


Szanowni Państwo 

Przedkładam Państwu Raport o stanie gminy Lelów za 2020rok 

wywiązując się z nałożonego obowiązku wynikającego z przepisu art. 28aa ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Przedstawiony Raport obejmuje 

podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Lelów w roku 2020, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz 

funduszu sołeckiego. Prezentuję dane dotyczące stanu finansów gminy, 

posiadanego majątku, najważniejszych inwestycji, statystyk oraz wydarzeń. 

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 2020 . 

Rok 2020 będący jubileuszowym w 30 letniej historii gminy był pełen wyzwań, 

zjawisk, których nie sposób było przewidzieć. Na pewno zapamiętany zostanie jako 

rok globalnej pandemii ale również w tym trudnym roku wspólnie potrafiliśmy 

pokonać przeciwności, służyć jej mieszkańcom stwarzając poczucie bezpieczeństwa 

jak również rozwiązać szereg dotychczas nie załatwionych potrzeb mieszkańców 

gminy.  

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 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY LELÓW 

2.1. Historia 

Pierwszą 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. Gmina Lelów 

weszła w skład powiatu włoszczowskiego wraz z innymi gminami wiejskimi tegoż powiatu: 

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.  

2.2. Lokalizacja 

Gmina Lelów położona jest w północnowschodniej części województwa śląskiego,  

w wschodniej części powiatu częstochowskiego. Graniczy w gminami częstochowskiego: 

Koniecpol, Janów i Przyrów, gminą Niegowa z powiatu myszkowskiego oraz z gminą Irządze 

z powiatu zawierciańskiego. Aktualnie gmina Lelów posiada powierzchnię 123,5 km2  



 

Położenie gminy Lelów na mapie województwa śląskiego 

2.3. Sołectwa w gminie Lelów 

Na terenie gminy utworzono 17 jednostek pomocniczych – sołectw, odpowiadającym 

nazwom i w granicach obszarów obrębów geodezyjnych.  

 



 



 

2.4. Sytuacja społeczna 

Gminę zamieszkiwało wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 4 764 mieszkańców, z tego 

2374 kobiet i 2390 mężczyzn. W roku 2020 r urodziło się 43, natomiast zmarło 90 

mieszkańców gminy. 

Poniższa tabela i diagram przedstawiają liczbę ludności w poszczególnych wsiach gminy  

wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Miejscowość <18 18-60 

kobiety 

18-65 

mężczyźni 

Pow. 60 

kobiety 

Pow. 65 

mężczyźni 

Razem 

 

Biała Wielka 63 107 131 73 33 407 

Celiny 18 18 25 7 7 75 

Drochlin 73 135 167 75 41 491 

 Gródek 6 9 14 4 4 37 

Konstantynów 9 18 31 12 7 77 

Lelów 155 293 397 163 97 1105 

Lgota Błotna 29 44 48 19 8 148 

Lgota 

Gawronna 

13 31 42 17 7 110 

Mełchów 12 14 27 21 10 84 

Nakło 72 140 172 82 30 496 

Paulinów 1 11 21 5 4 42 

Podlesie 110 142 157 72 43 524 

Skrajniwa 17 33 32 17 9 108 



Staromieście 49 67 90 35 18 259 

Ślęzany 93 129 146 64 45 477 

Turzyn 58 84 104 48 30 324 

Razem 778 1275 1604 714 393  4764 

 

3. WŁADZE LOKALNE 

W 2020 r. Rada Gminy Lelów obradowała ogółem na 13 sesjach, z tego na 9 sesjach 

zwyczajnych i na 3 sesjach nadzwyczajnych. Termin i porządek sesji podawane  

są do publicznej wiadomości, a obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są na bieżąco publikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Rada podjęła ogółem 83 uchwały. Wszystkie podjęte przez Radę Gminy 

Lelów uchwały zostały w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ich podjęcia przekazane 

do organów nadzoru jakimi  w zakresie zgodności z prawem są: Wojewoda Śląski, a w zakresie 

spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Trzydzieści pięć uchwał 

stanowiących akty prawa miejscowego oraz inne podlegające publikacji opublikowanych 

zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Wykaz uchwał podjętych w 2020 r. przez Radę Gminy Lelów. 

Lp. Numer uchwały Data 

podjęcia 

Tytuł 

1. XVI/122/2020 30.01.2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej  

w Nakle 

2. XVI/123/2020 30.01.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
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Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach 

z terenu gminy Lelów na dzień 31.12.2020 r.



3. XVI/124/2020 30.01.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów  w 

2020 roku 

4. XVI/125/2020 30.01.2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy 

Lelów oraz komisji stałych Rady Gminy Lelów na 

2020r. 

5. XVII/126/2020 27.02.2020 w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/124/2020 Rady 

Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lelów w 2020 roku 

6. XVII/127/2020 27.02.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 

2020 roku 

7. XVII/128/2020 27.02.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lelów na lata 2020-2030 

8. XVII/129/2020 27.02.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

9. XVII/130/2020 27.02.2020 w sprawie współdziałania Gminy Lelów z Gminami: 

Moszczenica, Będków, Ujazd, Czarnocin oraz 

Powiatami: Piotrkowskim i Ostrowskim 

10. XVII/131/2020 27.02.2020 w sprawie podziału środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 

oraz ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, 

prowadzonych przez Gminę Lelów, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 

2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020 

11. XVII/132/2020 27.02.2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy 

nieruchomości 

12. XVIII/133/2020 12.03.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lelów na lata 2020-2030 

13. XVIII/134/2020 12.03.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

14. XIX/135/2020 21.04.2020 w sprawie dopłat z budżetu Gminy Lelów do cen 

odprowadzanych ścieków dla taryfowych grup 

odbiorców 

15. XIX/136/2020 21.04.2020 w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat 

za Żłobek 

16. XIX/137/2020 21.04.2020 w sprawie określenia wymagań jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i 



transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Lelów 

17. XIX/138/2020 21.04.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

18. XX/139/2020 21.05.2020  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2019 r. SP ZOZ GOZ w Lelowie 

19. XX/140/2020 21.05.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle 

20. XX/141/2020 21.05.2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lelów  

w sprawie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne 

21. XX/142/2020 21.05.2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  

w sprawie Statutu Gminy Lelów 

22. XX/143/2020 21.05.2020 w sprawie określenia zasad, na jakich sołtysom 

będzie przysługiwała dieta 

23. XXI/144/2020 30.06.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

24. XXI/145/2020 30.06.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lelów na lata 2020-2030 

25. XXI/146/2020 30.06.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

26. XXI/147/2020 30.06.2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie 

27. XXI/148/2020 30.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w Białej Wielkiej 

28. XXI/149/2020 30.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w Białej Wielkiej 

29. XXI/150/2020 30.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w Białej Wielkiej 

30. XXI/151/2020 30.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w Białej Wielkiej 

31. XXI/152/2020 30.06.2020 w sprawie utworzenia Przedszkola w Nakle 

32. XXII/153/2020 30.07.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lelów wotum 

zaufania 

33. XXII/154/2020 30.07.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu gmina za 2019 rok 

34. XXII/155/2020 30.07.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Lelów 

35. XXII/156/2020 30.07.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

36. XXII/157/2020 30.07.2020 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości 

Biała Wielka 

37. XXII/158/2020 30.07.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Lelów 

38. XXII/159/2020 30.07.2020 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 właścicieli nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

39. XXII/160/2020 30.07.2020 w sprawie powołania Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lelowie 

40. XXII/161/2020 30.07.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Lelów na rok szkolny 2020/2021 

41. XXIII/162/2020 27.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych i określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze gminy Lelów 

42. XXIII/163/2020 27.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych 

43. XXIII/164/2020 27.08.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lelów na lata 2020-2030 

44. XXIII/165/2020 27.08.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

45. XXIII/166/2020 27.08.2020 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd 

Gminy Lelów 

46. XXIV/167/2020 24.09.2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy 

47. XXIV/168/2020 24.09.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu 

48. XXIV/169/2020 24.09.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lelów na lata 2020-2030 

49. XXIV/170/2020 24.09.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

50. XXIV/171/2020 24.09.2020 w sprawie podjęcia przez Gminę Lelów działalności 

w zakresie telekomunikacji 

51. XXV/172/2020 29.10.2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

52. XXV/173/2020 29.10.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

położonych na terenie Gminy Lelów, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

53. XXV/174/2020 29.10.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Lelów oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 



54. XXV/175/2020 29.10.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

położonych na terenie Gminy Lelów za usługi  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania 

odpadów komunalnych 

55. XXV/176/2020 29.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w Zbyczycach 

56. XXV/177/2020 29.10.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/170/2020 Rady 

Gminy Lelów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

57. XXV/178/2020 29.10.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lelów na lata 2020-2030 

58. XXV/179/2020 29.10.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

59. XXV/180/2020 29.10.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Lelów w sprawie niewłaściwego 

oznakowania ulic w miejscowości Lgota Błotna 

60. XXV/181/2020 29.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol w sprawie 

organizacji transportu zbiorowego użyteczności 

publicznej pomiędzy Miastem i Gminą Koniecpol  

a Gminą Lelów 

61. XXVI/182/2020 26.11.2020 w sprawie stawek podatku od środków transportu  

na rok 2021 

62. XXVI/183/2020 26.11.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości na rok 2021 oraz zwolnień od tego 

podatku 

63. XXVI/184/2020 26.11.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 

ora zwolnień od tego podatku 

64. XXVI/185/2020 26.11.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia 

od ponoszenia opłat 

65. XXVI/186/2020 26.11.2020 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Lelów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2021" 

66. XXVI/187/2020 26.11.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

położonych na terenie Gminy Lelów, 



kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych 

67. XXVI/188/2020 26.11.2020 w sprawie aktualności studium i planu miejscowego 

gminy Lelów 

68. XXVI/189/2020 26.11.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lelów na lata 2020-2030 

69. XXVI/190/2020 26.11.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

70. XXVII/191/2020 17.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

71. XXVII/192/2020 17.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie 

72. XXVIII/193/2020 30.12.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Lelów 

na lata 2021-2027 

73. XXVIII/194/2020 30.12.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu gminy Lelów dla obszaru 

położonego w miejscowości Drochlin 

74. XXVIII/195/2020 30.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów" 

75. XXVIII/196/2020 30.12.2020 w sprawie planów pracy Rady Gminy Lelów  

oraz komisji stałych Rady Gminy Lelów na 2020 r. 

76. XXVIII/197/2020 30.12.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lelów na lata 2020-2030 

77. XXVIII/198/2020 30.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

78. XXVIII/199/2020 30.12.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030 

79. XXVIII/200/2020 30.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 

2021 r. 

80. XXVIII/201/2020 30.12.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lelowie 

81. XXVIII/202/2020 30.12.2020 w sprawie podziału środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 

oraz ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, 

prowadzonych przez Gminę Lelów, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1  

i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia,  

na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 

2021 

82. XXVIII/203/2020 30.12.2020 zmieniająca statut Gminnego Żłobka w Lelowie 

„Wesoły Maluch” 



83. XXVIII/204/2020 30.12.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w gminie Lelów na rok 2021 

 

W ramach kompetencji nadzorczych Wojewoda Śląski stwierdził nieważność: 

- uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie podziału 

środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020  

oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Lelów, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz form i specjalności 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020, w części określonej  

w § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały, jako sprzecznej z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 

szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe  

z dnia 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), 

- uchwały Nr XX/143/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia 

zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta, w całości, jako sprzecznej z art. 37b  

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 

- uchwały Nr XXVIII/202/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podziału 

środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 oraz 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Lelów, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2  

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia,  

na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021, w całości, jako sprzecznej z art. 70a 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2215 ze zm.) i § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 23 sierpnia 

2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 

celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia 

branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) oraz z art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz w związku z art. 7 Konstytucji RP 

4. Udział gminy w związkach międzygminnych, stowarzyszeniach oraz 

współdziałanie w realizacji zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Na koniec 2020 r. Gmina Lelów była członkiem 5 stowarzyszeń gmin, których celem jest 

wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. W ciągu 2020 r. 

nie wystąpiły zmiany przynależności Gminy Lelów do stowarzyszeń. Wg stanu na koniec 2020 

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”. 

Gmina Lelów realizuje 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 oraz realizacji budowy 

innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gmin i powiatu w oparciu  

o system EZD-PUW – „Gmina Bliżej Mieszkańców”. W roku 2020 do współdziałania dołączył 

Powiat Ostrowski w woj. Wielkopolskim. 

5. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Lelów nie posiadała udziałów w spółkach 

komunalnych. 

Na koniec 2020 r. Gmina Lelów była organem tworzącym i zarządzającym 4 jednostek 

budżetowych, dwóch instytucji kultury, jednego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 

z tego:  

1) dwie placówki oświatowe, których Gmina jest organem prowadzącym, zorganizowane  

w formie jednostek budżetowych:  

a) Zespoł Szkolno Przedszkolny w Lelowie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa  

w Lelowie oraz Przedszkole w Lelowie, 

b) Szkoła Podstawowa w Nakle; 

2) dwie instytucje kultury, których Gmina Lelów jest podmiotem tworzącym (organizatorem 

instytucji): 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie,  

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie z filiami w Podlesiu, Nakle oraz w Drochlinie; 

3) jedna jednostka pomocy społecznej – działająca w formie jednostki budżetowej pn. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie; 

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

pn. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch”; 

5) 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. W roku 2020 Gmina zlikwidowała z dniem 31 sierpnia  



2020 r. jednostkę budżetową „Szkoła Podstawowa w Nakle”. Natomiast z dniem 1 września 

2020 r. utworzyła nową jednostkę budżetową „Przedszkole w Nakle”. 

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. W roku 2020 dotyczyło  

to dwóch szkół: 

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

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

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

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

 

6. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII W OBSZARACH 

DZIAŁANIA - EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2020 ROKU PRZEZ GMINĘ  

6.1. Strategia Rozwoju Gminy Lelów 

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.  

Strategia rozwoju gminy Lelów na lata 2014–2020 formułuje wizję Gminy jako: „AMBITNEJ 

DLA SWOICH, CZARUJĄCEJ DLA INNYCH” poprzez realizację misji wyrażonej jako: 

podtrzymywanie ambicji utrwalania i rozwijania lokalnego charakteru, urzeczywistnianie 

oczekiwań mieszkańców a także zaspokajanie ciekawości gości przy zachowaniu szacunku 

dla przyrody, stwarzanie okazji do wykorzystania w pełni potencjału mieszkańców poprzez 

tworzenie szans dla ich aktywnej przedsiębiorczości przy inspirującej działalności władz 

Gminy, lepsze wykorzystanie potencjału społecznego mieszkańców i pełniejsze wykorzystanie 

zasobów naturalnych i przyrodniczych w oparciu o tradycję i dziedzictwo kulturowe. 

