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Szanowni Państwo! 

 

     Wywiązując się z nałożonego obowiązku wynikającego z przepisu art. 28aa ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam Państwu Raport o stanie gminy Lelów 
za 2021 rok. Przedstawiony Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta 
Gminy Lelów w roku 2021, 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. 
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 2021. 
Rok 2021 zapisze się w historii jako rok zdominowany przez pandemię koronawirusa, która 
postawiła świat w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji, pełen ograniczeń, zakazów i nakazów. 
Sparaliżowane zostały wszystkie obszary życia. Całkowicie lub częściowo zamknięte zostały 
żłobki, placówki oświatowe, instytucje kultury, urzędy, musieliśmy pozostawać w domach. 
Życie toczyło się „zdalnie” i na dystans, zostaliśmy zmuszeni do minimalizowania kontaktów 
społecznych, przez co w 2021r. tylko w określonym reżimie sanitarnym mogliśmy organizować 
zaplanowane spotkania w szerokim gronie, wydarzenia kulturalne czy sportowe. Najbardziej 
odczuwalne obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa dotyczyły 
funkcjonowania oświaty i kultury. Mimo panującej pandemii najważniejsze zadania służące 
mieszkańcom były zrealizowane. Trwały remonty i przebudowy dróg gminnych, poprawialiśmy 
przestrzeń publiczną. Skończyliśmy inwestycje już zaczęte, rozpoczęliśmy nowe, 
przygotowywaliśmy dokumentacji myślą o kolejnych latach. Sukcesów było sporo, ale kolejne 
wyzwania przed nami. Wciąż dużych finansowych nakładów wymagają gminne drogi, 
rozbudowa kanalizacji, modernizacji sieci wodociągowych. W pierwszej kolejności realizujemy 
te inwestycje, które mają gotową dokumentację projektową oraz szansę na otrzymanie 
dofinansowania. Celem działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Lelów jest 
podnoszenie poziomu życia jej mieszkańców. Zapraszam wszystkich, zwłaszcza 
mieszkańców  gminy Lelów do lektury niniejszego dokumentu. Jestem przekonany, że znajdą 
Państwo w nim aktualne, ciekawe informacje na temat naszej gminy – naszej małej ojczyzny 

 

Wójt Gminy Lelów 

Krzysztof Molenda 
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Wstęp  

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 
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1. Sołectwa w gminie Lelów 
 

Na terenie gminy utworzono 17 jednostek pomocniczych – sołectw, odpowiadającym nazwom 

i w granic ach obszarów obrębów geodezyjnych 
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2. Sytuacja społeczna 

 

Gminę zamieszkiwało wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 4 703 mieszkańców,  

z tego 2335 kobiet i 2368 mężczyzn. W roku 2021 r urodziło się 42, natomiast zmarło  

86 mieszkańców gminy. 

Poniższa tabela i diagram przedstawiają liczbę ludności w poszczególnych wsiach gminy  

wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Miejscowość <18 18-60 

kobiety 

18-65 

mężczyźni 

Pow. 60 

kobiety 

Pow. 65 

mężczyźni 

Razem  

Biała Wielka 66 103 130 74 30 403 

Celiny 18 19 23 6 9 75 

Drochlin 72 134 161 73 42 482 

Gródek 7 9 15 5 4 40 

Konstantynów 9 16 31 12 7 75 

Lelów 154 287 388 164 105 1098 

Lgota Błotna 32 42 47 20 9 150 

Lgota 

Gawronna 

13 29 40 18 8 108 

Mełchów 13 14 25 19 10 81 

Nakło 70 134 170 81 31 486 

Paulinów 1 10 19 4 5 39 

Podlesie 109 142 155 73 43 522 

Skrajniwa 18 32 32 16 9 107 

Staromieście 47 64 86 34 21 252 

Ślęzany 89 126 144 64 44 467 

Turzyn 56 81 104 48 29 318 

Razem 774 1242 1570 711 406 4703 

 

3. Władze lokalne 
 

W roku 2021 Wójtem Gminy Lelów jest Pan Krzysztof Molenda. Radnymi Rady Gminy są: 

Skład Rady Gminy Lelów VIII kadencji 2018-2023 

Numer 

okręgu 
Imię i nazwisko Radnego Funkcja Okręg wyborczy 

1 Jerzy Palka Radny RG Lelów, Przewodniczący KRGiOŚ Sołectwa: Biała Wielka, Sołectwo Gródek 

2 Eugeniusz Giermala 
Radny RG Lelów, Wiceprzewodniczący 

KRGiOŚ 
Drochlin od Nr 1 do Nr 110 

3 Władysław Jaworski Przewodniczący RG Lelów, Drochlin od 111 do końca 
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4 Edyta Tyjas 
Radna RG Lelów, Przewodnicząca KZEiK, 

Wiceprzewodnicząca KBiF 

Lelów: ul. Brzozowa, ul. Kacza, ul. Koniecpolska, ul. 
Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, ul. Nadrzeczna, ul. 

