

pozostawiono w specjalnie przygotowanym tunelu Kapsułę czasu,  

w której został umieszczony list do przyszłych pokoleń, foldery, zdjęcia 

oraz informacje o życiu w Gminie Lelów. 
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16.4  Statuetki Starosty Częstochowskiego 
W sobotę, 16 lutego 2019 roku w Filharmonii częstochowskiej, odbyła się Gala 

wręczenia nagród za „Zasługi dla Powiatu - 2018”. Z rąk Starosty 

częstochowskiego Krzysztofa Smeli nagrodę w kategorii Sport i turystyka 

Statuetkę otrzymał Pan Marcin Dziura –Nauczyciel w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Lelowie, przedstawiciel LKS „Lelovia”, trener, działacz 

sportowy. Kapituła konkursu nominowała do tej nagrody 23 kandydatów.  

Z ich grona Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wybrał siedmiu laureatów 

w sześciu kategoriach. Nominację w kategorii Edukacja i Kultura otrzymał Zespół 

Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej. Wszystkim Laureatom i Nominowanym 

Serdecznie Gratulujemy. 

 
 

16.5  OSP Nakło w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 

W dniu 26 lutego 2019 r. podczas narady rocznej Komendy Wojewódzkiej  

w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Prezes OSP Nakło  

dh Mirosław Kamizela wraz z Wójtem Gminy Lelów Krzysztofem Molendą 

odebrali akt włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego. Zgodnie z Decyzją Komendanta Głównego PSP z dnia 14 grudnia 

2018 r. OSP Nakło jako jedyna jednostka z województwa śląskiego została 

włączona do KSRG.  
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16.6  „Żaki” Lelovii z wizytą w Gliwicach  
W dniu 9 marca 2019 roku piłkarze LKS Lelovia Lelów „Żak” 

uczestniczyli w towarzyskim spotkaniu z zawodnikami GLKS Piast 

Gliwice. Mecz został rozegrany na obiekcie Piasta Gliwice gdzie 

zawodnicy rywalizowali między sobą przez ponad 3 godziny rozgrywając 

15 meczów.  

 

16.7  Dzień Sołtysa 
W dniu 11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Lelów odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. W roku bieżącym prelegentem  

był bryg. Wojciech Prokop Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 

PSP nr 4 w Koniecpolu,  omawiał on zagadnienia z zakresu ochrony 

p.poż. Szczególną uwagę poświęcił wypalaniu traw, które stwarza 

zagrożenie dla zdrowia i  życia ludzi i zwierząt oraz szkodzi środowisku. 

Krzysztof Molenda Wójt Gminy Lelów, złożył życzenia oraz pogratulował 

sołtysom, którzy po tegorocznych wyborach kontynuują pracę  

dla mieszkańców gminy oraz tym sołtysom którzy rozpoczynają swoją 

pierwszą kadencję.  
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16.8  I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Wójta 

Gminy Lelów 
W dniu 16 marca na stadionie sportowym w Lelowie odbył się  

I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Wójta Gminy Lelów. 

Organizatorem turnieju był klub sportowy LKS Lelovia. W sportowych 

zmaganiach wzięło udział sześć zespołów z rocznika 2006. Na naszych 

obiektach mogliśmy oglądać: AP Champions Końskie, Hetmana Włoszczowa, 

Bucovię Bukowa, Skrę Częstochowa, Lelovię Lelów oraz gości specjalnych  

z Ukrainy - FK Konotop. 

 

16.9 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne 
W dniu 2 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów odbyły się 

eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież 

Zapobiega Pożarom”. W roku bieżącym do turnieju zgłosiło się dziesięcioro 

uczestników w dwóch grupach wiekowych. Po części pisemnej w finale 

odpowiadali na pytania komisji, demonstrowali sprzęt pożarniczy oraz udzielali 

pierwszej pomocy.  
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16.10 V edycja konkursu pięknego czytania - „Litery znam więc 

czytam sam” 
W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN 

„WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie odbyła się V edycja konkursu 

pięknego czytania „Litery znam, więc czytam sam”. W konkursie uczestniczyli 

uczniowie klas III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów. 