 

6.2. 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. 

 

6.3 Ład przestrzenny  

Do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej czego 

odzwierciedleniem jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy a także uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Niemalże cały 

obszar gminy objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjęty 



uchwałą Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 115, poz. 1851) 

wraz ze zmienionym fragmentem w obrębie Lelów przyjęty uchwałą Nr XX/181/2016 r Rady 

Gminy Lelów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szczekocińskiej  

w miejscowości Lelów w gminie Lelów (działka nr 301/2 ) z przeznaczeniem pod usługi 

zdrowotne. 

Zamiarem Gminy jest dokonanie aktualizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W ślad za tym uchwałą Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 9 grudnia 

2019 r. przyjęto „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lelów” obejmujące swym zasięgiem obszar całej gminy. Następnie uchwałą 

Nr XXVIII/194/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. postanowiono przystąpić do zmiany fragmentu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego miejscowości 

Drochlin w celu umożliwienia eksploatacji surowców naturalnych - piasku w miejscowości 

Drochlin. Planowane są kolejne fragmentaryczne zmiany miejscowego planu zgodnie  

z potrzebami gminy i jej mieszkańców, wynikającymi z uchwały Nr XXVI/188/2020 Rady Gminy 

Lelów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie aktualności studium i planu miejscowego gminy 

Lelów. 

6.4. Program Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariat 

W ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi  

na 2020 rok, organizacje pozarządowe mogły w sposób skuteczny realizować zadania 

publiczne w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.  

Przeznaczona na ten cel kwota 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.  

W toku realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowym w roku 

2020, przeprowadzono jeden Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań 

publicznych.  Obejmował on zadania w dwóch zakresach tj. kultura fizyczna i sport oraz 

edukacyjna opieka wychowawcza oraz wypoczynkowa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.  

W budżecie Gminy Lelów w 2020 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej i sportu, przeznaczono kwotę w wysokości 40 000,00 zł.  

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego SARS-COV-2, 

podmiotowi nie udało się w pełni zrealizować zadania. LKS „LELOVIA” zmuszony był  

do przerwy w treningach, co wpłynęło na niewykorzystanie dotacji w pełnej kwocie. 

Wykorzystano i prawidłowo rozliczono kwotę 35 167,40 zł, natomiast niewykorzystaną dotację 

w kwocie 4 832,60 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy Lelów zgodnie z zawartą 

umową.   

W budżecie Gminy Lelów w 2020 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeznaczono kwotę w wysokości 20 000,00 zł. W toku 

weryfikacji i oceny dokumentacji konkursowej, wskazano złożoną ofertę do objęcia 

dofinansowaniem w kwocie 6 000,00 zł. 

Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały lokalny samorząd 

w wykonywaniu nałożonych mu ustawowo zadań. Wspierane przez Urząd, inicjowały oraz 



realizowały interesujące przedsięwzięcia. Działając dla dobra mieszkańców gminy Lelów 

wpływały na integrację środowiska lokalnego. 

Program Współpracy jest niewątpliwie najważniejszym narzędziem współpracy samorządu  

z organizacjami pozarządowymi. Jego istotą było nawiązanie dialogu pomiędzy lokalnym 

samorządem a III sektorem oraz określenie wzajemnych relacji w rocznej perspektywie. 

Zarówno komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lelów, jak i podległe jednostki organizacyjne 

otwarte były na współpracę z podmiotami programu, chętnie włączając się w realizację 

przedsięwzięć, których pomysłodawcami były organizacje pozarządowe. 

6.5. Program ochrony środowiska (POŚ) 

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

Gminy w Lelowie przyjęła uchwałą Nr XIII/114/2015 z dnia 30 października 2015 r. Obowiązek 

sporządzania i aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska przez samorządy wynika 

z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Z założenia POŚ 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 POŚ 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 

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 zakresie 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. 

 

6.6. „Program 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 utylizację wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z budynków osób fizycznych.  

W 2020 r. Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie w wysokości 62 910,14 zł (WFOŚiGW  

w Katowicach – 32 010,31 zł, NFOŚiGW – 30 899,83 zł), co stanowiło 96,56% kosztów 

realizacji zadania, pozostałą część stanowiły środki własne mieszkańców w kwocie  

2 242,99 zł. Całkowity koszt tego zadania to 65 153,13 zł.  

Wykaz ilościowy usuniętego azbestu w trakcie realizacji w 2020 roku w/g miejscowości 

przedstawia poniższa tabela 

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 1 posesja 3 posesje 447 7,967 

2 Drochlin 2 posesje 4 posesje 680 10,425 

3 Konstantynów 1 posesja 1 posesja 347 6,55 

4 
Lelów  

i Zbyczyce 
- 13 posesji 2 030 29,938 

5 Lgota Błotna - 1 posesja 60 0,600 

6 Mełchów - 1 posesja 200 2,095 

7 Nakło - 4 posesje 455 7,948 

8 Podlesie 1 posesja 5 posesji 634 8,940 

9 Staromieście 1 posesja 5 posesji 897 16,995 

10 Ślęzany - 2 posesje 450 4,987 

11 Turzyn 1 posesja 3 posesje 507 9,753 

RAZEM 7 posesji 42 posesje 6 707 106,198 

 

W 2020 r. usunięto wyroby azbestowe łącznie z 49 nieruchomości o łącznej wadze 106,198 

Mg. Do likwidacji z terenu gminy Lelów jak wynika z przeprowadzonej aktualizacji 

inwentaryzacji pozostało szacunkowo 3 192,461 Mg wyrobów zawierających azbest. 

 

6.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lelów 

W 2020 roku Gmina Lelów miała podpisaną kompleksową umowę na wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki ze Schroniskiem dla Zwierząt w Zawierciu 

Rafał Żmuda ul. Podmiejska 51b. 

W 2020 roku Gmina Lelów zapewniła opiekę dla: 15 psów wyłapanych i umieszczonych  

w schronisku, 6 psów i 25 kotów przekazanych do adopcji.  

Dodatkowo Gmina Lelów wprowadziła w 2020 r. dodatkowy mechanizm zmniejszania 

populacji bezdomnych zwierząt poprzez dofinansowanie kosztów sterylizacji lub kastracji 

psów i kotów, których opiekunami są mieszkańcy Gminy Lelów. Z dofinansowania w wysokości 

50% kosztów zabiegu skorzystało 6 mieszkańców gminy, w wyniku czego wysterylizowano  

5 kotek i 1 suczkę. 

Całkowity koszt realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku wyniósł 39 792,64 zł. 

 

6.8. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lelów 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów" przyjęty został uchwałą Nr  XII/101/2015 r. 

z dnia 29 września 2015 r. 

Gmina Lelów objęta jest 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 2018 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) 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 

Leśniczówce 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 Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie Gminy Lelów w dniu  

1 października 2020 r. został wprowadzony Poziom II ostrzegania. Przyczyną wprowadzenia 

tego Poziomu było ryzyko przekroczenia poziomu informowania - 100 µg/m3 dla pyłu 

zawieszonego PM 10.  

Gmina Lelów stara się realizować najważniejsze zadania we wszystkich dziedzinach 

środowiskowych. Jedną z najważniejszych postawionych sobie zadań jest ochrona powietrza. 

W tym celu w budżecie gminy na 2020 r. zostały wygospodarowane środki finansowe  

na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych. W 2020 roku 

Gmina Lelów dofinansowała wymianę 14 źródeł ciepła na kwotę 42 tys. złotych. 

Rada Gminy Lelów w dniu 30 grudnia 2020 r. przyjęła aktualizację "Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Lelów". Jego aktualizacja była niezbędna pod kątem weryfikacji  

już zrealizowanych działań, jak i wprowadzenia nowych, wpływających na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. Zaktualizowany dokument będzie podstawą do wdrażania 

przedsięwzięć zdefiniowanych w PGN i dotyczących działań inwestycyjnych  

i nieinwestycyjnych mających wpływ na podniesienie efektywności energetycznej, 

zmniejszenie emisji CO2 czy zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie działań 

proekologicznych. 

 

6.9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Rok 2020 r. był rokiem, kiedy nasz kraj opanowała pandemia koronawirusa SARS-COV-2. 

Wówczas zostały zamknięte szkoły, w większości zakłady pracy, a także inne miejsca,  

w których dotychczas toczyło się życie społeczne. Pandemia koronawirusa spowodowała 

także konieczność reorganizacji działań związanych z realizacją Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Lelów. 

Wiele osób ze względu na izolacje skazanych było na stałą obecność członków rodziny, w tym 

osób cierpiących na chorobę alkoholową.  

Bycie ze sobą nieustannie przez 24 godziny, obciążenie silnym stresem, związanym  

ze strachem o pracę, zdrowie, a także nieumiejętność konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów i stała niepewność o przyszłość, podsycona alkoholem i brakiem kontroli nad swoimi 

emocjami - to jest podłoże do ujawniania się zachowań zagrażających pozostałym członkom 

rodziny. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lelów 

realizowała w części założenia programowe opisane w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów 

za 2020 r.  



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

90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W podziale wg zawartości alkoholu limity punktów sprzedaży wynoszą: 

• 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 z tego; 

odpowiednio po 10 zezwoleń w podziale jak powyżej. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. były ważne 36 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

(27 w sklepach oraz 9 w lokalach gastronomicznych) oraz udzielono1 zezwolenie jednorazowe 

na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym zezwolenie wydano ochotniczej straży pożarnej 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 11 punktów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Alkohol o zawartości powyżej 18% można było nabyć w 9 punktach przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz w 2 lokalach gastronomicznych.  

Wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy ustalona na podstawie oświadczeń złożonych 

przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 2 862 745 zł. 

Statystyczny dorosły mieszkaniec gminy – w wieku powyżej 18 roku życia wydał w 2020 r.  

na alkohol kwotę 718 zł, z tego na poszczególne alkohole: na zakup piwa 324 zł, wina 32 zł, 

wódkę 379 zł. 

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w skład 

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

Ewelina Grabowska, Stefania Wójcik, Mariola Zachariasz. W roku 2020 Komisja  

ta przeprowadziła rozmowy z 2 osobami uzależnionymi, w tym wobec 1 osoby podjęto 

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec niej obowiązku poddania  

się leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu.  

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu opłat od udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2020 r. Gmina uzyskała dochody w kwocie 57 574,25 zł. 

Budżet Gminy przewidywał dochody w kwocie 73 500 zł., które w całości planowano 

przeznaczyć na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W roku 2020 nie wykorzystano wszystkich 

środków finansowych na realizację Gminnego Programu ze względu na trudności związane 

panującą z pandemią Covid19. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 

wykorzystano kwotę 26 696  zł., a na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii  

nie wykorzystano żadnych środków finansowych.  

Z kwoty 26 697 zł. sfinansowane zostały następujące działania: 

1) Gmina wydatkowała na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych kwotę 1 726,00 zł z czego: 

- za wydanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia  

od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego kwotę 764,00 zł, 

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

przesłanki do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa 

odwykowego za wnioski złożone 2019 r. wydano kwotę 200,00 zł, 



- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbyły 

się tylko dwa posiedzenia wydatkowano kwotę – 480,00 zł, 

- inne wydatki (materiały biurowe do punktu konsultacyjnego, dysk do komputera, pieczątki,) 

– kwota 282,00 zł. 

2) ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

wydatkowano kwotę 12 960,00 zł na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach 

którego osoby uzależnione i współuzależnione mogły skorzystać z pomocy specjalistów 

terapeuty od uzależnień oraz terapeuty rodzinnej. Udzielono w sumie 164 porady osobom  

z problemem alkoholowym, osobom doznającym przemocy w rodzinie bądź osobom 

stosującym przemoc w rodzinie. 

3) dofinansowano programy realizowane w szkołach, Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnym 

Ośrodku Kultury - Zespole Folklorystycznym Ziemi Lelowskiej w kwocie 12 011,00 zł.  

Rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami wymaga podejścia 

interdyscyplinarnego, a wszelkie podejmowane w tym zakresie działania powinny mieć 

charakter długofalowy - konsekwentnie i systematycznie wdrażane. Z tego też względu 

kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powinny stanowić podstawę działań 

podejmowanych w latach następnych. W dalszym ciągu należałoby podejmować działania 

profilaktyczne przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej pomocy terapeutycznej  

dla osób uzależnionych, współuzależnionych, a w szczególności dzieci i młodzieży. 

6.10. Plan ochrony zabytków  

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 gminy oraz miejscowego planu 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. 

 

7. FINANSE GMINY 

7.1 Dochody budżetu Gminy w 2020 r. 

Budżet Gminy przyjęty uchwałą Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2019 r. 

zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie 32 969 900,34 zł. W ciągu roku zmniejszono plan 

dochodów do kwoty 28 806 503,69 zł. 

Realizując budżet Gmina uzyskała w roku 2020 dochody w kwocie 28 505 522,54 zł (98,96%), 

z tego: 

- dochody bieżące 23 971 062,61 zł, 

- dochody majątkowe 4 534 459,93 zł. 

Dochody bieżące na kwotę 23 971 062,61 zł, z tego: 

010 - rolnictwo i łowiectwo - kwota 428 629,80 zł (1,79%), w tym: 

• dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku 

akcyzowego, dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych. 



400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 605 517,30 zł 

(2,53%), w tym: 

• dochody ze sprzedaży wody. 

700 - gospodarka mieszkaniowa - kwota 118 172,40 zł (0,49%), w tym: 

• dochody z czynszów najmu, opłaty za użytkowanie wieczyste i inne. 

750 - administracja publiczna - kwota 204 393,21 zł (0,85%), w tym: 

• dotacja celowa na realizację zadań zleconych, dochody z najmu lokali  

w urzędzie, wpływy z rozliczeń podatku VAT, darowizna pieniężna na cele promocyjne. 

751 - urzędy naczelnych organów władzy - kwota 65 247,84 zł (0,27%), w tym: 

• dotacja na realizację zadań zleconych. 

756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek - kwota 5 097 530,14 zł 

(21,27%), na co się składały wpływy z następujących dochodów: 

• wpływy z podatku od nieruchomości - kwota 1 234 160,25 zł, 

• wpływy z podatku rolnego - kwota 746 355,71 zł, 

• wpływy z podatku leśnego - kwota 95 754,87 zł, 

• wpływy z podatku od środków transportowych - kwota 127 584,42 zł, 

• wpływy z podatków od spadków i darowizn - kwota 3 387,40 zł, 

• wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków - kwota 

18 540,98 zł, 

• wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności osób fizycznych w 

formie karty podatkowej - kwota 1 692,00 zł, 

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 145 325,59 zł, 

• wpływy z opłaty targowej - kwota 91 857,00 zł, 

• wpływy z opłaty skarbowej - kwota 16 253,00 zł, 

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej - kwota 6 410,66 zł, 

• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 57 574,25zł, 

• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - kwota 29 919,30 zł, 

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 2 516 887,00 zł, 

• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 5 827,71 zł. 