Ogrodowa, Plac Partyzantów, ul Porucznika 
Werblińskiego, ul. Rzemieślnicza, ul. Sosnowa, ul. 

Sportowa,  
ul. Sukiennicka 

5 Jerzy Karolczyk Radny RG Lelów, Przewodniczący KSWiP, 
Lelów: ul. Klasztorna, ul. Kościelna, ul. Łąkowa, ul. 

Polna, ul. Szczekocińska, ul. Wałowa,  
ul. Źródlana, ul. Żarecka 

6 Hieronim Włodarski Radny RG Lelów, 
Sołectwo Zbyczyce: ul. Górecka, ul. Leśna, 

ul. Stawowa, ul. Żwirkowskiego Sołectwo Mełchów 

7 Andrzej Oduliński Radny RG Lelów, Sołectwo Paulinów, Sołectwo Turzyn 

8 Marcin Nowak Radny RG Lelów, Nakło od Nr 1 do Nr 120 

9 Krzysztof Gęsikowski 
Radny RG Lelów, Przewodniczący KBiF 

Wiceprzewodniczący KR, 
Nakło od Nr 121 do końca 

10 Marian Jamrozik Radna RG Lelów, 

Sołectwo Podlesie ulice: Kościelna, 
Łąkowa, Główna: nr parzyste  

od nr 58 do końca i nr 
nieparzyste od nr 79 do końca, Krótka, Zachodnia, 

Akacjowa, Kolejowa 
Akacjowa, Kolejowa 

11 Józef Stacherczak Wiceprzewodniczący RG 

Sołectwo Celiny, Sołectwo Podlesie ulice: Główna:  
nr parzyste od nr 2 do 56,  

nr nieparzyste od nr 1 do 77, Osiedlowa, Ogrodowa, 
Leśna, Słoneczna, Ostrowska, Zagórna, 

12 Małgorzata Rzepka 
Radna RG Lelów, Wiceprzewodnicząca 

KSWiP 
Sołectwo Konstantynów, , Sołectwo Skrajniwa 

13 Ryszard Niepsuj Radny RG Lelów, Sołectwo Lgota Błotna, Sołectwo Lgota Gawronna 

14 Jacek Foltyn 

Radny RG Lelów, 

Przewodniczący KR 

Sołectwo Staromieście 

15 Kazimierz Błoch 
Radny RG Lelów, Wiceprzewodniczący 

KZEiK 
Sołectwo Ślęzany 

 

Objaśnienie skrótów 

RG- Rada Gminy, 

KR- Komisja Rewizyjna, 

KSWiP- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

KZEiK- Komisja Zdrowia, Edukacji i Kultury, 

KBiF- Komisja Budżetu i Finansów, 

KRGiOŚ- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. 

 

W 2021 r. Rada Gminy Lelów obradowała ogółem na 13 sesjach, z tego na 10 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 75 uchwał. Wszystkie podjęte przez Radę Gminy 

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

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 Urzędu Gminy Lelów. Poniżej 

prezentuję wykaz podjętych w 2021 r. przez Radę Gminy Lelów uchwał w porządku 

chronologicznym. 
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Lp.  

 
nr sesji  

 
data sesji  

 
nr uchwały  

 
w sprawie  

1 XXIX 14.01.2021 XXIX/205/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 
2021-2030 

2 XXIX 14.01.2021 XXIX/206/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

3 XXX 25.02.2021 XXX/207/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu gminy Lelów" 

4 XXX 25.02.2021 XXX/208/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Lelów w 2021 roku 

5 XXX 25.02.2021 XXX/209/2021 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie Lelów lub jej jednostkom organizacyjnym 