 

16.11 IV Targi Wiosenne 
W niedzielę 28 kwietnia na lelowski „Mój Rynek” licznie przybyli miłośnicy 
ogrodnictwa. Na odwiedzających czekały stoiska z sadzonkami kwiatów 
rabatowych, balkonowych, doniczkowych, różnorodnych drzew i krzewów 
owocowych, ozdobnych. Nie zabrakło także sadzonek warzyw, nawozów  
do roślin, narzędzi ogrodniczych  i wyrobów rękodzieła artystycznego. 
Dodatkową atrakcją  targów były stoiska gastronomiczne, a o atrakcje dla 
dzieci zadbali harcerze z Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego. 
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16.12 Gminne obchody Święta Narodowego 3 Maja 
W 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się  
w Lelowie  uroczystości upamiętniające to ważne dla Polski historyczne 
wydarzenie. Tradycyjnie, gminne obchody  Święta Narodowego 3 Maja 
rozpoczęły się o godz. 10.30 na placu szkolnym w Lelowie, gdzie zgromadzili 
się przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Lelów, członkowie Lelowskiego Towarzystwa 
Historyczno-Kulturalnego, Ochotnicze Staże Pożarne wraz z pocztami 
sztandarowymi,  Orkiestry Dęte z Lelowa, Drochlina i Nakła, harcerze z Hufca 
ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego, przedstawiciele Domu Pomocy 
Społecznej w Lelowie, nauczyciele i uczniowie lelowskich szkół  
oraz mieszkańcy. 

 
 

16.13 Turniej Piłki Siatkowej Oldboys o Puchar Wójta Gminy 
Lelów 
W sobotę 27 kwietnia 2019 r. na Hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków 
w Lelowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej Oldboys o Puchar Wójta Gminy 
Lelów Krzysztofa Molendy. W turnieju wzięły udział cztery zespoły. 
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16.14 Spartakiada Gmin Powiatu częstochowskiego  
Reprezentacje 13 gmin powiatu częstochowskiego pojawiły się  
w sobotę 25 maja 2019 r. na olsztyńskim stadionie, by rywalizować  
z sobą w łącznie 13 konkurencjach sportowych. Organizatorami  
IV Spartakiady Gmin i Powiatu Częstochowskiego było Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Częstochowie, a współorganizatorami Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie, Gmina Olsztyn, Śląskie WZ LZS. 

 

 
 

16.15 XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin XI Europejski 
Tydzień Sportu dla Wszystkich 26 maja – 1 czerwca 
2019 r.  
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich od ponad dwudziestu lat 
organizuje kolejne ogólnopolskie edycje Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin, od jedenastu lat rozgrywane w rozszerzonej formie  
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Jak  
co roku, Gmina Lelów postanowiła przyłączyć się do tej akcji 
krzewienia sportu i popularyzacji kultury fizycznej wśród 
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
W tym celu w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2019 r. zorganizowano 
41 imprez o charakterze sportowym, w których uczestniczyło prawie 
1429 osób. 

 

 
 



85 
 

16.16 Międzypowiatowy konkurs ortograficzny Mistrz Ortografii 

2019 
22 maja 2019 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie odbył się konkurs 

ortograficzny "Mistrz Ortografii 2019". Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas  

VI – VIII szkół podstawowych z powiatu częstochowskiego, myszkowskiego 

i zawierciańskiego. Organizatorami konkursu byli: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 

RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Szkoła Podstawowa Zespołu 

Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Patronat nad konkursem objął  Pan Krzysztof 

Molenda Wójt Gminy Lelów. 

 

16.17 XVII Bieg Ziemi Lelowskiej 
W dniu 28 maja 2019 roku na stadionie sportowym w Lelowie odbył się XVII 

Bieg Ziemi Lelowskiej. Impreza zorganizowana została przez Gminę Lelów, 

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Lelowie. W sportowej rywalizacji udział wzięło 339 młodych uczestników 

z terenu gminy Lelów. Startowały przedszkolaki, uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjum. Uczestnicy, którzy znaleźli się na podium, 

otrzymali efektowne medale i dyplomy z rąk Wójta Gminy Lelów Krzysztofa 

Molendy, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie Ewy Molendy  

oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Renaty Samek. Pozostali 

uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. Zawody 

przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Lelowie. 
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16.18 Piknik Rodzinny w Lelowie 
W niedzielę 26 maja 2019 r. na placu szkolnym w Lelowie odbył się 

Piknik Rodzinny z okazji dnia matki i dziecka. W tym dniu wręczone 

zostały statuetki dla laureatów VII Festiwalu Artystycznego Dzieci  

i Młodzieży Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących. Statuetki zostały 

wręczone przez Panią Mariannę Dziurę- Radną Powiatu 

Częstochowskiego, Pana Krzysztofa Molendę- Wójta Gminy Lelów, 

Pana Władysława Jaworskiego- Przewodniczącego Rady Gminy Lelów 

oraz przez Panią Ewę Molendę- Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Lelowie.                               
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16.19 „Jura ROK Festiwal 2019” 
Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej w repertuarze pieśni regionu 

cieszyńskiego reprezentował Gminę Lelów 2 czerwca 2019 roku w Kłobucku 

na V Jubileuszowym święcie folkloru „Jura ROK Festiwal 2019”. 