758 - różne rozliczenia - kwota 8 066 233,56 zł (33,65%), z tego: 

• subwencja oświatowa - kwota 3 963 555,00 zł, 

• subwencja ogólna - kwota 4 042 111,00 zł, 

• subwencja równoważąca - kwota 41 848,00 zł, 

• dotacja celowa z tytułu realizacji wydatków funduszu sołeckiego - kwota 18 719,56 zł. 

801 - oświata i wychowanie - kwota 523 240,34 zł (2,18%), z tego: 

• refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy - kwota 2 917,41 zł, 

• dotacja celowa do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - kwota 157 804,00 zł, 

• dotacja celowa z tytułu dofinansowania na realizacje Projektu „Zdalna Szkoła” - kwota 

114 711,58 zł,  

• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - kwota 98 459,50 zł, 

• dotacja celowa na podręczniki i wyposażenie szkół - kwota 39 163,93 zł, 

• zwrot środków z tytułu niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanej dotacji 

podmiotowej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dąbrowno „Oświata” w 

Dąbrownie” - kwota 32 455,76zł, 

• pozostałe wpływy - kwota 77 728,16 zł. 

852 - pomoc społeczna - kwota 515 207,74 zł (2,15%), na co się składały:  



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

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, wpływy  

z odpłatności za pobyt w DPS. 

 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 34 812,48 zł (0,15%), z tego: 

• dotacja państwa na pomoc materialną dla uczniów. 

855 - rodzina - kwota 7 009 980,75 zł (29,24%), na co się składały:  

• dotacja celowa na wypłatę świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń  

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

i refundacje składek zdrowotnych za osoby uprawnione, środki  

z Funduszu Pracy na realizację programu „Za życiem: - kwota 6 937 243,73 zł,  

• dotacja celowa na funkcjonowanie gminnego żłobka, opłaty za żłobek (czesne, 

wyżywienie) - kwota 55 351,00 zł, 

• pozostałe wpływy - kwota 17 386,02 zł. 

900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1 246 982,30 zł (5,20%), z tego: 

• wpływy za odbiór nieczystości płynnych - kwota 184 204,74 zł, 

• opłaty za odbiór odpadów, dofinansowanie do zbiórki azbestu, dofinansowanie zadania 

pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach tupu Big Bag” - 1 056 890,24 zł, 

• refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy - kwota 4 059,37 zł, 

• pozostałe wpływy - kwota 1 827,95 zł. 

921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 16 214,48 zł (0,07%), na co się 

składały:  

• dochody z wynajmu pomieszczeń - kwota 2 672,25 zł, 

• dotacje celowe ze środków Województwa Śląskiego na realizację zadań  

w ramach inicjatywy sołeckiej, tj. „Zakup strojów ludowych dla KGW  

w Mełchowie” oraz „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu" - kwota 

13 542,23zł.  

926 - kultura fizyczna - kwota 38 900,27 zł (0,16%), z tego:  

• wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego  

w Lelowie - kwota 30 962,27 zł,  

• dotacja celowa na realizację zadania „Umiem pływać” - kwota 7 938,00 zł. 

 

Dochody majątkowe na kwotę 4 534 459,93 zł z tego: 

010 - rolnictwo i łowiectwo - kwota 937 903,30 zł (20,68%), w tym; 

• dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach środków PROW na 

realizację inwestycji ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w gm. Lelów Etap I”. 

600 - transport i łączność - kwota 763 331,00 zł (16,84%), w tym; 

• dotacja celowej z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym  

pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu  

przy ul. Sportowej w Lelowie - część II". 

700 - gospodarka mieszkaniowa - kwota 169 667,83 zł (3,74%), w tym: 

• sprzedaż nieruchomości gminnych - kwota 77 400,00 zł, 

• dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 zrealizowanego 

zadania pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie" - kwota 92 267,83 zł. 

758 - różne rozliczenia - kwota 1 353 078,53 zł (29,84%), w tym: 



• dotacja celowa z tytułu realizacji wydatków z funduszu soleckiego w 2019 r. - kwota 

50 313,53 zł, 

• środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1 302 765,00 zł. 

852 - pomoc społeczna - kwota 300 000,00 zł (6,62%), w tym: 

• dotacja celowa z MPiPS w ramach zrealizowanego zadaniem inwestycyjnego  

pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin" - utworzenie Dziennego Domu "Senior+". 

900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 804 042,77 zł (17,73%), w tym: 

• dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 w związku ze 

zrealizowana inwestycją pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału 

OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów” - kwota 731 239,77 zł, 

• dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-

2020 z tytułu zrealizowanego w 2019 roku zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu  

nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-

edukacyjnej” - kwota 72 803,00 zł. 

921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 206 436,50 zł (4,55%),  

w tym: 

• dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 na zadanie 

,,Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu”. 

 

7.2. Wydatki budżetu Gminy w roku 2020. 

Przyjęty uchwałą Nr XV/116/2019 Rady Gminy Lelów w dniu 30 grudnia 2019 r. budżet Gminy 

Lelów na rok 2020 zakładał wydatki Gminy w wysokości: 33 002 301,28 zł. W ciągu roku 

dokonano zmiany wysokości wydatków i ostatecznie planowane wydatki wynosiły  

27 570 293,49 zł. 

W roku 2020 Gmina Lelów poniosła wydatki na realizację zadań publicznych  

w kwocie 26 156 908,17 zł (94,87%). 

 

Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

• 010 - rolnictwo i łowiectwo - kwota 490 145,89 zł (1,87%), 

• 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 

485 837,32 zł (1,86%), 

• 500 - handel - kwota 58 203,18 (0,22%), 

• 600 - transport i łączność - kwota 1 493 699,84 zł (5,71%), 

• 700 - gospodarka mieszkaniowa - kwota 135 780,28 (0,52%), 

• 710 - działalność usługowa - kwota 20 635,00 zł (0,08%), 

• 750 - administracja publiczna - kwota 2 502 012,77 zł (9,57%), 

• 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz obrona narodowa - 

kwota 65 247,84 zł (0,25%), 

• 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 384 710,52zł 

(1,47%), 

• 757 - obsługa długu publicznego - kwota 243 363,71 zł (0,93%), 

• 801 - oświata i wychowanie - kwota 6 502 744,42 zł (24,86%), 

• 851 - ochrona zdrowia - kwota 37 766,89 zł (0,14%), 

• 852 - pomoc społeczna - kwota 2 097 911,21 zł (8,02%), 

• 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 88 586,42 zł (0,34%), 

• 855 - rodzina - kwota 7 214 683,43 zł (27,58%), 



• 900 - gospodarka komunalna i ochronę środowiska - kwota 2 911 516,66 zł 

(11,13%), 

• 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1 262 517,25 zł (4,83%) 

• 926 - kultura fizyczna - kwota 161 545,54 zł (0,62%). 

 

Analiza wydatków bieżących na transport i łączność 

 

Na bieżące utrzymanie dróg poniesiono nakłady w kwocie  

 267 136,92   

• z czego na:  

• zakup lustra drogowego, tablic kierunkowych,  wiaty, rury 

karbowanej, worków na  śmieci, odbiór odpadów, 26 017,02   

• zakup kruszywa celem remontów dróg gminnych, poboczy 

oraz ich niwelacja, 217 573,83   

• przegląd stanu technicznego dróg gminnych  

i mostów, wznowienie punktów granicznych, 9 920,00   

• opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. 13 626,07   

 

Wydatki majątkowe na remont i przebudowę dróg gminnych: 1 226 562,92   

• przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz  

z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej  

w Lelowie - część II, 1 189 650,42   

• utwardzenie kostką brukową przystanku autobusowego  

w Sołectwie Turzyn, 16 912,50   

• dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa drogi 

gminnej nr 689014 S w m. Biała Wielka, 6 500,00   

• dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa drogi 

na Rasów od 0+000 do 0+594 w miejscowości Ślęzany 13 500,00   

7.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku 

Dział Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan po zmianach 

wg stanu na 

31.12.2020 r. 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 90 770,00 14 231,79 

600 Transport i łączność 1 266 588,25 1 226 562,92 

700 Gospodarka mieszkaniowa 57 564,00 54 904,86 

750 Administracja publiczna 10 650,57 10 650,57 

754 
Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
272 651,77 272 574,99 



801 Oświata i wychowanie 41 624,68 26 555,01 

851 Ochrona zdrowia 13 530,00 11 070,00 

852 Pomoc społeczna 852 507,00 804 880,65 

900 
Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 
1 265 953,85 1 258 898,92 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
541 642,75 534 223,02 

926 Kultura fizyczna 3 500,00 3 500,00 

Razem 4 416 982,87 4 218 052,73 

 

7.4 Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 roku 

Lp. 
Nazwa 

sołectwa 

Dział/ 

Rozdział 

Przedsięwzięcia 

przewidziane do 

realizacji według 

wniosku sołectw 

Wydatki na 

poszczególne 

pozycje 

Wydatki na 

poszczególne 

pozycje 
 

Stan po 

zmianach  

na 31.12.2020 

Wykonanie  

na  

31.12.2020  

 

1 Biała Wielka 

900/90095 

Utrzymanie placu 

zabaw w Białej 

Wielkiej 

1 725,30 1 725,30  

900/90095 

Zagospodarowanie 

terenu na działce nr 

4958 w Białej Wielkiej 

18 541,52 18 414,39  

600/60016 

Zakup tabliczek 

kierunkowo-

informacyjnych  

6 998,70 6 998,70  

2 Celiny 900/90095 
Doposażenie placu 

zabaw, zakup wiaty 
11 478,04 11 478,04  

3 Drochlin 

921/92109 

Wyposażenie i remont 

świetlicy wiejskiej w 

Drochlinie 

10 000,00 9 999,04  

852/85295 

Zagospodarowanie 

terenu po byłej SP w 

Drochlinie 

18 923,00 18 900,00  

4 Gródek 900/90004 

Utrzymanie porządku 

na terenie Sołectwa 

Gródek 

1 000,00 1 000,00  



600/60016 
Remont dróg na 

terenie Sołectwa 
8 779,12 8 756,37  

5 Konstantynów 921/92109 
Doposażenie budynku 

świetlicy w Skrajniwie  
11 478,04 11 478,04  

6 Lelów 

921/92195 

Przebudowa 

infrastruktury wokół 

zagospodarowanego 

terenu przy GOK-u  

w Lelowie 

39 614,00 39 613,91  

900/90004 
Utrzymanie terenów 

zielonych 
787,04 0,00  

7 Lgota Błotna 

600/60016 

Tablice kierunkowe  

z numeracją 

porządkową budynków 

4 379,10 4 379,10  

921/92109 

Bieżące utrzymanie 

świetlicy i terenu wokół 

świetlicy  

10 745,39 10 744,60  

8 
Lgota 

Gawronna 

921/92109 

Zakup wyposażenia 

domu wiejskiego oraz 

zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy  

6 704,02 6 703,54  

600/60016 
Zakup wiaty 

przystankowej  
6 100,00 5 904,00  

9 Mełchów 

921/92109 

Modernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej  

w Mełchowie 

11 000,00 10 999,11  

921/92109 

Utrzymanie porządku 

w budynku świetlicy 

oraz na placu wokół 

budynku świetlicy 

wiejskiej 

685,22 682,73  

10 Nakło 900/90095 

Zagospodarowanie 

centrum wsi Nakło - 

etap II  

30 083,24 29 973,25  

11 Paulinów 600/60016 

Bieżące utrzymanie 

drogi dolnej 

poprzecznej do 

naszych pól na terenie 

sołectwa Paulinów 

10 027,75 10 024,50  

12 Podlesie 

801/80101 

Budowa ogrodzenia 

wokół boiska 

szkolnego w Podlesiu 

10 124,68 10 124,01  

754/7512 

Dofinansowanie  

do budynku 

gospodarczego przy 

remizie OSP  

20 000,00 20 000,00  



w Podlesiu w ramach 

zadania pn. "Budowa 

garażu strażackiego  

z częścią gospodarczą 

oraz rozbiórka 

istniejącego budynku 

remizy OSP  

w Podlesiu" 

13 Skrajniwa 921/92109 

Doposażenie budynku 

świetlicy wiejskiej  

w Skrajniwie 

13 011,21 13 011,21  

14 Staromieście 

900/90015 

Uzupełnienie 

oświetlenia  

w Staromieściu 

2 846,22 2 846,22  

921/92109 

Doposażenie świetlicy 

wiejskiej  

 w Staromieściu 

16 960,65 16 960,65  

15 Ślęzany 

801/80101 
Uzupełnienie chodnika 

przy szkole 
7 500,00 7 496,85  

600/60016 
Bieżące utrzymanie 

dróg 
2 500,00 2 472,30  

900/90015 

Uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego 

w Ślęzanach 

18 301,45 18 200,00  

16 Turzyn 

600/60016 

Utwardzenie kostką 

brukową nawierzchni 

wokół przystanku 

autobusowego  

w Sołectwie Turzyn 

17 000,00 16 912,50  

921/92109 
Bieżące utrzymanie 

WDKiS w Turzynie 
4 878,72 4 878,72  

17 Zbyczyce 754/75412 

Wymiana dachu na 

budynku OSP Lelów II 

- Zbyczyce  

22 831,77 22 755,00  

RAZEM   345 004,18 343 432,08  

 

7.5 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 2015 do 2020 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 (%) 

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 

2020 9 367 147,49 32,86 

 

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 zawarto w poniższej tabeli. 

Rok Kwota 
Wskaźnik zadłużenia w stosunku  

do wykonanych dochodów (%) 

2021 9 725 060,25 31,32 

2022 8 456 673,25 29,86 

2023 7 238 073,25 24,40 

2024 6 020 305,25 21,08 

2025 4 887 805,25 15,45 

 

8. MIENIE KOMUNALNE GMINY 

8.1. Stan mienia 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 prawa rzeczowe, użytkowania, zastawy, służebności, hipoteka,  

a także prawo posiadania. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Lelów była właścicielem nieruchomości o pow. 378,2776ha 

oraz posiadała udział 4848/10000 w działce o pow. 0,1491 ha oraz 4/6 w dwóch działkach  

o łącznej pow. 0,2800 ha w Drochlinie.  

 

8.2. Zwiększenia stanu mienia Gminy. 

Zasób nieruchomości Gminy Lelów w 2020 r. zwiększył się o 90 działek o łącznej powierzchni 

32,7944 ha nabytych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzających nabycie 

prawa własności przez Gminę. 