6 XXX 25.02.2021 XXX/210/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych gminy 

7 XXX 25.02.2021 XXX/211/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 

2021-2030 

8 XXX 25.02.2021 XXX/212/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

9 XXX 25.02.2021 XXX/213/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu  

10 XXXI 25.03.2021 XXXI/214/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz 

sposobu jej rozliczania 

11 XXXI 25.03.2021 XXXI/215/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

12 XXXII 29.04.2021 XXXII/216/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 

warunków częściowego zwolnienia  

od ponoszenia opłat 

13 XXXII 29.04.2021 XXXII/217/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz 

sposobu jej rozliczania 

14 XXXII 29.04.2021 XXXII/218/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Lelowie 

15 XXXII 29.04.2021 XXXII/219/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

16 XXXII 29.04.2021 XXXII/220/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 25 

marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

17 XXXII 29.04.2021 XXXII/221/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXX/208/2021 Rady Gminy Lelów  

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Lelów w 2021 roku 

18 XXXIII 27.05.2021 XXXIII/222/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Lelowie 

19 XXXIII 27.05.2021 XXXIII/223/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie 

20 XXXIII 27.05.2021 XXXIII/224/2021 w sprawie umorzenia postępowania skargowego 

22 XXXIII 27.05.2021 XXXIII/225/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

23 XXXIII 27.05.2021 XXXIII/226/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 

2021-2030 

24 XXXIII 27.05.2021 XXXIII/227/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

25 XXXIV 24.06.2021 XXXIV/228/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lelów wotum zaufania 

26 XXXIV 24.06.2021 XXXIV/229/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lelów za 2020 rok 

27 XXXIV 24.06.2021 XXXIV/230/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów 
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28 XXXIV 24.06.2021 XXXIV/231/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w obrębie 

geodezyjnym Zbyczyce 

29 XXXIV 24.06.2021 XXXIV/232/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Nakle 

30 XXXIV 24.06.2021 XXXIV/233/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Lelowie 

31 XXXIV 24.06.2021 XXXIV/234/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 

2021-2030 

32 XXXIV 24.06.2021 XXXIV/235/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

33 XXXIV 24.06.2021 XXXIV/236/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego 

34 XXXV 12.07.2021 XXXV/237/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lelów na 

rok szkolny 2021/2022 

35 XXXV 12.07.2021 XXXV/238/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 

2021-2030 

36 XXXV 12.07.2021 XXXV/239/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

37 XXXVI 26.08.2021 XXXVI/240/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony 

stoisk targowych na targowisku "Mój Rynek"  

w Lelowie 

38 XXXVI 26.08.2021 XXXVI/241/2021 w sprawie utworzenia Związku Gmin i Powiatów "Samorząd Bliżej 

Mieszkańców" 

39 XXXVI 26.08.2021 XXXVI/242/2021 w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków celem przekazania do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

40 XXXVI 26.08.2021 XXXVI/243/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów  

dla określonych terenów 

41 XXXVII 30.09.2021 XXXVII/244/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w 

obrębie Zbyczyce 

42 XXXVII 30.09.2021 XXXVII/245/2021 w sprawie dopłat z budżetu Gminy Lelów do zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla określonych taryfowych 

grup odbiorców 

43 XXXVII 30.09.2021 XXXVII/246/2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

na terenie gminy Lelów oraz warunków i zasad korzystania z nich 

44 XXXVII 30.09.2021 XXXVII/247/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 

2021-2030 

44 XXXVII 30.09.2021 XXXVII/248/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

45 XXXVIII 28.10.2021 XXXVIII/249/2021 w sprawie zniesienia formy ochrony w części dotyczącej drzewa gatunku 

klon zwyczajny wchodzącego w skład pomnika przyrody na terenie 

miejscowości Biała Wielka 

46 XXXVIII 28.10.2021 XXXVIII/250/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 

2021-2030 

47 XXXVIII 28.10.2021 XXXVIII/251/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

48 XXXIX 18.11.2021 XXXIX/252/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lelów 

na lata 2022-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 

49 XXXIX 18.11.2021 XXXIX/253/2021 w sprawie zmiany obniżenia średniej ceny skupu żyta  

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 

rok podatkowy 2022 oraz zwolnień  

od tego podatku 

50 XXXIX 18.11.2021 XXXIX/254/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 

2022 oraz zwolnień od tego podatku 

51 XXXIX 18.11.2021 XXXIX/255/2021 w sprawie stawek podatku od środków transportowych  

na rok 2022 
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52 XXXIX 18.11.2021 XXXIX/256/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w 

obrębie geodezyjnym Lelów 

53 XXXIX 18.11.2021 XXXIX/257/2021 uchylająca uchwałę Nr XXXVI/242/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 26 

sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków celem przekazania do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

54 XXXIX 18.11.2021 XXXIX/258/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków celem przekazania do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