                                      

16.20  II Powiatowy Piknik Literacki w Lelowie 
W sobotę 8 czerwca 2019 r. odbył się II Powiatowy Piknik Literacki w Lelowie. 

Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Biblioteka 

Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna w Lelowie. 
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16.21 Międzyszkolny Mól Biblioteczny 
12 czerwca 2019 r. odbyło się podsumowanie międzyszkolnego 

konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego 

organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” 

w Częstochowie Filia w Lelowie. Konkurs skierowany był do wszystkich 

uczniów Szkół Podstawowych z terenu  Gminy Lelów i trwał  

od 10 września 2018 r. do 31 maja 2019 r. Celem konkursu było 

wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej 

biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019  i zostali Szkolnymi 

molami bibliotecznymi. 

 

16.22 Gminne zawody Sportowo – Pożarnicze w Lelowie      
W słoneczną niedzielę 23 czerwca 2019 r. na Stadionie Sportowym 

w Lelowie odbyły się gminne zawody sportowo- pożarnicze. 

Uczestniczyło w nich pięć drużyn wystawionych przez jednostki: 

OSP Nakło, OSP Podlesie, OSP Lelów II Zbyczyce, OSP 

Staromieście. 
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16.23 Sukces Orkiestr Gminy Lelów 
23 czerwca 2019 roku odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 

 w Dąbrowie Zielonej. Gminę Lelów reprezentowała Orkiestra Dęta  

z Drochlina, Nakła oraz Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie pod batutą 

kapelmistrza Agnieszki Skowrońskiej. 

 

16.24 Dożynki Gminne 2019 
W słoneczną niedzielę, 11 sierpnia 2019 roku w Lelowie, odbyły się 

Dożynki Gminne, których organizatorami byli Urząd Gminy w Lelowie, 

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie oraz Sołectwo Lelów wraz  

z Radnymi z  Lelowa. Mszę świętą w kościele parafialnym w Lelowie 

w intencji rolników odprawił ksiądz kanonik Henryk Młynarczyk. 

Obchody uroczystości rozpoczęły się poświęceniem wieńców 

dożynkowych złożonych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 

gminy Lelów. Po mszy św. uczestnicy dożynek w barwnym 

korowodzie w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie i przedstawicieli orkiestr  

z Drochlina oraz Nakła przemaszerowali na plac szkolny w Lelowie, 

gdzie odbyły się główne uroczystości. 
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16.25     „XVII Święto Ciulimu – Czulentu”. Lelowskie Spotkania 

Kultur 
W dniach 23 - 25 sierpnia 2019 roku już po raz siedemnasty odbył się 

Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej - „XVII Święto Ciulimu - Czulentu” 

Lelowskie Spotkania Kultur. Organizatorami imprezy byli: Gminny 

Ośrodek Kultury w Lelowie, Gmina Lelów, Lelowskie Towarzystwo 

Historyczno - Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego. Partnerami byli: 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacja Rodziny 

Nissenbaumów oraz Keraniss. Patronat honorowy nad tegorocznym 

festiwalem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Jan Krzysztof 

Ardanowski, Wojewoda Śląski- Jarosław Wieczorek, Marszałek 

Województwa Śląskiego- Jakub Chełstowski oraz Starosta 

Częstochowski- Krzysztof Smela. Założonymi celami festiwalu były m.in.: 

przedstawienie kultury żydowskiej i polskiej (muzyki, tańca, potraw), 

integracja społeczności polskiej i żydowskiej oraz kultywowanie tradycji 

regionalnych.   
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16.26  Obchody 80. rocznicy tragicznych wydarzeń września 

1939 r. 
4 września w Lelowie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. 

rocznicę tragicznych wydarzeń września 1939 roku. Uroczystości 

rozpoczęły się przemarszem z placu szkolnego do kościoła 

parafialnego w Lelowie. Po uroczystościach odbył się „V Bieg Pamięci 

września 1939 r.”. W biegu wzięło udział 150 zawodników z gmin: 

Lelów, Janów, Kłomnice, Włoszczowa oraz z miasta Częstochowy. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz medale 

ufundowane przez Gminę Lelów, a  zwycięzca w każdej kategorii 

otrzymał puchar ufundowany przez Krzysztofa Smelę starostę powiatu 

częstochowskiego.  
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16.27 Narodowe Czytanie 2019  
W sobotę 7 września 2019 r. w całej Polsce i za granicą przez cały dzień 

trwało Narodowe Czytanie. Do akcji przyłączyła się również Gmina 

Lelów. Gości przywitała Dyrektor GBP w Lelowie i zaprosiła do zabrania 

głosu Wójta Gminy Lelów Krzysztofa Molendę. W swoim przemówieniu 

Wójt zwrócił uwagę na tegorocznych autorów i ich teksty, które do dziś 

nie straciły nic ze swej aktualności, nadal uczą nas wrażliwości  

na krzywdę ludzką i szlachetności.   