Zmiany w nieruchomościach Gminy Lelów wg obrębów w roku 2020 r. przedstawia poniższa 

tabela. 



Lp. Obręb 

Powierzchnia  

na 1.01.2020 

r. 

(ha) 

Wartość na 

1.01.2020 r. 

(zł) 

Powierzchnia   

na 31.12.2020 

r. 

(ha) 

Wartość na 

31.12.2020 r. 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 

1 Biała Wielka 55,6686 389 680,20 55,6062 389 243,40 

2 Celiny 0,8800 6 160,00 0,8800 6160,00 

3 Drochlin 17,6837 123 785,90 48,8081 341 656,70 

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

5 Konstantynów 9,3570 65 499,00 9,7270 68 089,00 

6 Lelów 53,7164 485 382,16 53,8064 486 012,16 

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

8 Lgota Gawronna 2,4498 17 148,60 2,4498 17 148,60 

9 Mełchów 12,3752 86 626,40 13,0452 91 316,40 

10 Nakło 17,9773 125 841,10 17,0657 119 459,90 

11 Podlesie 103,7496 726 247,20 103,7496 726 247,20 

12 Skrajniwa 6,5559 45 891,30 6,6359 46 451,30 

13 Staromieście 13,3023 93 116,10 13,3023 93 116,10 

14 Ślęzany 30,1803 211 262,10 30,1803 211 262,10 

15 Turzyn  7,7325 54 127,50 7,4125 51 887,50 

16 Zbyczyce 8,1693 58 629,10 8,5693 61 429,10 

 Razem 346,8372 2 538 672,16 378,2776 2 758 754,96 

17 

Udział we 

współwłasnościach 

w m. Drochlin 

 

0,1922 

 

1 345,96 

 

0,1630 

 

1 141,56 

 Razem 347,0294 2 540 018,12 378,4406 2 759 896,52 

 

8.3. Zmniejszenia stanu mienia Gminy. 

W 2020 r. Gmina Lelów sprzedała nabywcom wyłonionym w trybie przetargów cztery działki  

o łącznej powierzchni 1.3540 ha za cenę 100 880,00 zł. 

 

8.4. Obciążenia nieruchomości. 

8.4.1. Trwały zarząd. 

Grunty oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej zawarto w poniższej tabeli: 

 

Lp. 

Nazwa 

jednostki 

 

Położenie 

nieruch. 

Opis 

nieruchomości 

Pow. 

w ha 

1 2 3 4 5 

1 
GOPS 

Lelów 
Lelów 

Lokal o pow. 

114,15m2 

- w budynku UG  

6,02% z pow. 

0,6054 ha 

 

2 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

 

Lelów 

dz.305/2, 

304,303,302, 

301/1 

 

4,3129 ha 



3 Przedszkole  

w Nakle 
Nakło dz.nr 976/2 0,1323 

 Razem   4,3494 

 

8.4.2. Użytkowanie wieczyste. 

Użytkowaniem wieczystym, które polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gminnej 

osobom fizycznym bądź prawnym na czas określony obciążonych było 14 działek o łącznej 

powierzchni 0,9694 ha. 

8.4.3. Mienie komunalne oddane w użyczenie 

Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje  

się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie 

oddanej mu w tym celu rzeczy. Gmina Lelów oddała gminnym osobom prawnym tj. Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz innym osobom prawnym, których celem 

jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców nieruchomości do nieodpłatnego 

korzystania o łącznej powierzchni 5,8280 ha. 

Poniżej zestawienie mienia oddanego w użyczenie. 

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 0,6906 

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  5,8280 

 

8.4.4. Inne obciążenia nieruchomości 



Nieruchomości gminne mogą być również obciążone innymi formami przewidzianymi prawem. 

W trybie przepisów ustawy o działalności leczniczej Gmina przekazała na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie 

prawo do bezpłatnego użytkowania z lokalu w budynku Urzędu Gminy Lelów nr 1 o pow. 344m2 

i lokalu nr 2 o pow. 90,35 m2 . 

Zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, tworząc nową jednostkę 

organizacyjną pn. Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” wyposażono w udział w ½ części 

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

Ponadto w roku 2020 na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

obciążono służebnością dwie działki: w Lgocie Gawronnej oraz w Lelowie. 

 

8.5. Budynki, budowle i lokale wchodzące w skład mienia komunalnego 

Część budynków, budowli i lokali wchodzących w skład mienia komunalnego zgodnie z funkcją 

w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są do celów mieszkalnych oraz w 

części przeznaczone do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.  

Poniższa tabela zawiera wykaz tych nieruchomości gminnych. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Powier

z. 

w m2 

Wartość 

(zł) 

Wartość 

(zł) Zmiana wartości 

(+) zwiększenie 

(-) zmniejszenie 

Stan na 

dzień 

1.01.2020 r. 

Stan na 

dzień 

31.12.2020 r. 

I Mieszkalne :     

1 

Drochlin 73  

Dom Nauczyciela 

(2 lokale) 

132,20 58 877,26 63 869,24  
- 11 508,02 

+16 500,00 

2 

Ślęzany 38 – trzy 

lokale mieszkalne  

w budynku szkoły 

podstawowej 

144,70 Wartości w poz. 12 

3 
Lelów, Polna 3 

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

  

4 

Lelów ul. Plac 

Partyzantów 19  

(3 lokale) 

128,44 

 

2 260,43 

73 085,37 

 

73 085,37 

-2 260,43    

II Pozostałe:     

5 

Budynek  

b. weterynarii Lelów  

ul. Szczekocińska 

39 

247,01 83 196,00 83 196,00 

  

6 

Garaż strażacki  

z częścią 

gospodarczą  

i ogrodzenie  

w Podlesiu 

84,16 - 157 970,18 +157 970,18 



7 

Budynek gospod.  

w Lelowie  

b. weterynarii  

151,72 
8 930,00 

13 180,00 

8 930,00 

13 180,00  

  

  

8 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Lelów 

ul. Szczekocińska 

41 

619,00 662 220,70 662 220,70 

 

9 

Dzienny Dom 

„Senior+” 

Budynek  

b. szkoły 

podstawowej 

548,40 942 773,50 1 731 701,46  

 

+ 788 927,96 

10 
Przedszkole w Nakle 

Nakło 197  
248,00 911 799,32 911 799,32  

11 

Budynek szkoły 

Podstawowej  

W Podlesie 

489,00 525 497,94 525 497,94 

 

  

12 

Budynek szkoły 

podstawowej  

Ślęzany 38  

552,00 548 398,50 548 398,50   

  

13 
Budynek Żłobka  

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

 

14 

Budynek „Gospoda 

„Ciulim” w Lelowie 

z bud gosp. 

130,30 
186 488,11 

4 391,92  

186 488,11 

4 391,92 

  

    

15 
Budynek gimnazjum 

w Lelowie 

1 933,0

0 
3 056 498,23 3 056 498,23 

 

16 
Hala sportowa 

w Lelowie 

2 177, 

00 
4 999 476,03 4 999 476,03 

 

17 

Zaplecze stadionu  

w Lelowie  

ul. Sportowa 1  

 11 703,51 11 703,51 

  

18 
Budynek GOK Lelów 1 905,0

0 
1 940 804,41 1 940 804,41 

  

19 
Budynek WDKiS 

Turzyn 68 
209,00 298 246,25 298 246,25 

  

20 
Budynek WDK 

Drochlin 74 
570,00 31 587,83 31 587,83 

 

21 
Budynek WDKiS 

Skrajniwa 50A  
292,00 309 377,91 309 377,91    

22 
UG Lelów ul.  

Szczekocińska 18 

1 895,0

0 
1 851 263,49 1 851 263,49   

23 
Budynek Filii 

Biblioteki Podlesie  
 5 426,00 5 426,00 

  

24 

Świetlica w budynku 

remizy OSP  

Biała Wielka 153  

373,80 79 982,39 79 982,39 

  



 

Wartość budynków w ciągu 2020 roku przedstawionych w powyższej tabeli wzrosła wskutek: 

1) przebudowy przyłącza elektrycznego do administracji Domu Nauczyciela w Drochlinie; 

2) wymiany dachu na budynku OSP Lelów II- Zbyczyce; 

3) termomodernizacji, montażu windy, wymiany instalacji CO, wymiany instalacji 

elektrycznych oraz sanitarnych, zakup wyposażenia- Dzienny Dom Senior+ w Drochlinie; 

4) budowa garażu strażackiego w Podlesiu. 

Natomiast zmniejszyła się wskutek sprzedaży udziału jednego mieszkania w Domu 

Nauczyciela w Drochlinie oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Lelowie przy ul. Plac 

Partyzantów 19. 

8.6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

8.6.1. Wodociągi i kanalizacja 

Gmina Lelów jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 106,2 km wraz  

z 1 882 przyłączami wodociągowymi o długości 35,8 km, których łączna wartość na dzień 

31.12.2020 r. wynosiła 11 580 886,38 zł oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lelów  

25 

Świetlica w budynku 

remizy OSP 

Nakło 199  

598,43 117 108,87 117 108,87 

  

26 

Świetlica w budynku 

remizy OSP  

Staromieście 26  

194,32 100 319,72 100 319,72 

  

27 

Remiza OSP 

Zbyczyce  

ul. Żwirkowskiego 46  

298,00 33 460,00 56 215,00 + 22 755,00 

28 
Świetlica Wiejska 

Mełchów 13C 
68,00 8 536,20 8 536,20 

 

  

29 

Świetlica Wiejska  

Podlesie -budynek 

starej szkoły 

429,37 
1 077 539,27 

84 044,46 

1 077 539,27 

84 044,46  

 

  

30 
Świetlica Wiejska 

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

  

31 
Hydrofornia  

Mełchów 13A  
 520 768,12 520 768,12 

  

32 

 

Budynki b. SKR 

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

  

33 
Magazyny 

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

 

  

34 
Bud. gosp. 

Skrajniwa 
 7 168,84 7 168,84 

 

35 
Budynek b. Zlewnii 

Mleka Nakło 81 
86,00 12 040,00 12 040,00 

  

36 

Targowisko „Mój 

Rynek” w Lelowie 

ul. Koniecpolska 8 

 2 289 346,12 2 289 346,12 

  

 
 Razem 

 21 755 022,9

2 

22 788 792,3

0  

- 13 762,45 

+ 986 153,14  



o długości 10 km wraz z 276 przyłączami, której łączna wartości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 

7 767 408,33 zł. 

 

8.6.2. Drogi i 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 23 437 824,99 zł. Ponadto Gmina jest władającym drogami 

wewnętrznymi o łącznej długości 37,097 km i łącznej wartości 10 522 518,36 zł. Całkowita 

wartość dróg i mostów znajdujących się we władaniu Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 

35 970 236,73 zł.  

Wartość dróg i mostów na dzień 31.12.2020 r w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła  

o 1 340 721,82 zł, w tym : 

- wartość dróg gminnych wzrosła o 1 200 150,42 zł -dokonano przebudowy drogi o numerze 

ewidencyjnym 689015 w Lelowie 

-wartość dróg wewnętrznych wzrosła o 140 571,40 zł, - wykonano chodnik z kostki brukowej 

w Nakle o wartości 68 113,50 zł oraz położono nawierzchnię asfaltową wokół GOK-u  

w Lelowie o wartości 72 457,90zł.  

  

8.6.3. Oświetlenie uliczne 

Gmina jest właścicielem 1237 szt. lamp oświetlenia ulicznego, 66,85 km linii napowietrznej 

oraz 1.5 km linii kablowej. Wartość oświetlenia ulicznego na dzień 31.12.2020 r. wynosiła  

1 988 725,87 zł. Wartość oświetlenia w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wzrosła o 42 146,21 

zł wskutek rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mełchów, Nakło, 

Staromieście, Ślęzany oraz budowę oświetlenia przy ZSP-Lelów. 

8.6.4. Przystanki autobusowe  

Gmina jest właścicielem 18 trwałych przystanków autobusowych usytuowanych w ciągu dróg 

publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, których wartość na koniec 

2020 r. wynosiła 64 542,67 zł. Wartość w roku 2020 wzrosła w porównaniu z rokiem 2019  

o 22 816,50 zł- wykonano kostkę brukową wokół wiaty przystankowej w Turzynie oraz 

zabudowano wiatę przystankową w sołectwie Lgota Gawronna. 

 

8.6.5. Maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz środki transportu 

Gmina jest posiadaczem maszyn, urządzeń, wyposażenia i środków transportu o łącznej 

wartości na dzień 31.12.2020 r w kwocie 2 791 966,70, z tego: 

1) kotły i maszyny energetyczne: 1 041 279,07 zł; 

2) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 310 066,73 zł; 

3) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistycznego zastosowania: 26 506,28 zł; 

4) urządzenia techniczne: 112 126,42 zł; 

5) środki transportu: 967 858,33 zł; 

6) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 334 129,54 zł. 

 

8.6.6. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.  

Gmina jest właścicielem innych obiektów inżynieryjnych o wartości na dzień 31.12.2020 r 

wynoszącej 3 858 491,66 zł, których wykaz zawarto w poniższej tabeli. 

Lp. Wyszczególnienie środka trwałego Wartość [zł] 



 

8.7. Zbiorcze zestawienie wartości składników majątkowych (umarzanych stopniowo) 

na dzień 31.12.2020 r. 

Zestawienie wartości składników majątkowych na dzień 31.12.2020 wchodzących w skład 

mienia komunalnego Gminy Lelów przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość  

na dzień 

31.12. 2019 r. 

(zł) 

Wartość  

na dzień  

31.12.2020 r. 

(zł) 

1 
Wartość gruntów 

i udziałów w gruntach 2 540 018,12 

 

2 759 896,52 

2 Wartość budynków 21 755 022,92  22 788 792,30 

3 Wartość wodociągów 11 566 864,11 11 580 886,38 

4 Wartość kanalizacji 7 670 878,83 7 767 408,33 

5 Wartość dróg, mostów, 34 629 514,91  35 970 236,73 

6 Wartość przystanków 47 630,17 64 542,67 

7 Wartość oświetlenia  ulicznego 1 946 579,66  1 988 725,87 

8 
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej, 
3 818 968,93  

3 858 491,66 

9 
Urządzenia, maszyny, wyposażenie 

i środki transportu  1 723 353,41 2 791 966,70 

 Razem 85 698 831,06 89 570 947,16 

 

8.8. Wyposażenie, przyrządy, urządzenia amortyzowane jednorazowo (100%) w 

momencie oddania do używania 

Lp. Nazwa jednostki 

Wartość 

na dzień 

1.01.2020 r. 

(zł) 

Wartość  

na dzień 

31.12.2020 r. 