55 XXXIX 18.11.2021 XXXIX/259/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lelów  

56 XL 30.11.2021 XL/260/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

57 XL 30.11.2021 XL/261/2021 w sprawie pokrycia w roku 2021 części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

58 XL 30.11.2021 XL/262/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

59 XL 30.11.2021 XL/263/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelów  

60 XL 30.11.2021 XL/264/2021 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Lelów  

61 XL 30.11.2021 XL/265/2021 w sprawie diet i kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Lelów 

62 XL 30.11.2021 XL/266/2021 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lelów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego i wolontariat na rok 2022 

63 XL 30.11.2021 XL/267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Szczekociny a Gminą Lelów oraz Gminą Irządze w 

zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

64 XLI 30.12.2021 XLI/268/2021 w sprawie planów pracy Rady Gminy Lelów oraz komisji stałych Rady 

Gminy Lelów na 2022 r. 

65 XLI 30.12.2021 XLI/269/2021 w prawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelów celem przekazania do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

66 XLI 30.12.2021 XLI/270/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów   na 

lata 2021-2030 

67 XLI 30.12.2021 XLI/271/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelów na 2021 r. 

68 XLI 30.12.2021 XLI/272/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na 

lata 2022-2031 

69 XLI 30.12.2021 XLI/273/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2022 r.  

70 XLI 30.12.2021 XLI/274/2021 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych  

za nieruchomość oddana w trwały zarząd  

71 XLI 30.12.2021 XLI/275/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Lelów na rok 2022 

72 XLI 30.12.2021 XLI/276/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w 

ramach odszkodowania 

73 XLI 30.12.2021 XLI/277/2021 w sprawie przekazania skargi według właściwości 

74 XLI 30.12.2021 XLI/278/2021 w sprawie wyznaczenia miejsc 

75 XLI 30.12.2021 XLI/279/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
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4. Udział gminy w związkach międzygminnych, stowarzyszeniach oraz 
współdziałanie w realizacji zadań publicznych z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 

Na koniec 2021 r. Gmina Lelów była członkiem 6 stowarzyszeń gmin, których celem jest 

wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. W ciągu 2021 r. 

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

2021 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 30 maja 2006 r. Stowarzyszenia „Szlak Staropolski” zrzeszający gminy położone  

na szlaku od Kłodzka do Lublina; którego celem jest współpraca jednostek samorządu 

terytorialnego, ich związków oraz innych podmiotów, wspierających działania i czynności  

w przygotowaniu i realizacji drogi ekspresowej S-46 (GDDKiA). 2. Uwzględnienie w NPR i 

strategiach rozwoju krajowej sieci transportowej budowy drogi ekspresowej S-46 o przebiegu 

Włodawa - Lublin - Kraśnik - Kielce - Jędrzejów - Częstochowa - Opole - Kudowa Zdrój (granica 

państwa) oraz S-12 Dorohusk - Lublin. 

- 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 2021 do współdziałania dołączył 

Powiat Ostrowski w woj. Wielkopolskim. 
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5. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Lelów nie posiadała udziałów w spółkach 

komunalnych. 

Na koniec 2021 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) Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa  

w Lelowie oraz Przedszkole w Lelowie, 

b) Przedszkole 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.  

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 2021 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. 
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6. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii w obszarach 
działania - efekty działań prowadzonych w 2021 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. Dotychczas 
obowiązująca, przyjęta uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. 
określała kierunki działań na lata 2014-2020. 
Celem urealnienia kierunków działań Rada Gminy Lelów uchwałą Nr XXXIX/252/2021 z dnia 
18 listopada 2021 r. postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 
Lelów.  
Strategia rozwoju gminy zawiera wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), 
przygotowanej na potrzeby tej strategii, oraz określa w szczególności: 
1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 
2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; 
3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym  
oraz wskaźniki ich osiągnięcia; 
4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy; 
5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  
w gminie; 
6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa 
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa wraz  
z zakresem planowanych działań; 
7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano,  
wraz z zakresem planowanych działań; 
8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych; 
9) ramy finansowe i źródła finansowania. 
 

Nowoopracowaną Strategii Rozwoju Gminy Lelów na lata 2022 - 2027 Rada Gminy Lelów 

przyjęła w dniu 26 maja 2022 r. 

 

7. 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. 

 
7.1. Program Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
i wolontariat 

Cele priorytetowe, obszary i formy współpracy Gminy Lelów z organizacjami określił Roczny 

Program Współpracy, który był również narzędziem umacniana lokalnych działań oraz 

stworzenia warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

https://sip.lex.pl/#/document/17316896?unitId=art(10(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799842?unitId=art(11)ust(1)&cm=DOCUMENT
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społeczności lokalnej. W ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Lelów  

z organizacjami pozarządowymi na 2021 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 

2021 łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w 2021 roku na podstawie 

podpisanych umów w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 46 000,00 zł. Gmina Lelów 

w 2021 roku nie zlecała zadań publicznych w trybie małych zleceń, ze względu na brak 

środków.  