 

16.28 „Sportowy Turniej Miast i Gmin Województwa Śląskiego 

2019”  
W dniu 19 września w sali Sejmiku Wojewódzkiego  

w Katowicach odbyła się uroczystość podsumowująca „Sportowy 

Turniej Miast i Gmin Województwa Śląskiego 2019”. Gmina Lelów 

znalazła się w gronie nagrodzonych laureatów, zajmując III miejsce  

w klasyfikacji miast i gmin do 10 tysięcy mieszkańców  Pamiątkowy 

puchar i dyplom za miejsce na podium wręczał marszałek woj. 

śląskiego Pan Jakub Chełstowski oraz wiceprzewodnicząca sejmiku 

Pani Beata Kocik. 
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16.29 Rocznica Bitwy pod Mełchowem 
W sobotnie przedpołudnie, 28 września 2019 roku odbyły się uroczystości 

upamiętniające 156. Rocznicę Bitwy pod Mełchowem. Organizatorami 

obchodów byli: Gmina Lelów, Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie oraz 

Lelowskie Towarzystwo Historyczno – Kulturalne im. Walentego 

Zwierkowskiego. Tradycyjnie uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 

złożeniem kwiatów na starym cmentarzu w Lelowie na mogile 

powstańczej. Mszę św. w intencji poległych bohaterów powstania 1863 

roku w kaplicy św. Brata Alberta w Mełchowie odprawili kapelan Pułku 

Żuawów Śmierci Stanisław Strycherczyk oraz ks. kanonik Henryk 

Młynarczyk, proboszcz parafii św. Marcina w Lelowie. Po mszy św. 

uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod zbiorową mogiłę 

powstańców, gdzie zaproszeni goście oraz delegacje złożyły wiązanki 

kwiatów. Dzięki rekonstrukcji historycznej widzowie mogli cofnąć się do 

wydarzeń września 1863 roku i zobaczyć jak to wyglądało 156 lat temu. 
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16.30 Zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Lelów 
W dniu 29.09.2019 r. na zbiorniku wodnym w Lelowie odbyły się 

spławikowe zawody  wędkarskie o puchar Wójta Gminy Lelów. 

Organizatorem zawodów był Zarząd Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Lelowie. W zawodach wzięło udział 10 wędkarzy. 

 

16.31  „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” 
W dniu 4 października 2019 roku Komenda Chorągwi Kieleckiej  ZHP im. 

Stefana Żeromskiego dokonała uroczystego podsumowania projektu 

„Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. 
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16.32 III miejsce w konkursie „Piękna wieś województwa 

śląskiego” 
W czwartek 10 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim  

w Katowicach odbyła się gala konkursu pod nazwą Piękna Wieś 

Województwa Śląskiego, w której uczestniczyła delegacja z naszej 

gminy. Zwycięzcy oprócz uroczyście wręczonych pucharów  

i dyplomów otrzymali także nagrody pieniężne. Spektakl obrzędowy  

o tradycjach świętomarcińskich „U Morcina w starym młynie”  

w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej zdobył  

III miejsce w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” 

organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące 

tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe. 
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16.33 Gmina Lelów członkiem Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 
Stowarzyszenie o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego powstało podczas założycielskiego 

Zgromadzenia Ogólnego Członków w dniu 5 listopada 2019 r., wśród 

których znajdują się gminy i powiaty Subregionu. Naszą Gminę 

reprezentował Krzysztof Molenda Wójt Gminy Lelów. Przystąpienie 

Powiatu Częstochowskiego, a co za tym idzie Gminy Lelów  

do Stowarzyszenia niesie ze sobą szereg korzyści wynikających  

z uczestnictwa w procesie planowania lokacji środków inwestycyjnych, 

jak również szeroko rozumianej współpracy między samorządami 

wchodzącymi w skład Subregionu. 
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16.34 Narodowe Święto Niepodległości w Lelowie 
W poniedziałek, 11  listopada w  Lelowie odbyły się uroczyste obchody 101. 

rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

W uroczystościach  uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 

poczty sztandarowe i jednostki ochotniczych straży pożarnych, Dziecięca  

i Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GOK w Lelowie  

oraz przedstawiciele Orkiestr z Drochlina i Nakła, harcerze, uczniowie  

oraz mieszkańcy gminy. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką o godz. 10.00 

na placu szkolnym, gdzie przedstawiciele Lelowskiego Towarzystwa 

Historyczno-Kulturalnego złożyli kwiaty pod pomnikiem Walentego 

Zwierkowskiego. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali  

do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, gdzie odbyła się część 

artystyczna obchodów. 
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16.35  Konferencja popularnonaukowa „Wieś i chłopi ziemi   

lelowskiej” 
16 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyła się 

interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa Wieś  

i chłopi ziemi lelowskiej. W tym roku organizatorami konferencji byli: 

Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego 

Zwierkowskiego, Gmina Lelów, Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Łódzkiego i Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Konferencji towarzyszyła 

promocja książki Nie-podlegli ziemi lelowskiej (red. M. Skrzypczyk, Lelów 

2019). 

 

16.36 Drugi Finał Szlachetnej Paczki 
W Weekend cudów 7-8 grudnia 2019 roku odbył się Drugi Finał 

Szlachetnej Paczki w naszym Rejonie (Lelów Koniecpol Przyrów). 
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16.37 Wojewódzki Turniej o Puchar Starosty 

Częstochowskiego 
14 grudnia 2019 na hali sportowej w Lelowie rozegrany został 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Częstochowskiego. 

W turnieju wzięło udział 68 zawodników  z powiatu częstochowskiego, 

z Częstochowy oraz z województwa małopolskiego (Przemsza Klucze) 

i  łódzkiego (Victoria Żytno). Cztery najlepsze drużyny otrzymały 

puchary. Najlepszy strzelec i bramkarz otrzymali statuetki. 
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16.38 VI Jarmark Bożonarodzeniowy 
W niedzielę 22 grudnia na Targowisku „Mój Rynek” w Lelowie odbył się VI 

Jarmark Bożonarodzeniowy. Jak co roku na przybyłych gości czekało 

wiele atrakcji. Stoiska wypełnione były wyrobami z rękodzieła, głównie 

stroikami, bombkami choinkowymi, a także innymi oryginalnymi 

dekoracjami. Wśród wystawców znaleźli się też oferujący miody, kozie 

sery, ale również ciasta oraz ręcznie robione uszka, krokiety i pierogi 

oferowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Nakła oraz z Mełchowa. 

Czas zakupów umilało wspólne kolędowanie w wykonaniu dzieci  

ze Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, 

Szkoły Podstawowej w Nakle oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Lgoty 

Błotnej, Podlesia i Skrajniwy. Na targowisku gościli również 

Przedstawiciele Drużyny Harcerskiej, którzy oprócz sprzedawanych 

pysznych pierniczków przekazywali Betlejemskie Światełko Pokoju. 
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15.  Podsumowanie 

Przygotowując Raport sporządzający mieli na celu stworzenie dokumentu 

podsumowującego działalność samorządu w roku 2019. Przygotowany został zgodnie 

z wymogami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym. Starliśmy się, aby stał 

on się dokumentem przydatnym do zarządzania Gminą, zawierającym przejrzyste 

informacje o kierunkach i celach działań Gminy, osiągnięciach, rezultatach i efektach 

oraz nakładach finansowych związanych z ich realizacją. W 30-tą rocznicę 

odtworzenia samorządu terytorialnego, z perspektywy minionego okresu dokument ten 

jest fotografią dorobku tego okresu.  

Poddając go publicznemu osądowi pragnęlibyśmy aby debata nad nim stała się chwilą 

dyskusji, wymianą zdań, przyczyniając się do wyzwolenia potencjału energii 

mieszkańców, poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, dążeń o poprawę 

warunków naszego   bytowania, umiejętnego korzystania z posiadanych dóbr, 

pamiętając o potrzebie zachowania naszego dziedzictwa oraz zachowania 

nieskażonych walorów naszego środowiska. 

Sukces Gminy zależy od tego ilu  mieszkańców, w tym przedsiębiorców, 

samorządowców, nauczycieli, pracowników gminnych instytucji, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i osób skupionych w grupach nieformalnych włączy się do 

wspólnej i solidarnej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny, do rozwiązywania 

występujących problemów, wykorzystywania powstających szans. Nasza solidarność 

przyniesie owoce w postaci poprawy naszego bytowania, poczucia dumy, zadowolenia 

z tego, że jesteśmy jej mieszkańcami. 

 