(zł) 

1 2 4 3 

1 Urząd Gminy Lelów 763 309,22 1 021 170,18 

2 
Gminny Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Lelowie 
95 007,71 95 113,00 

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny 878 841,06 997 299,02 

4 Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” 26 699,92 26 699,92 

1  3 

1 place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe 981 791,92 

2 boiska, stadion sportowy 1 512 192,47 

3 studnie, szamba, ogrodzenia 193 388,42 

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 3 858 491,66 



w Lelowie 

5 Szkoła Podstawowa w Nakle 175 300,32 0,00 

6 Przedszkole w Nakle 0,00 138 436,15 

 Razem 1 939 158,23 2 278 718,27 

 

8.9. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności o ograniczonych 

prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach  

w spółkach, akcjach.  

Gminie Lelów nie przysługują wierzytelności ani inne udziały w spółkach bądź akcjach. 

Wartość ograniczonych praw rzeczowych na koniec 2020 r. w porównaniu z rokiem 

poprzednim ilustruje poniższa tabela: 

 

Lp. 

 

 

Tytuł prawny 

 

Wartość 

na dzień 

31.12.2019 r. 

(zł) 

Wartość 

na dzień 

31.12.2020 r. 

(zł) 

1 2 3 4 

1. Hipoteka na nieruchomościach 149 738,00  177 961,16 

1.1

. 

Wpisy hipoteczne dotyczące  

osób prawnych 
143 118,10  169 546,26 

1.2

. 

Wpisy hipoteczne dotyczące  

osób fizycznych 
6 619,90  8 414,90 

 

8.10. Przysługujące Gminie Lelów inne ograniczone prawa rzeczowe 

8.10.1.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. 

 

8.10.2. Dzierżawa i użytkowanie od innych podmiotów 

Gmina użytkuje od Samorządu Województwa Śląskiego – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach grunt o pow. 0,4 m2 pokryty wodą Skarbu Państwa położony w Lelowie 

działka nr 407 k.m.2. Cel użytkowania gruntu:  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). Ponadto Gmina dzierżawi grunt o pow. 16,5m2  

pod przystankiem w Skrajniwie. 

 

8.11. Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw 

własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

W 2020 r. miały miejsce następujące operacje w obrocie gruntami:  

1) sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni: 1,3540 ha, 

2) w obrębie Drochlin powiększono wartość powierzchni gruntów o 31.1244 ha, 

3) w obrębie Lelów powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,09 ha, 

4) w obrębie Skrajniwa powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,08 ha, 

5) w obrębie Mełchów powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,67 ha, 

6) w obrębie Konstantynów powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,37 ha,  

7)  w obrębie Nakło powiększono wartość powierzchni gruntów o 0,0600 ha, 



8) w obrębie Zbyczyce powiększono wartość gruntów o 0,4000 ha. 

9) sprzedano lokal mieszkalny w Drochlinie z udziałem 2920/10000 części w gruncie  

dz. nr 817/2 o pow. 0,0722 ha. 

Lp. Obręb 

Łącznie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

(ha) 

Zwiększe 

nie 

(ha) 

Zmniejsze 

nie 

 (ha) 

Łącznie na 

dzień 

31.12.2020 r. 

W tym 

użytkowanie 

wieczyste 

  (ha) 

Wartość 

na dzień 

31.12.2020 r. 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Biała Wielka 55,6686 - 0,0624  55,6062 0,1967 389 243,40 

2 Celiny 0,8800 - - 0,8800 - 6160,00 

3 Drochlin 17,8759 31,1244 0,0292 48,9711 - 342 798,26 

 

W tym 

Drochlin - 

udziały 

0,1922 - 0,0292 

 

0,1630 - 
 

 1141,56 

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

5 Konstantynów 9,3570 0,3700  - 9,7270 - 68 089,00 

6 Lelów 53,7164 0,0900  53,8064 0,5926 486 012,16 

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

8 
Lgota 

Gawronna 
2,4498 - - 2,4498 - 17 148,60 

9 Mełchów 12,3752 0,6700 - 13,0452 - 91 316,40 

10 Nakło 17,9773 0,0600 0,9716 17,0657 - 119 459,90 

11 Podlesie 103,7496 - - 103,7496 0,1801    726 247,20 

12 Skrajniwa 6,5559  0,0800  6,6359 - 46 451,30 

13 Staromieście 13,3023 - - 13,3023 - 93 116,10 

14 Ślęzany 30,1803 - - 30,1803 - 211 262,10 

15 Turzyn  7,7325 - 0,3200 7,4125 - 51 887,50 

16 Zbyczyce 8,1693 0,4000  8,5693 - 61 429,10 

 Razem 347,0294 32,7944 1,3832 378,4406 0,9694 2 759 896,52 

8.12. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania 

Lp. Wyszczególnienie 

Dochód (zł) 

2019

r. 
2020 r. 

1 2 3 4 

   1 Sprzedaż 224 418,30 100 880,00 

2 
Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwały 

zarząd 
5 219,92 5 220,22 

3 Dzierżawy 7 582,45 9 208,78 

4 Najmy lokali użytkowych 131 934,53 102 480,63 

5 Najem lokali mieszkalnych 27 411,52 24 149,32 

  Ogółem: 396 566,72 241 938,95 

 

8.13 Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia 

komunalnego. 



Przewiduje się dalsze nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa w wyniku  

ich komunalizacji. Planuje się sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Drochlinie 

oraz dalszą sprzedaż gruntów stanowiących własność gminy z chwilą pojawienia  

się dla nich nabywcy. 

 

9. Działalność inwestycyjna 

9.1 W roku 2020 Gmina poniosła nakłady inwestycyjne na kwotę 4 218 052,73. Wykonanie 

wydatków inwestycyjnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższej 

tabeli. 

Dział 
Wydatki inwestycyjne  

wg działów 

Plan po zmianach 

wg stanu na 

31.12.2020 r. 

Wykonanie  

wg stanu na 

31.12.2020 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 90 770,00 14 231,79 

600 Transport i łączność 1 266 588,25 1 226 562,92 

700 Gospodarka mieszkaniowa 57 564,00 54 904,86 

750 Administracja publiczna 10 650,57 10 650,57 

754 
Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
272 651,77 272 574,99 

801 Oświata i wychowanie 41 624,68 26 555,01 

851 Ochrona zdrowia 13 530,00 11 070,00 

852 Pomoc społeczna 852 507,00 804 880,65 

900 
Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 
1 265 953,85 1 258 898,92 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
541 642,75 534 223,02 

926 Kultura fizyczna 3 500,00 3 500,00 

Razem 4 416 982,87 4 218 052,73 

 

Poniżej prezentuje się najważniejsze inwestycje z roku 2020. 

 

9.1. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na 

budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów” 

W 2020 roku zakończono budowę instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej  

na terenie gminy Lelów. Podstawowy cel projektu to ograniczenie emitowanych 

zanieczyszczeń głównie gazu CO2, oraz pyłów PM10 i PM2,5, zwiększenie udziału 



wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych, które w przyszłości przyniosą wymierne korzyści 

finansowe dla budżetu Gminy Lelów, tym samym dla mieszkańców gminy. 

Zgodnie z założeniem w ramach I części w/w projektu wykonano instalacje fotowoltaiczne na 

budynkach i obiektach użyteczności publicznej o następujących mocach : 

1) Wiejskiego Domu Kultury i Sportu w Turzynie o mocy 5,985 kW; 

2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie obiekt Szkoły Podstawowej w Lelowie o mocy 

7,125 kW; 

3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie obiekt Hali Sportowej w Lelowie  

11,97 kW;  

4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie obiekt Gimnazjum w Lelowie o mocy  

35,625 kW; 

5) Oczyszczalni ścieków Lelów o mocy 35,625 kW; 

6) Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie o mocy 7,125 kW;  

7) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie o mocy 3,705 kW; 

8) Hydroforni Lelów o mocy 35,625 kW; 

9) Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu 7,125 kW; 

10) Świetlicy Wiejskiej w Lgocie Błotnej o mocy 7,125 kW; 

11) Hydroforni Mełchów o mocy 20,235 kW; 

12) Urzędu Gminy Lelów o mocy 20,235 kW. 

Łącznie zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 197,505 kW = 0,197505 MWe. 

W ramach II części w/w projektu wykonano instalację pomp ciepła na następujących obiektach 

Gminy Lelów: 

1) Wiejskiego Domu Kultury i Sportu w Turzynie; 

2) Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu; 

3) Świetlicy Wiejskiej w Lgocie Błotnej. 

Projekt dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to 1 115 368,10 zł, kwota wsparcia 

otrzymanego od Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego 

to 872 424,04 zł. 

 

9.2. „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. 

Sportowej w Lelowie” 

W 2020 roku Gmina Lelów zakończyła realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg i ciągów 

pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie” współfinansowanej 

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 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 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”. Zakres robót obejmował przebudowę ulic o łącznej długości 1 378m 

wraz z ciągami pieszymi oraz elementami odwodnienia. Całkowita wartość inwestycji  

to 1 200 150,42 zł, kwota wsparcia otrzymanego od EFRROW to 763 331,00 zł. 

9.4. Utworzenie Dziennego Domu Placówki „Senior +” 



 

 

W ramach Programu Senior+ w Gminie Lelów powstał Dzienny Dom Senior+, który swoim 

wsparciem obejmie minimum 15 seniorów. Dzięki Programowi Senior+ wykonano adaptację 

byłej szkoły podstawowej w Drochlinie, która polegała na przeprowadzeniu robót budowlanych 

w budynku, w którym utworzono Dzienny Dom Senior+. W zakres przebudowy weszły 

następujące prace: roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne oraz 

wyposażenie. Do dyspozycji seniorów przygotowano następujące pomieszczenia: pokój 

szkoleń, pokój wypoczynkowy, pomieszczenie klubowe, kinezyterapię, kuchnię, jadalnię, 

pokój pielęgniarki, szatnię, windę, wc niepełnosprawnych, wc kobiet, wc męskie. Gmina Lelów 

otrzymała dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł z budżetu państwa na realizację  

ww. zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, natomiast 

wkład własny Gminy wyniósł 498 405,34 zł. Utworzony Dzienny Dom Senior+ będzie 

realizował założenia Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, którego celem jest 

w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 

60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty 

prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii,  

a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb 

stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

9.5. Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba  

na terenie Gminy Lelów 



 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Lelów otrzymało pomoc finansową w wysokości 

17 700,00 zł na realizację operacji  pt. „Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD 

Jurajska Ryba na terenie gminy Lelów” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez społeczność”. W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący 

cel: stworzenie spójnego systemu informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba  

na terenie gminy Lelów sprzyjającego promowaniu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa, 

który przyczyni się do aktywizacji aktualnie uśpionej promocji poprzez zakup i montaż  

17 gablot, każda z nich będzie promować obszar RLGD Jurajska Ryba. Tablice te będą służyły 

jako informacja i promocja obszaru. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 15 113,94 zł. 

9.6. Zagospodarowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Lelowie 

 



 

Zagospodarowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Lelowie”, to realizacja 

operacji, której 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. 

10. Realizacja funduszu sołeckiego 

W Gminie Lelów nie jest tworzony budżet obywatelski. Inną 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, uchwalonym 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 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 2020 na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w budżecie 

Gminy Lelów wyasygnowano kwotę 345 004,18 zł. Zgodnie z propozycjami sołectw w ramach 

środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w roku 2020 zrealizowano 

zadania na łączną sumę 343 432,08 zł. W poszczególnych sołectwach gminy w 2020 r. 

zrealizowano:  

Biała Wielka, kwota 20 266,82 zł w tym: utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej – plan 

1 725,30 zł, wykonanie 1 725,30 zł; zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej 

Wielkiej – plan 18 541,52 zł, wykonanie 18 414,39 zł;  

Celiny, kwota 11 478,04 zł w tym: doposażenie placu zabaw, zakup wiaty – plan 11 478,04 zł, 

wykonanie 11 478,04 zł; 

Drochlin, kwota 28 923,00 zł w tym: wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Drochlinie – 

plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,04 zł; zagospodarowanie terenu po byłej SP w Drochlinie 

– plan 18 923,00 zł, wykonanie 18 900,00 zł; 

Konstantynów, kwota 11 478,04 w tym: doposażenie budynku świetlicy w Skrajniwie – plan 

11 478,04 zł, wykonanie 11 478,04 zł; 

Lelów, kwota 39 614,00 zł w tym: przebudowa infrastruktury wokół  zagospodarowanego 

terenu przy GOK – u w Lelowie – plan 39 614,00 zł, wykonanie 39 613,91 zł; 

Lgota Błotna, kwota 10 745,39 zł w tym: bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy 

– plan 10 745,39 zł, wykonanie 10 744,60 zł; 

Lgota Gawronna, kwota 6 704,02 zł w tym: zakup wyposażenia domu wiejskiego  

oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – plan 6 704,02 zł, wykonanie 6 703,54; 

Mełchów, kwota 11 000,00 zł w tym: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mełchowie – 

plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 999,11 zł; 

Nakło, kwota 30 083,24 zł w tym: zagospodarowanie centrum wsi Nakło etap II  

– plan 30 083,24 zł, wykonanie 29 973,25 zł; 

Podlesie, kwota 20 000,00 zł w tym: dofinansowanie do budynku gospodarczego przy remizie 

OSP w Podlesiu w ramach zadania pn. „Budowa garażu strażackiego z częścią gospodarczą 

oraz rozbiórka istniejącego budynku remizy OSP w Podlesiu  - plan 20 000,00 zł, wykonanie 

20 000,00 zł; 

Skrajniwa, kwota 13 011,21 zł w tym: doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Skrajniwie – 

plan 13 011,21 zł, wykonanie 13 011,21 zł; 

Staromieście, kwota 16 960,65 zł w tym: doposażenie świetlicy wiejskiej w Staromieściu  

– plan 16 960,65 zł, wykonanie 16 960,65 zł; 

 

11. Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonuje jeden podmiot leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie, którego organem tworzącym jest Gmina 

Lelów. Podmiot ten udzielał świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

(gabinet internistyczny, gabinet zabiegowy oraz gabinet pielęgniarki środowiskowej  

oraz specjalistycznej opieki  zdrowotnej z zakresu: neurologii, psychiatrii, ginekologii  

oraz stomatologii. Świadczenia te udzielane były w ramach kontraktów medycznych zawartych 

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczeniobiorcy mieli możliwość wykonać na miejscu 

dwa razy w tygodniu z podstawowych badań laboratoryjnych krwi i moczu oraz badań 

radiologicznych w Pracowni RTG w Częstochowie ul. Kościuszki 9a. 

SPZO GOZ w Lelowie jest jedynym zakładem opieki zdrowotnej działającym na terenie gminy. 