W ogłoszonym konkursie, zostały złożone dwie oferty. Środki budżetowe gminy Lelów, 

przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, pokryły 

zapotrzebowanie podmiotów. Wsparciem finansowym ostatecznie objęto 2 zadania,  

„Od B- klasy do ekstraklasy. Program rozwoju piłki nożnej w gminie Lelów” dla Ludowy klub 

sportowy „Lelovia” w kwocie dotacji 40 000,00 zł oraz „Zdobywamy Westeros Międzywodzie 

2020” dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego  

w kwocie dotacji 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. 

 

7.2. 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 dokonywanie 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 nowe „Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów” obejmujące swym zasięgiem obszar całej 

gminy. Studium, choć nie jest aktem prawa miejscowego niemniej jednak stanowi istotny 

element polityki przestrzennej gminy, ustalając wiążące przy opracowywaniu nowych planów 

kierunki zmian przeznaczenia terenów. Następnie uchwałą Nr XXVIII/194/2021 z dnia  

30 grudnia 2021 r. postanowiono przystąpić do zmiany fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Drochlin w celu 

umożliwienia eksploatacji surowców naturalnych - piasku w miejscowości Drochlin. Zgodnie 

z potrzebami gminy i jej mieszkańców, wynikającymi z uchwały Nr XXVI/188/2021 Rady 

Gminy Lelów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie aktualności studium i planu miejscowego 

gminy Lelów podjęte zostały działania zmierzające do fragmentarycznej zmiany miejscowego 

planu. W związku tym Rada Gminy Lelów uchwałą Nr XXXVI/243/2021 z dnia 26 sierpnia 

2021 r. postanowiła o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lelów dla określonych terenów. Zakończenie obydwu zmian 

przewidywane jest w roku 2022.  

Na bieżąco wpływają kolejne wnioski mieszkańców gminy o dokonanie dalszych zmian  

w ustaleniach obowiązującego m.p.z.p. Stąd celowym będzie po uchwaleniu zmian 

wynikających z podjętych uchwał, przystąpienie do ich rozpatrzenia. 

 

7.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Rok 2021 r. był rokiem, kiedy panowała 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 2021 r.  

Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyznała Radzie Gminy kompetencje do określenia 

maksymalnej liczby zezwoleń, w miejsce dotychczasowej możliwości wskazywania 

maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych obecnie w Gminie Lelów 

zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, kwestie limitów i dostępności do alkoholu reguluje uchwała  

Nr XLV/385/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na 

terenie Gminy Lelów zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. 

Aktualnie w gminie obowiązują następujące limity zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych: 

1) do spożycia poza miejscem sprzedaży (np.: w sklepach) w ilości: 
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a) 20 - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, 

b) 20 - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), 

c) 20 - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkohol,  

2) do spożycia w miejscu sprzedaży (np.: w barach, restauracjach, kawiarniach)  

w ilości: 

a) 10 - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, 

b) 10 - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), 

c) 10 - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

 

Na dzień 31 grudzień 2021 r. w Gminie Lelów łącznie aktywnych było 15 punktów 

sprzedaży alkoholu, w tym 11 punktów sprzedaży detalicznej i 4 punktów 

gastronomicznych oraz udzielono 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w tym 3 zezwolenia Przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenie  

i 1 zezwolenie wydano ochotniczej straży pożarnej.  

W 2021 roku wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy ustalona na podstawie 

oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych wyniosła 2 967 833 zł. Na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadło na 

314 statystycznych mieszkańców gminy. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną(sklepy)  

to jeden punkt przypada na 427 statystycznych mieszkańców, natomiast na jeden punkt 

gastronomiczny w którym są sprzedawane napoje alkoholowe, przypada na 1176 

statystycznych mieszkańców gminy. 

Statystyka aktywnych zezwoleń przedstawia się następująco: 

Detal: A – 11.(limit: 20) - jedno zezwolenie na 428 mieszkańców  
B – 8 (limit: 20) - jedno zezwolenia na 588 mieszkańców  
C – 9 (limit: 20) - jedno zezwolenia na 523mieszkańców 

Gastronomia: A – 4 (limit: 10) - jedno zezwolenie na 1176 mieszkańców 
B - 2 (limit: 10) - jedno zezwolenie na 1214mieszkańców  

C - 2 (limit: 10) - jedno zezwolenie na 1 749 mieszkańców 
Zauważyć należy, że ważnym elementem długofalowej polityki Gminy jest wzmocnienie 

przestrzegania przepisów prawa przez podmioty zajmujące się sprzedażą detaliczną 

alkoholu, jak również jego egzekwowanie przez służby do tego uprawnione. 