Ilość osób zadeklarowanych w tej placówce wyniosła 3 428 pacjentów, z czego: 3 164  

to mieszkańcy gminy Lelów oraz 264 pacjentów z poza gminy.  



 W roku 2020 SPZOZ GOZ w Lelowie udzielił 13403 świadczeń lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej w tym 47 wizyt domowych.  

Poradnie specjalistyczne udzieliły świadczeń; 

- Poradnia Zdrowia Psychicznego – 3 599, 

- Poradnia Neurologiczna – 709, 

- Poradnia Ginekologiczna – 471, 

- Poradnia Stomatologiczna – 874. 

 Z zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało 289 pacjentów – łącznie wykonano 11220 zabiegów, 

Pobrano 59 wymazy cytologiczne, wykonano 268 badań USG ginekologicznych,  

168 pacjentkom wykonano USG piersi oraz węzłów chłonnych. Udzielono 8 397 świadczeń 

pielęgniarskich, w tym m.in. 175 badań Ekg, 579 pomiarów ciśnienia tętniczego RR,  

549 szczepień, u 49 pacjentów wykonano badania Holter EKG, 28 badań Holterem RR,  

16 pacjentów poddano badaniu spirometrycznym. Położna w ramach POZ udzieliła 119 

świadczeń, z konsultacji kardiologicznej skorzystało 297 pacjentów a z konsultacji 

diabetologicznej skorzystało 115 pacjentów. 

 W SPZOZ GOZ jeden raz w miesiącu wykonywane jest badanie USG jamy brzusznej,  

z którego w roku 2020 skorzystało 169 pacjentów.  

W ramach profilaktyki zdrowotnej w SPZOZ GOZ wykonywane były również: - badania 

osteoporozy – 2 razy w roku, 

 - badanie okulistyczne - 3 razy w roku, 

- mammografia – 2 razy w roku, 

- USG DOOPLER tarczycy, naczyń szyjnych, kończyn dolnych i górnych, zatok oraz echo 

serca - 2 razy w roku.   

Badania laboratoryjne wykonano u 1745 pacjentów, łącznie 6709 badań. Przeciwko Wzw B 

zaszczepiono 28 osób. 

Świadczenia zdrowotne w dni wolne od pracy, po godzinach pracy SP ZOZ GOZ w Lelowie w 

sytuacji nagłego zachorowania lub wypadku udzielało Pogotowie Ratunkowe w Koniecpolu ul. 

Armii Krajowej 6A 

Natomiast świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki 

zdrowotnej udzielała Przychodnia PAW-MED w Koniecpolu ul. Zamkowa 1. 

Przy SPZOZGOZ w Lelowie działa Rada Społeczna wybrana przez Radę Gminy Lelów 

uchwałą nr XXII/160/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. na okres 4 letniej kadencji, która jest organem 

opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz Kierownika SPZOZ. W skład Rady Społecznej 

wchodzą: Wójt Gminy Krzysztof Molenda, przedstawiciel Wojewody Śląskiego Przemysław 

Soja oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy: Jacek Foltyn, Krzysztof Gęsikowski, 

Władysław Jaworski, Iwona Kurek, Jerzy Palka, Józef Stacherczak, Edyta Tyjas.  

W roku 2020 Rada Społeczna zebrała się na 3 posiedzeniach, na których podjęła 5 uchwał 

dotyczących przedstawienia opinii Kierownikowi SPZOZ GOZ w Lelowie dotyczących projektu 

budżetu i planu inwestycyjnego oraz jego zmian w ciągu roku.  

Gmina Lelów nie zarządza ani na terenie gminy nie działa szpital. Na terenie gminy w roku 

2020 nie realizowano programów zdrowotnych.  

12. Edukacja 

12.1.Placówki oświatowe w gminie. 

W gminie Lelów w 2020 r. funkcjonowały następujące placówki oświatowe: Szkoła 

Podstawowa w Lelowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie,  

w okresie do 31 sierpnia 2020 r. Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Nakle,  



a od 1 września 2020 r. Przedszkole w Nakle oraz dwie szkoły podstawowe publiczne wraz  

z oddziałami przedszkolnymi, przekazane w roku 2012 na czas nieokreślony do prowadzenia 

innym podmiotom nie będących jednostką samorządu terytorialnego, tj. Szkoła Podstawowa 

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

w Podlesiu oraz Szkoła Podstawowa w Ślęzanach prowadzona obecnie przez Stowarzyszenie  

na rzecz rozwoju wsi Ślęzany „Bliżej siebie” w Ślęzanach, 

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach podstawowych pobierało ogółem 335 uczniów. 

Ponadto do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 64 uczniów oraz do przedszkola  

83 przedszkolaków.  

W szkołach odbywała się nauka języków obcych: języka angielskiego uczyło się 335 uczniów 

a języka niemieckiego uczyło się 55 uczniów, tj. uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. 

W 2020 r. szkołę podstawową ukończyło 37 uczniów. Wszyscy uczniowie ze wszystkich szkół 

otrzymali promocje do kolejnych klas. 

12.2. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 

W roku szkolnym 2019/2020 odbył się egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych. 

Celem sprawdzianów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności 

uczniów na zakończenie szkoły podstawowej. W 2020 r. po raz pierwszy ósmoklasiści 

przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego. Do obowiązkowego egzaminu przystąpiło  

37 uczniów. Ze względu na pandemię SARS-COV-2 egzamin został przesunięty i odbywał się 

w dniach 16-18 czerwca 2020 r. Minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać nie jest 

określony, 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 2019/2020 w Szkole Podstawowych w Nakle nie było egzaminu ósmoklasisty 

ze względu na brak uczniów klasy ósmej. 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach, gminie, powiecie oraz 

województwie przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Nazwa szkoły Liczba 

uczniów 

zdających 

J. polski 

 

J. angielski 

 

Matematyka 

 

1. Szkoła Podstawowa w Lelowie  21 57,14% 49,29% 43,71% 

2. Szkoła Podstawowa w Podlesiu 9 67,56% 48,22% 48,67% 

3. Szkoła Podstawowa w Ślęzanach  7 70,57% 55,86% 70,86% 

4. Średnio w gminie  37 62,22% 50,27% 50,05% 

5. Średnio w powiecie 1079 62,17% 52,21% 47,17% 

6. Średnio w województwie 34944 59,29% 55,24% 45,67% 

 

Średnie wyniki z j. polskiego i matematyki w gminie są wyższe niż średnie wyniki w powiecie  

i województwie. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że w największej na terenie gminy 

szkole tj. Szkole Podstawowej w Lelowie wszystkie wyniki są poniżej średniej powiatowej  

i wojewódzkiej. 

W roku szkolnym 2019/2020 r. średnia liczebność klasy w szkołach podstawowych wynosiła: 

w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie 19 uczniów, w Szkole Podstawowej  

w Podlesiu 9 uczniów, w Szkole Podstawowej w Nakle w kl. I-III 2 uczniów, w Szkole 

Podstawowej w Ślęzanach 4 uczniów. 



12.3. Oświata i wychowanie  

Zgodnie z uchwałą Nr XX/140/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Rady Gminy Lelów z dniem  

31 sierpnia 2020 r. zlikwidowano Szkołę Podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym  

w Nakle. W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła ta zatrudniała 4 nauczycieli  (2,45 etatów) oraz 

1 osobę obsługi (0,75 etatu) zapewniając kształcenie 14 uczniom. 

Wg stanu na 31.12.2020 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie zatrudnionych było 

37 nauczycieli (28,11 etatów) oraz 12 osób obsługi (11,63 etatów). Ilość dzieci: 232. 

Wydatki budżetu gminy na finansowanie zadań oświatowych w roku 2020 wynosiły 

6.502.744,42 zł. 

12.4. Szkoły podstawowe 

12.4.1 Wydatki bieżące w szkołach podstawowych 

1. Poniesione wydatki w wysokości 4.539.617,15 zł, w tym: 

a) dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 1.327.840,69 zł, w tym dotacje 

dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 

spoza sektora finansów publicznych (Szkoła podstawowa w Podlesiu i Szkoła 

Podstawowa w Ślęzanach) 

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 2.599.291,39 zł, 

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie, SP Nakło, 

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 

354.864,25 zł, w tym: 

    wydatki zrealizowane przez ZSP w Lelowie, SP Nakło w kwocie 287.227,17 zł 

obejmowały niezbędne zakupy do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu 

szkolnictwa podstawowego – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, 

programów, prenumeraty, delegacje służbowe dla pracowników, zakup energii, wody, 

opału, odpis na ZFŚS dla pracowników i inne, 

d) wydatki poniesione przez Urząd Gminy Lelów w kwocie 67.637,08 zł obejmowały zakup 

pomocy dydaktycznych w ramach rezerwy oświatowej (59.952,00 zł), pokrycie 

zobowiązań zlikwidowanej SP Nakło - zakup i dystrybucja energii elektrycznej (188,23zł) 

oraz uzupełnienie chodnika przySP w Ślęzanach (7.496,85 zł) – zadanie zrealizowane 

w ramach środków funduszu sołeckiego Ślęzany, 

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 139.589,32 zł, tj. wypłacono 

ekwiwalenty i świadczenia BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSP w Lelowie,  

SP Nakło, odprawy pieniężne dla pracowników SP Nakło w związku z likwidacją 

jednostki, świadczenia pieniężne w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli – 500 

zł na naukę zadaną,  

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 uofp zostały wykonane w kwocie 118.031,50 zł, w tym: realizacja przez Gminę 

Lelów projektu pn. „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej,  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.W ramach 

realizacji w/w projektu poniesiono wydatki związane z zakupem laptopów (utworzenie 

mobilnej pracowni przedmiotowej do kształcenia na odległość) 

12.4.2.Wydatki majątkowe w szkołach podstawowych 

 1. Poniesione wydatki w wysokości 26.555,01 zł.  

Dotyczyły one następujących zadań: 

a) „Ogrodzenie działki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie” 

 – plan 16.500,00 zł, wydatkowano 16.431,00 zł. Zadanie zrealizowane z własnych 

środków gminy. 



b) „Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu” – plan 10.124,68 zł, 

wydatkowano 10.124,01 zł. Zadanie zrealizowane w 100% ze środków funduszu 

sołeckiego sołectwa Podlesie. 

c) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie – segment 

„GIMNAZJUM”” – plan 15.000,00 zł, brak wydatków w 2020 r. Zadanie kontynuowane 

w 2021 r. 

12.5. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

     Poniesione wydatki w wysokości 390.847,28 zł.  w tym: 

1) dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 292.537,00 zł, w tym dotacje 

dla publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych  

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 55.442,99 zł - 

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników SP Nakło oraz wypłata odprawy 

pieniężnej dla pracownika SP Nakło w związku z odejściem na świadczenie kompensacyjne 

– 12.850,50 zł, 

3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 

20.906,88 zł i dotyczyły pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących 

mieszkańcami Gminy Lelów, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie 

(18.335,88 zł), oraz bieżącego utrzymania OP Nakło (2.571,00 zł), 

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 21.960,41 zł, tj. wypłacono 

dodatki wiejskie dla nauczycieli SP Nakło (2.460,41 zł) oraz odprawę pieniężną  

dla pracownika SP Nakło w związku z likwidacją jednostki (19.500,00 zł). 

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Nakle Podlesiu i Ślęzanach 

uczęszczało 64 uczniów w tym do klasy „0” -12 uczniów oraz klasy poniżej „0” - 52 uczniów.  

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/140/2020 w dniu 21 maja 2020 r. Rady Gminy Lelów podjęła decyzję 

o likwidacji Szkoły Podstawowej w Nakle z dniem 31.08.2020 r. wraz z oddziałem 

przedszkolnym. Wg stanu na 31.08.2020 r. w OP Nakło zatrudniony był 1 nauczyciel. Ilość 

dzieci: 14. 

12.6. Przedszkola 

W grupie wydatki bieżące 

1. Poniesione wydatki w wysokości 654.067,24 zł. w tym: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie  

501.608,86 zł i stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników  

ZSP w Lelowie oraz nowo powstałej z dniem 1 września 2020 r. jst - Przedszkola 

w Nakle, 

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w wysokości 

126.262,75 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSP w Lelowie oraz Przedszkole  

w Nakle, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa 

przedszkolnego w łącznej kwocie 57.866,24 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników, 

zakup pomocy dydaktycznych, programów, prenumeraty, szkolenia pracowników, 

zakup energii, wody, opału, zmywarki i inne oraz wydatki poniesione przez Urząd 

Gminy Lelów w kwocie 68.396,51 zł, w tym koszty wychowania przedszkolnego 

dziecka będących mieszkańcem Gminy Lelów, uczęszczającego do przedszkola  

w innej gminie (67.999,77 zł), 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 26.195,63 zł,  

tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSP Lelów oraz Przedszkola w Nakle. 

W 2020 r. funkcjonowało jedno czterooddziałowe przedszkole wchodzące w skład Zespołu 

Szkolno Przedszkolnego w Lelowie oraz utworzone od 1 września 2020 r. jednooddziałowe 



Przedszkole w Nakle. Do przedszkola uczęszczało 97 uczniów, w tym do klasy „0” -23 uczniów 

oraz klasy poniżej 0  - 74 uczniów. 

Wg stanu na 31.12.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Przedszkole Lelów) było  

10 nauczycieli (5,65 etatów) oraz 1 osoba obsługi (1 etat). Ilość dzieci: 82. 

Wg stanu na 31.12.2020 r. zatrudnionych w Przedszkolu w Nakle było 5 nauczycieli  

(2,20 etatów) oraz 1 osoba obsługi (0,75 etatu), ilość dzieci - 18. 

 

12.7. Gimnazjum 

Poniesione wydatki w wysokości 8.656,98 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

zostały wykonane w kwocie 8.656,98 zł (JDU za 2019 r.). 

 

12.8. Dowożenie uczniów do szkół 

Poniesione wydatki w wysokości 150.922,11 zł. w tym: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 17.568,18 zł – 

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego ramach prac 

publicznych (wynagrodzenie w części refundowane przez Urząd Pracy): 9.455,89 zł oraz 

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi opiekunów w czasie dowozów: 8.112,29 zł. 

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 

133.353,93 zł i w 100% były to wydatki zrealizowanych przez Urząd Gminy – opłata  

za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Lelowie (269,46 zł), dowóz dzieci  

do szkół z terenu Gminy Lelów (132.696,90 zł) oraz odpis na ZFŚS (387,57 zł), dowóz dzieci 

do szkół realizuje firma zewnętrzna. 

W 2020 roku dowóz uczniów do szkół był wykonywany przez przewoźnika wyłonionego  

w drodze przetargu zgodnie z umowa Nr 248/2019 z dnia 4 września 2019 r. Uczniowie  

do szkół i przedszkoli dowożeni są trzema autobusami otrzymują bilety miesięczne w każdym 

autobusie jest opiekun. 

Do wszystkich szkół i przedszkoli w gminie dowożonych było 275 uczniów, z tego do: 

1) Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - 210 uczniów,  

2) Szkoły Podstawowej w Podlesiu – 27 uczniów, 

3) Szkoły Podstawowej w Ślęzanach – 38 uczniów. 

 

12.9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Planowano 16.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków środki 

finansowe były planowane na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z ZSP Lelów. 

 

12.10. Stołówki szkolne i przedszkolne 

Poniesione wydatki w wysokości 398.216,62 zł. w tym: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 284.888,87 zł,  

tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie, 

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 

112.379,63 zł i składały się z wydatków zrealizowanych przez ZSP w Lelowie (stołówkę 

szkolną) – zakup żywności na stołówkę szkolną, energii elektrycznej, wody, wywóz 

nieczystości, wyposażenia kuchni, odpis na ZFŚS dla pracowników i inne drobne. 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 948,12 zł, tj. wypłacono 

pracownikom świadczenia BHP. 

Wg stanu na 31.12.2020 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (stołówka szkolna) było 6 osób  

(6 etatów). 



Z dożywiania korzysta średnio 330 dzieci, w tym: 

- 133 z SP Lelów, 

- 82 z Przedszkola w Lelowie, 

- 15 z Przedszkola w Nakle, 

- 90 z SP Podlesie, SP Ślęzany, 

- 10 z Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”. 

 

12.11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

Poniesione wydatki w wysokości 21.005,32 zł. w tym:. 

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy w edukacji przedszkolnej. 

Dotacja na zadania bieżące została wykonana w kwocie 21.005,32 zł, w tym dotacje  

dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza 

sektora finansów publicznych (Szkoła Podstawowa w Ślęzanach). 

 

12.12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  

Poniesione wydatki w wysokości 218.496,68 zł. w tym wydatki związane z realizacją zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji szkoły 

podstawowej. 

1) dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 54.669,16 zł, w tym dotacje  

dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza 

sektora finansów publicznych dla szkół podstawowych w Podlesiu i Ślęzanach; 

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 157.751,57 zł,  

tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzącymi zajęcia z uczniami 

niepełnosprawnymi w ZSP w Lelowie; 

3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 

6.075,95 zł i dotyczyły zakupu monitora interaktywnego oraz klocków dla Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Lelowie  

 

12.13. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  

Poniesione wydatki w wysokości 39.630,05 zł. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji  

na realizację zadań zleconych dotyczyły zakupu dla szkół gminnych podręczników, ćwiczeń 

oraz materiałów biurowych. 

 

12.14. Pozostała działalność w oświacie  

Poniesione wydatki w wysokości 54.729,98 zł. w tym: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 800,00 zł,  

tj. wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej, 

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 

53.929,98 zł, w tym: odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Gimnazjum w Lelowie,  

ZSP w Lelowie oraz SP w Nakle (49.683,13 zł), paliwo do samochodu (1.247,85 zł) 

ubezpieczenie samochodu (2.955,00 zł) oraz badania lekarskie (44,00 zł). 

 

13. Ochrona przeciwpożarowa w gminie 



Na terenie gminy Lelów funkcjonują następujące jednostki ochotniczych straży 

pożarnych: OSP Lelów I, OSP Lelów II Zbyczyce, OSP Nakło, OSP Biała Wielka, OSP 

Staromieście, OSP Podlesie, OSP Drochlin, OSP Lgota Błotna, OSP Mełchów, OSP Ślęzany. 

Dwie z nich (OSP Lelów II Zbyczyce oraz OSP Nakło) należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

W 2020 roku jednostki OSP do zdarzeń wyjeżdżały łącznie 143 razy, z tego: OSP Lelów II -  

81 wyjazdów, OSP Nakło – 23 wyjazdy, OSP Podlesie 17 wyjazdów, OSP Staromieście  

19 wyjazdów oraz OSP Biała Wielka 3 wyjazdy. 

Środki finansowe z budżetu Gminy Lelów na rzecz ochrony przeciwpożarowej w 2020r. 

wyniosły łącznie 379 623,34 zł, w tym: 

- wydatki inwestycyjne – 272 574,99 zł 

- wydatki bieżące – 107 048,35 zł 

OSP Lelów II Zbyczyce dostała dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego  VOLVO GBA 4x4 uterenowiony . 

Całkowity koszt zakupu : 779 820,00 zł  

- NFOŚiGW/WFOŚiGW : 380 000 zł 

- Środki przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (art. 38 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej) - 180 000 zł 

-Środki z budżetu Gminy Lelów : 219 820 zł 

W jednostkach OSP zrzeszonych jest: 

256 − członków czynnych 

40 − członków wspierających 

23 − członków honorowych 

 

14. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Lelów w roku 2020 

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Lelów regulowały następujące akty 

prawne:  

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

2) uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Lelów z 30 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5861); 

3) 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); 

4) uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 lipca 2020 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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5862);  

5) uchwała Nr XIII/97/2019 Rady  Gminy Lelów  z 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8687), 

6) 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); 

7) 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 2020 roku realizowany był przez przedsiębiorcę 

wybranego w drodze przetargu: tj. „EKO – SYSTEM- BIS” Waldemar Strach sp. z o. o. sp. k. 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. 

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. 

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 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. W 2020 r.  

nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi.  

Całkowite koszty obsługi systemu odbierania odpadów komunalnych w 2020 r. wyniosły  

966 064,54 zł.  

Według stanu na dzień 31.12.2020 r.: 

- liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym zgodnie z danymi pochodzącymi  

z rejestru ewidencji ludności wynosi 4 768; 

- liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym na podstawie danych pochodzących ze 

złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynosi 4 159 osób. 

Jak wynika ze złożonych deklaracji, systemem gospodarki odpadami objęto  

1785 gospodarstw, w tym: 

  - nieruchomości zamieszkałe: 1425, 

  - nieruchomości niezamieszkałe: 360, 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. 

Ilość odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, zebranych z terenu gminy ustalona  

na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne w roku 

2020. przedstawia  w poniższa tabela. 

 



Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

2019 r. 

 [Mg] 

 

20 03 01 
Niesegregowane zmieszane odpady 

komunalne 
468,3600 

15 01 02  
Opakowania   

z tworzyw sztucznych 
40,3200 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 5,5800 

15 01 07 Opakowania ze szkła 123,7800 

15 01 04 Opakowania z metalu 49,0400 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,000 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane 

w sposób selektywny 
263,6600 

16 01 03 Zużyte opony 12,7200 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 77,5000 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 18,9400 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 40,1600 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
1,0400 

17 03 80 Odpadowa papa  0,1800 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

2,9200 

 

20 01 23* 

 

Urządzenia zawierające freony 3,1310 

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 

3,4850 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 
0,0560 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

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

14,8680 

20 01 28 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

0,9000 

20 01 32 Leki i inne niż wymienione w 200131 0,0900 

SUMA 1126,73 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.  

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

dla 2020 r.  wynosi 50%. W gminie Lelów wymagany poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia ww. frakcji odpadów został osiągnięty i wyniósł 51%. 

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne z obszaru gminy Lelów dla 2020 r. wynosi 70%.  

W gminie Lelów wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami ww. frakcji odpadów został osiągnięty i wyniósł 100%. 

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

w 2020 roku w ilości 468,3600 Mg zostały przekazane do Instalacji MBP PZOM STRACH Sp. 

z o. o. Sp. k., Konopiska ul. Przemysłowa 7. 

Odpady w całości zostały poddane przetworzeniu w procesie odzysku R12. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), określa poziomy ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku  

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku  

do masy tych odpadów wytworzonych wynosi 35%. 

Łączna masa selektywnie odebranych z terenu gminy Lelów odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wyniosła łącznie 60,1400 [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 wynosi: 157,9937 [Mg], w tym frakcji o wielkości od 0 do 80 mm – 136,8011 Mg 

i frakcji o wielkości powyżej 80 mm – 21,1926 Mg. Osiągnięty poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

wynosi 4 %. 



Edukacja ekologiczna jest elementem prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Celem działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami jest podnoszenie 

świadomości ekologicznej. Realizując działania edukacyjne z zakresu gospodarki 

odpadami  Gmina Lelów zaproponowała wychowankom przedszkoli i uczniom szkół, mających 

siedzibę na terenie gminy Lelów  udziału w konkursie plastycznym „CZŁOWIEKU MAŁY, 

CZŁOWIEKU DUŻY – SEGREGUJ ŚMIECI – TO WSZYSTKIM SŁUŻY” polegającym  

na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3 promującej segregację odpadów komunalnych. 

Akcja ta miała za zadanie propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

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. 

Uzyskanie przedstawionych wyników dotyczących osiągnięcia przez gminę ww. poziomów 

pozwoliło na uniknięcie kar nakładanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska na podstawie art. 9zb ust 1 ustawy na gminy, które nie dopełnią tego obowiązku. 

Gmina Lelów osiągnęła w 2020 r. wszystkie wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych. 

Aby zmniejszyć powstawanie ilości odpadów komunalnych w stosunku do odpadów 

segregowanych należy w dalszym ciągu prowadzić kampanię informacyjną oraz edukację 

zachęcającą mieszkańców do prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Ponadto należy prowadzić na bieżąco czynności sprawdzające pod kątem prawidłowej 

segregacji odpadów. 

 

15. 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 106,207 km, 

dwie przepompownie wody w Ślęzanach (jedna ze zbiornikiem wyrównawczym) oraz 1882 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 2020 z ujęć wody pozyskano 203 921 m3 wody pitnej,  

z czego z ujęcia w Lelowie 138 287 m3, z ujęcia Nakło 15 136 m3 oraz z ujęcia Mełchów  

50 498 m3. Sprzedaż wody wyniosła: z ujęcia Lelów 93 504 m3, tj. 67,6%, z ujęcia Nakło 

10 878m3, co stanowi 71,9 % oraz z ujęcia Mełchów 36 036 m3, co stanowi 71,4% wody 

pozyskanej z ujęcia.  

W roku 2020 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 2020 skorzystało 3 właścicieli 

nieruchomości a w sumie od 2017 roku 10 właścicieli. 



W roku 2020 zanotowano 15 awarii na sieci wodociągowej. Dla porównania w roku 2019 

wystąpiły tylko 3 awarie. Największa ilość awarii – 6 przypadków miała miejsce w miejscowości 

Nakło. Trudności z natychmiastowym ich wykryciem spowodowały duże straty wody na tym 

wodociągu. Umiejscowienie awarii, w większości na odcinku leżącym w pobliżu ujęcia  

było również powodem dużych utrudnień dla odbiorców wody z uwagi na konieczność 

zamykania całego wodociągu w celu ich usunięcia.  

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 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 2018 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. Informacje o jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi są publikowane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej: www.biplelow.pl/kategorie/woda_i_scieki  

 

W poniższej tabeli zestawiono ilości wody pobranej i sprzedanej oraz zużytej na cele 

technologiczne (płukanie sieci) i straty w latach 2018 – 2021 w m3 

http://www.biplelow.pl/kategorie/woda_i_scieki


 

Zestawienie ilości wody pobranej i sprzedanej oraz zużytej na cele technologiczne (płukanie sieci) i straty  

w  latach 2018 – 2021 w m3 

 

Nazwa 

ujęcia 

2018 2019 2020 

Produkcja 

wody  

Sprzedaż 

wody 

Cele techn, 

Straty  

Produkcja 

wody  

Sprzedaż 

wody 

Cele techn, 

Straty 

Produkcja 

wody  

Sprzedaż  

wody 

Cele techn, 

Straty 

Lelów 131 491   93 763 37 728 129 741   94 219  35 522 138 287    93 504 44 783 

Nakło   17 433  10 402   7 031   15 370   11 024    4 346  15 136   10 878  4 258 

Mełchów   43 607  30 072 13 535   41 001   31 956    9 045  50 498   36 036 14 462 

Ogółem 192 531 134 237 58 294 186 112 137 199  48 913 203 921 140 807 63 114 
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16. Zbiorowe odprowadzanie ścieków  

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

kanalizacyjną o długości 10 km oraz 294 przyłączy, z zastosowaniem 5 przepompowni odbiera 

ścieki od ok.1050 mieszkańców z terenu miejscowości Lelów. W roku 2019 zakończono I etap 

jej przebudowy i rozbudowy. Inwestycja współfinansowana była ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych Gminy Lelów.  

Zgodnie z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 

04.09.2019 r. znak: WA.ZUZ 3.421.453.2019.MS - pozwolenie wodnoprawne po wybudowaniu 

I etapu oczyszczalnia może przyjmować 154m3/dobę. Równoważna liczba mieszkańców  

RLM =1316. W roku 2020 oczyszczalnia oczyszczała średnio 110 m3 ścieków na dobę, łącznie 

w całym roku 40 070 m3 w tym: ścieków dopływających kanalizacją 32 122 m3, (80,2%) ścieków 

dowożonych 1 942 m3, (4,8%), wód opadowych i infiltracyjne 6 006 m3(15%). Zgodnie  

z przyjętymi  w projekcie założeniami bilansowymi  ścieki dowożone powinny stanowić 10%,  

a wody opadowe i infiltracyjne 20% wszystkich ścieków. 

W roku 2020 zakończono rozpoczętą na koniec 2019 roku  modernizację przepompowni 

ścieków przy ulicy Szczekocińskiej w Lelowie. Zadanie to obejmowało wymianę wyposażenia 

technologicznego m.in.: 2 pomp, armatury, kraty pomostowej, orurowania, wentylacji, 

ogrodzenia i montaż żurawika. Łączna wartość tej inwestycji to 96 529,50 zł. 

 

Ilość średniodobowych ścieków dopływających do oczyszczalni w ujęciu miesięcznym 

w roku 2020 

Rok Miesiąc Przepływ średniodobowy 

 

 

 

 

 

               2020 

 

Styczeń 98 m3 

Luty 122 m3 

Marzec 106 m3 

Kwiecień 88 m3 

Maj 90 m3 

Czerwiec 88 m3 

Lipiec 87 m3 

Sierpień 102 m3 

Wrzesień 100 m3 

Październik 96 m3 

Listopad 106 m3 

Grudzień 110 m3 
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Zestawienie ilości ścieków oczyszczonych ogółem ( zafakturowanych oraz  wód infiltracyjnych)  

w latach 2018 – 2020 w m3 

2018 2019 2020 

Ścieki 

oczyszczo

ne ogółem 

Sprzeda

ż usług 

Różnica Ścieki 

oczyszczo

ne ogółem 

Sprzeda

ż usług 

Różnica Ścieki 

oczyszczo

ne ogółem 

Sprzeda

ż usług 

Różnic

a 

 

36 194 

 

30 871 

 

5 323  

 

36 193 

 

32 067 

 

4 126 

 

40 070 

 

34 064 

 

6 006 

 

17. Pomoc społeczna 

17.1. Jednostki pomocy społecznej w gminie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie jako jednostka organizacyjna Gminy realizuje 

zadania z zakresu polityki społecznej państwa. Jednostka powołana została na podstawie 

Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Lelowie nr 47/XIV/90 z dnia 30 kwietnia 1990 roku  

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie oraz Statutu 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/50/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 31 maja 2011 

roku.  Ośrodek wchodzi w skład lokalnej administracji samorządowej, posiada status jednostki 

budżetowej, nie posiada osobowości prawnej.  