Działania podjęte przez Gminę w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych 

prowadzone były jednorazowe pogadanki, spektakle, festyny i inne imprezy, konkursy, 

pozalekcyjne zajęcia sportowe, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i uczniów realizacja 

programów profilaktycznych. 

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 2021 do Komisji wpłynęło 12 wniosków o podjęcie czynności zmierzających  
do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  
Komisja przeprowadziła rozmowy z 12 osobami uzależnionymi, w tym wobec 3 osób 
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 2021 r. Gmina uzyskała dochody w kwocie 99 580 zł. które w całości 
przeznaczono na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W roku 2021 r. wykorzystano  
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na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 77 547 zł.  
a na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii kwotę 3 000 zł. 
Z kwoty 77 547 zł. sfinansowane zostały następujące działania: 

1. Gmina wydatkowała na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych kwotę 12 529,00 zł z czego: 
- za wydanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia  
od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego kwotę 382,00 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 2021 r. wydano kwotę 100,00 zł, 
- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
odbyły się osiem posiedzeń wydatkowano kwotę – 3 400,00 zł, 
- szkolenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
wydatkowano kwotę – 2 000,00 zł 

      - inne wydatki (zakup wody i produktów spożywczych na szkolenie,          

materiałów           profilaktycznych oraz materiałów na remont 

pomieszczenia z przeznaczeniem dla grupy AA) – kwota 6 647,00 zł. 

2. ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wydatkowano kwotę 20 784,00 zł na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach 
którego osoby uzależnione i współuzależnione mogły skorzystać z pomocy 
specjalistów terapeuty od uzależnień. Udzielono w sumie 184 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  
48 673,00 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. 

7.4. Plan ochrony zabytków 
Na terenie gminy znajduje się 243 obiektów zabytkowych (ujętych w Gminnej Ewidencji 

Zabytków, sporządzonej 14 lutego 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. 

 

7.5. Program ochrony środowiska (POŚ) 
Rada Gminy w Lelowie w dniu 30 października 2015 r. uchwaliła "Program ochrony 

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

i aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska przez samorządy wynika z Ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Z założenia POŚ ma służyć rozwiązaniu 

problemów w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Jego wdrożenie powinno 

przyczynić się min. do realizacji idei zrównoważonego rozwoju miasta, efektywnie 
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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 kierunku ochrony środowiska. W Gminie Lelów ostatni raport został 

sporządzony za lata 2019-2020 i przedstawiony Radzie Gminy w lipcu 2021 r. W przyszłym 

roku opracowany zostanie Program ochrony środowiska dla gminy Lelów na nową 

perspektywę czasową. 

 

7.6„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów 

na lata 2012-2032”za 2021rok 

 „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032” 

został przyjęty uchwałą nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 

roku. Rokrocznie Gmina Lelów pozyskuje środki finansowe na utylizacje wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z budynków osób fizycznych. W 2021 r. usunięto wyroby 

azbestowe łącznie z 38 nieruchomości o łącznej wadze 99,200 Mg, zgodnie  

z poniższym wykazem: 

 
Tabela Nr 1 - Wykaz ilościowy usuniętego azbestu w trakcie realizacji zadania  

pod względem miejscowości, w których została przeprowadzona utylizacja azbestu – 2021 rok 

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 456 7,200 

2 Celiny 1 posesja 1 posesja 188 3,750 

3 Drochlin - 3 posesje 530 12,700 

4 Gródek - 1 posesja 54 1,600 

5 
Lelów  

i Zbyczyce 
2 posesje 6 posesji 751 16,700 

6 Lgota Błotna 1 posesja - 220 5,100 

7 Mełchów - 1 posesja 200 4,300 

8 Nakło 1 posesja 6 posesje 864 15,500 

9 Paulinów 1 posesja - 180 4,000 

10 Podlesie 1 posesja 2 posesje 470 7,700 

11 Skrajniwa 1 posesja - 130 1,900 

12 Staromieście - 1 posesja 200 4,700 

13 Ślęzany - 2 posesje 320 4,900 

14 Turzyn 2 posesje 1 posesja 553 9,150 

RAZEM 11 posesji 27 posesje 5 116 99,200 
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Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie w wysokości 52 137,00 zł (WFOŚiGW w Katowicach 
– 26 068,50 zł, NFOŚiGW – 26 068,50 zł), co stanowiło 100% kosztów realizacji zadania. 