W obszarze polityki społecznej w gminie Lelów najważniejszym dokumentem programowym 

jest Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lelów na lata 

2014-2024. Strategia przyjęta została na podstawie Uchwały Nr LV/423/2014 Rady Gminy 

Lelów z dnia 17 lipca 2014 r. i jest odpowiedzią 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. Zadania  

te w zakresie pomocy społecznej określone są statucie, 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 się po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie w 2020 roku realizował zadania z zakresu:  



62 
 

1) świadczeń z pomocy społecznej,  

2) świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, 

3) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

4) świadczeń wychowawczych – 500 +, 

5) świadczeń Dobry start, 

6) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

7) wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 

8) pracy socjalnej, 

9) uczestnictwa w programie POPŻ, 

10) pomocy materialnej dla uczniów, 

11) Karty Dużej Rodziny, 

12) Realizacji programu „Czyste powietrze 2.0” 

13) współpracy z Centrum Integracji Społecznej 

17.2. Główne priorytety wynikające ze Strategii oraz prowadzone w związku z tym 

działania w 2020 roku w gminie Lelów  

17.2.1. Ograniczenie marginalizacji osób i rodzin  

1. 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. 

2. 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. 

17.2.2. Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych 

1. Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,  

W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 12 osób.  Na realizację usług 

opiekuńczych wydatkowano łącznie kwotę 186 682,38 zł. 

2. Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz zapewnienie miejsca w schronisku  

dla bezdomnych 

➢ w 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 11 mieszkańców  gminy Lelów, 

na ich utrzymanie gmina wydała  323 341,24 zł,  

➢ w 2020 r. gmina udzieliła schronienia w schronisku dla bezdomnych dla dwóch osób 

bezdomnych. Koszt utrzymania tych osób w schronisku wynosił 14 543,00 zł   

3. Aktywizowanie osób starszych do udziału w życiu społecznym. Na podstawie uchwały 

Nr XXVII/192/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie  dodano 

w struktury GOPS w Lelowie ośrodek wsparcia dziennego – Dzienny Dom Senior+  

w Drochlinie. Celem działalności placówki jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa 

seniorów w życiu społecznym, poprawa jakości życia seniorów w środowisku 

lokalnym, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości 

wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego, integracja 

społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych, 

zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych oraz 

promowanie aktywnego starzenia się. 

17.2.3. Redukowanie zjawiska ubóstwa, bezrobocia i bezdomności 



63 
 

1. Zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową i finansową 

rodzinom wymagającym wsparcia. W 2020 r. udzielono pomocy materialnej rodzinom 

wymagającym wsparcia w następujących formach:  

➢ zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 1 rodzina – 

2000,00 zł,  

➢ zasiłki celowe na opał, odzież, leki, przybory szkolne, żywność dla 70 osób – 11 760,00 zł, 

➢ zasiłki celowe specjalne dla 15 osób na kwotę 5 920,00 zł 

➢  zasiłki celowe na zakup posiłków pokryte z dotacji na kwotę 38 830,00 zł,  

➢ zasiłki okresowe dla 27 osób na kwotę 54 510,00 zł,  

➢ zasiłki stałe  dla 28 osób na kwotę 157 298,00 zł, 

➢ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe –  

25 świadczeniobiorców na kwotę 13 397,00 zł, 

2. 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.  

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie uczestniczy w realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym w Podprogramie 2020 dla gmin.  

- w 2020roku wydano łącznie 35 811 kg żywności dla 532 osób, 

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

do gminy. 

17.2.4. Wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji społecznych oraz zapewnienie 

pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia  

1. 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 2020 roku pomocy w postaci 

pracy socjalnej udzielono 120 rodzinom. 

2. 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. 

3. Systematyczna współpraca z sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, pedagogami 

szkolnymi, dzielnicowymi  oraz przedstawicielami innych zawodów kontaktujących  

się z rodziną.  

4. 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 2020 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 9 rodzin (liczba dzieci w tych rodzinach 30) 

- wydatkowana łączna kwota w 2020 r. - 55 444,00 zł.  

5. 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. 



64 
 

-  w 2020 roku na realizację Programu przeznaczono kwotę ogółem 51 055,30 zł (dotacja: 

38 812,00 zł , wkład własny: 12 243,30 zł) , 

- łącznie w 2020r. Programem objętych zostało 163 osoby. 

6. Realizacja rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, który jest 

systemem zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom, którzy mają  

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 2020 roku przyznano łącznie 31 Kart Dużej Rodziny dla 12 rodzin, 

w tym dla 23  rodziców oraz dla 8 dzieci. Na realizację Programu wydatkowano w 2020 r. 

kwotę 91,75 zł  

7. 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 2020 roku przyznano stypendium 

szkolne dla 33 uczniów. Wypłacono  stypendia na kwotę 31 372,00 zł (dotacja –  28234,80zł 

środki własne – 3137,20 zł). 

8. 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 2020 

roku przyznano łącznie 515 świadczeń, 

- łączna kwota wydatków na realizacje Programu to 154 500,00 zł. 

9. 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 2020 roku przyznano świadczenia wychowawcze 500+ dla 707 dzieci, 

- łączna kwota wydatków na realizację świadczeń wychowawczych wraz  z obsługą zadania  

w 2020 roku wynosiła 4 497992,60 zł. 

10. 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.  

17.2.5. Liczby oraz kwoty wypłaconych w 2020 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 3221 371 799,00 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych  

z tego: 

1496 199 682,00 

2a Urodzenia dziecka  15 15 000,00 

2b Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania                    

z urlopu wychowawczego 

148 56 990,00 
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2c Samotnego wychowywania dziecka  82 15 826,00 

2d Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

(do 5 r. z i powyżej 5 r. z.) 

165 16 690,00 

2e Rozpoczęcia roku szkolnego 176 17 600,00 

2f na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem 

w miejscowości,  w której znajduje się siedziba szkoły                    

(internat, bursa) 

40 4 520,00 

2g na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do  

miejscowości ,w której znajduje się siedziba szkoły  

369 25 461,00 

2h Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 501 47 595,00 

3 Zasiłki pielęgnacyjne 1573 339 484,00 

4 Świadczenia pielęgnacyjne 441 803 489,00 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 24 14 797,00 

6. Zasiłki dla opiekunów 26 15 564,00 

7.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

(tzw. Becikowe) 

31 31 000,00 

8. Świadczenie rodzicielskie 159 146 522,00 

9. Świadczenie rodzinne z dodatkami tzw. świadczenie 

złotówka za złotówkę 

602 27 632,17 

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 

świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku 

opiekuńczego  

319 129 020,00 

11. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

132 20 434,00 

 

W 2020 roku łącznie wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz na obsługę 

zadania kwotę 2 257 358,47 zł  

11. 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 2020 r. wypłacono łącznie 270 świadczeń na kwotę 125 591,00 zł, 

17.3. 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. 
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• 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 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało 2 dzieci, koszty utrzymania tych dzieci  

w rodzinie zastępczej wynosiły 6 429,54 zł. 

• Realizowanie procedury „Niebieskiej Karty”, koordynowanie pracy 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 2020 roku 6 procedur „Niebieskie Karty”,  

w 4 rodzinach. Do Zespołu wpłynęło 9 formularzy „Niebieska Karta – A” 

z Komisariatu Policji w Koniecpolu, w ramach procedury „Niebieska Karta” odbyły  

się 23 posiedzenia grup roboczych, 

- w 2020 r. zwołano 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego z udziałem wszystkich 

członków. 

 

18. Kultura  

18.1 Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie 

Rok 2020 to trudny czas dla działalności kulturalnej naszej instytucji. W okresie od marca  

do końca czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pozostawał zamknięty. 

Zmuszeni byliśmy odwołać wszystkie działania i wydarzenia edukacyjne i kulturalne o zasięgu 

lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym: koncerty, występy, konkursy, 

wystawy, warsztaty, przeglądy, spotkania, projekcje filmowe. Cała działalność statutowa 

naszej jednostki została zamrożona na czas pandemii. Jako niewielki ośrodek kultury  

nie byliśmy przygotowani do przeniesienia całej naszej działalności w strefę Internetu, przede 

wszystkim ze względu na braki sprzętowe i nieprzeszkoloną do tego typu działań kadrę 

pracowniczą naszej instytucji.  

W okresie wakacyjnym, kiedy to część obostrzeń została zniesiona, udało nam się zrealizować 

projekt edukacyjny pn. „Lelów miejsce spotkania kultur”, dofinansowany z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza wersja projektu zakładała przeprowadzenie działań 

edukacyjnych wokół kultury polskiej i żydowskiej wraz z efektem końcowym, jakim miała być 

organizacja Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej. W związku z wciąż trwającymi 

obostrzeniami, dotyczącymi organizacji imprez plenerowych, podjęliśmy decyzję o zmianie 

wniosku, zachowując wyłącznie działania edukacyjne w formie stacjonarnej z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego. 

Realizacja projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” rozpoczęła się od 1 lipca 2020 roku i 

trwała do 30 października 2020 r. Celem naszego projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” 

było przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno żydowskiej, jak i polskiej, a także 

ukazanie tego, jak w przeszłości przenikały się obie kultury. Bardzo ważnym założeniem było 

także propagowanie idei dialogu, tolerancji, otwartości i przeciwdziałania antysemityzmowi. 

Powyższe cele zrealizowane zostały przez następujące działania: wykłady, projekcje filmowe, 

dyskusje, spotkania, cykle warsztatów edukacyjnych o kulturze i tradycji polskiej i żydowskiej: 
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muzyczne i taneczne, pisania w języku jidysz, wycinanki żydowskiej, kulinarne, konkursy oraz 

wystawy. Działania edukacyjne poświęcone obu kulturom oraz ukazywanie różnych aspektów 

ludowości w tym folkloru polskiego i żydowskiego, służyły uwrażliwieniu mieszkańców Lelowa 

i okolic na problematykę wielokulturowości dialogu i tolerancji. Wszystkie te działania miały za 

zadanie utrwalić pamięć o przeszłości, a także otwierać na teraźniejszość oraz przyszłość. 

Sukcesem naszego projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” był fakt, że mimo trudnej sytuacji 

epidemiologicznej w kraju zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania. W związku  

z dużym zainteresowaniem tematyką kultury polskiej i żydowskiej, zwiększyliśmy ilość 

warsztatów, spotkań i projekcji filmowych. Zakładaliśmy, że w projekcie udział weźmie  

120 osób, jednak uczestniczyło w nim łącznie aż 312 osób, w dodatku w różnych kategoriach 

wiekowych.  

W miesiącu październiku znowu przywrócono wszelkie obostrzenia i nasza instytucja zawiesiła 

po raz kolejny działalność edukacyjną i kulturalną. W tym czasie odbywały się tylko 

indywidualne zajęcia muzyczne prowadzone stacjonarnie, a część naszej działalności 

statutowej została przeniesiona do sieci.  

Szereg wydarzeń kulturalnych zaplanowanych przez naszą instytucję na 2020 rok nie zostały 

zrealizowane. Głównym powodem były ogólnokrajowe obostrzenia, a także braki sprzętu 

niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej  oraz działalności kulturalnej w sieci.  

18.2. Gminna Biblioteka Publiczna  

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie posiada trzy filie: w Drochlinie, Nakle  

i Podlesiu. 

18.2.1. Zbiory biblioteczne 

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia  2020 r. przybyło w GBP  

w Lelowie oraz Filii w Drochlinie, Nakle i Podlesiu - 844 pozycje książkowe na łączną 

kwotę 16.214,93  zł. GBP w Lelowie w ramach programu Priorytet 1 – „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” w 2020 r. zakupiła łącznie 526 wol. na kwotę 

11058,03 zł w tym: 223 wol. na kwotę 5000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 303 wol. na kwotę 6058,03 zł ze środków 

samorządowych. Biblioteki zainwentaryzowały w 2020 r. ogółem - 318 wol. darów 

książkowych na kwotę 5156,90 zł. 

Zbiory GBP w Lelowie wraz z filiami wynoszą łącznie 27341 woluminów, w tym 67,12 % 

zbiorów zostało wprowadzonych do elektronicznego systemu SOWA. 

Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

GBP Lelów – 14149 wol., 

Filia Drochlin – 3995 wol., 

Filia Nakło – 5108 wol., 

Filia Podlesie – 4089 wol. 

18.2.2 Czytelnictwo 

Zarejestrowano łącznie 609 czytelników. 

Liczba czytelników w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 

GBP Lelów – 415, 

Filia Drochlin – 39, 

Filia Nakło – 70, 

Filia Podlesie – 85. 
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Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco: 

Lit. piękna dla dorosłych – 5882, 

Lit. piękna dla dzieci – 2412, 

Lit. popularnonaukowa – 784. 

18.2.3. Promocja czytelnictwa, spotkania autorskie, wydarzenia popularyzacyjne, 

warsztaty 

GBP w Lelowie uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z programu „Promocja czytelnictwa” na realizację projektu pt. „Myślę, więc czytam. Czytam, 

więc jestem” przeznaczonego dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. W ramach projektu 

zorganizowała: 

- 5 spotkań autorskich, w tym 1 spotkanie w formie online, 

- 3 warsztaty, 

- spektakl promujący czytelnictwo, 

- konkurs recytatorski. 

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie w ramach zadań statutowych 

zorganizowała: 

Ferie w Bibliotece, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, 2 spotkania z podróżnikiem,  

3 prelekcje, konkurs plastyczny. 

 

18.2.4. Akcje czytelnicze i święta książki 

W 2020 r. Biblioteka brała udział w Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania, w nieco innej 

scenerii niż zawsze - w Urzędzie Gminy. Organizatorami Lelowskiej odsłony Narodowego 

Czytania byli Wójt Gminy Lelów, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie oraz Publiczna 

Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.  

Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo  

i zachowanie wszelkich środków ostrożności, organizatorzy zaprosili wszystkich 

zainteresowanych do śledzenia lelowskiej odsłony Narodowego Czytania na żywo w wersji 

online. 
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