 
7.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności    zwierząt na terenie gminy Lelów w 2021 roku 

W 2021 roku Gmina Lelów miała podpisaną kompleksową umowę na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki z P. Rafałem Żmudą prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda  
ul. Podmiejska 51b, 42-400 Zawiercie. 
W 2021 roku Gmina Lelów zapewniła opiekę dla: 9 psów wyłapanych i umieszczonych  
w schronisku oraz 1 kota. Ponadto na koszt gminy zapewniono opiekę dla: 12 psów i 32 kotów 
przekazanych do adopcji. 
Dodatkowo w 2021 r. Gmina Lelów wraz z Fundacją Zwierz podjęły się wspólnie realizacji 
projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! mającego na celu zmniejszenie liczby zwierząt 
niechcianych, przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/kastracji  
u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów.  W ramach Akcji każdy mieszkaniec Gminy 
mógł wykonać zabieg sterylizacji/kastracji swojego psa/kota na koszt Gminy Lelów i Fundacji 
ZWIERZ. W ciągu całego roku udało się wysterylizować i wykastrować 10 kocurów, 34 kotek, 
4 psy i 11 suk. 
Całkowity koszt realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku wyniósł 37 446,44 zł. 

 
7.8. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lelów 

Na terenie Gminy Lelów obowiązuje "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów" (dalej 
PGN), który w grudniu 2020 r. został zaktualizowany. Aktualizacja tego dokumentu była 
niezbędna pod kątem weryfikacji już zrealizowanych działań, jak i wprowadzenia nowych, 
wpływających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zaktualizowany 
dokument jest podstawą do wdrażania przedsięwzięć zdefiniowanych w PGN i dotyczących 
działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych mających wpływ na podniesienie efektywności 
energetycznej, zmniejszenie emisji CO2 czy zwiększenie świadomości mieszkańców  
w zakresie działań proekologicznych. 
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 2020 r. strefę śląską dla dwutlenku azotu (NO2), 
dwutlenku siarki (SO2), kadmu (Cd), arsenu (Ar), niklu (Ni), ołowiu (Pb), benzenu (C6H6)  
i tlenku węgla (CO) zaliczono do klasy A. Do klasy C zaliczono tę strefę śląską ze względu  
na przekroczenia dopuszczalnych poziomów: benzo(a)pirenu (B(a)P) oraz pyłu zawieszonego 
PM2,5 i PM10 oraz ozonu (O3). 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 ciągu całego 2021 został 
wprowadzony 8 razy Poziom II ostrzegania wynikający z Programu ochrony powietrza dla woj. 
śląskiego. Przyczyną wprowadzenia tego Poziomu było ryzyko przekroczenia poziomu 
informowania - 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM 10. Ponadto został wprowadzony 1 raz 
Poziom III ostrzegania, którego przyczyną wprowadzenia było ryzyko wystąpienia 



20 

 

przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego  
PM 10. W czasie trwania Poziomu II i III gminy zobligowane są do przeprowadzenia kontroli 
palenisk indywidualnych, co również miało miejsce na terenie naszej gminy. 
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 2021 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 2021 roku 

Gmina Lelów dofinansowała wymianę 25 źródeł ciepła na kwotę 75 tys. złotych. 

 

7.9. Program „czyste powietrze” 2.0 
Na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach  

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie z dniem  

1 października 2020 r. wprowadzono nowe regulacje w zakresie wydawania przez wójta 

zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Złożenie wniosku  

o dofinansowanie w ramach tego programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego 

zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane są w celu potwierdzenia przeciętnego 

miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej  

się o dofinansowanie.  

 Procedurę wydawania takich zaświadczeń regulują znowelizowane przepisy prawa ustawy 

prawa ochrony środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Wzór zaświadczenia 

określony został w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej  

oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713). Na podstawie Zarządzenia  

nr 130/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 30 października 2020 r. udzielone zostało 

upoważnienie dla Kierownika GOPS w Lelowie do prowadzenia postępowań w sprawach,  

o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania zaświadczeń  

w tych sprawach.  

W 2021 roku rozpatrzono łącznie 37 wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego osoby fizyczne. 

 

7.12 Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 

2018 r. poz. 1007) 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób 

dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 

niepełnosprawnych. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 

• wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym, 

• poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 
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• poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,  

• kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności: 

1)  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2)   uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

3)  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,  

w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia 

posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia 

pomocy w formie posiłku. 

Wsparcie finansowe dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację działań przewidzianych Programem 

gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% 

przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji z tym, 

że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów 

realizacji zadania. Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta). Gmina Lelów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie 

złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji Programu. 

Na realizację Programu przeznaczono w 2021r. ogółem: 50 637,00 zł  

➢ z czego środki własne gminy stanowiły kwotę:      10 127,40 zł  

➢ dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę:             40 509,60 zł 

           GOPS wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu poprzez zapewnienie 

dożywania w szkołach oraz dzieciom uczęszczającym do przedszkoli. Pomocą w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności objęto osoby dorosłe i dzieci 

dojeżdżające do szkół, które nie prowadzą stołówki.  Łącznie objętych Programem zostały 122 

osoby. 

8.Mienie gminy 
 
Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne 
prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych 
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.  
 

8.1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lelów praw własności 
8.1.1. Grunty mienia komunalnego 

Gmina Lelów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. była właścicielem nieruchomości  

o pow. 378,4406 ha. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Lelów była właścicielem 

nieruchomości o pow. 383,2904 ha. 

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiają poniższe tabele. 

Zmiany w obrocie gruntami. 

W okresie sprawozdawczym Gmina sprzedała dwie nieruchomości niezabudowane 

przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego i usług w obrębach geodezyjnych: 

Turzyn (0,1690ha) oraz Zbyczyce (0,1996ha) o łącznej powierzchni 0,3586 ha. Natomiast 

Gmina nabyła na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzających nabycie z mocy 

prawa w trybie przepisów ustawy wprowadzających ustawę o samorządzie gminnym, grunty 
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w obrębach geodezyjnych: Celiny ()1,20 ha), Drochlin (1,7214 ha), Mełchów, Nakło (1,69ha), 

Podlesie (0,37 ha) o łącznej powierzchni 5,2194 ha. 

 8.1.2 Obciążenia nieruchomości gminnych.  
Z zasobu nieruchomości gminnych 4,3494 ha jest oddanych w trwały zarząd na rzecz 
gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie (lokal o pow. 114,15m2 w budynku UG, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie (dz.305/2, 304,303,302,301/1) oraz Przedszkola w Nakle 
(dz.nr 976/2). 
Ponadto nieruchomości gminne są obciążone:  
1) na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Lelowie - ustanowiono prawo do bezpłatnego użytkowania z lokalu w budynku Urzędu 
Gminy Lelów nr 1 o pow. 344, m2 i lokalu nr 2 o pow. 90,35m2  
2) Gminny Żłobek w Lelowie „Wesoły Maluch” wyposażono w udział w ½ części  
z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 831/2 o pow. 0,2267 ha wraz z budynkiem 
Gminnego Żłobka w Lelowie. 
3) służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie, ustanowienia na działce nr 409 w Lgocie Błotnej 
4. służebnością przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na działce nr 214/1 w Lelowie 
na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. 
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.  
Dziesięć nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 0,9694 ha obciążone są prawem 
użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych, będących właścicielami budynków 
posadowionych na tych nieruchomościach. 
Opłata za użytkowanie wieczyste za rok 2021 na rzecz Gminy Lelów wyniosła łącznie 
4 931,63zł.  
W okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono postępowania dotyczącego oddania 
gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nie przeprowadzono przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa. 
Mienie komunalne oddane w użyczenie. 
Czternaście nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 5,828 ha przekazano  
do bezpłatnego korzystania – użyczenie - gminnym instytucjom kultury (Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Lelowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie), stowarzyszeniom (ochotniczym 
strażom Pożarnym: OSP Staromieście, OSP Nakło, OSP Biała Wielka, OSP Drochlin, OSP 
Lelów II Zbyczyce oraz dwóm stowarzyszeniom, które przejęły od Gminy do prowadzenia 
szkoły podstawowe w miejscowościach: Podlesie i Ślęzany). 
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8.1.2.Budynki, budowle i lokale wchodzące w skład mienia komunalnego 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Lelów była właścicielem 11 mieszkań  
w czterech budynkach (jednego mieszkania w domu nauczyciela w Drochlinie, trzech 
mieszkań w szkole podstawowej w Ślęzanach, czterech lokali socjalnych w Lelowie  
przy ul. Polnej 3 oraz trzech lokali mieszkalnych w budynku w Lelowie przy ul. Plac 
Partyzantów 19. W roku 2021 nie sprzedano żadnego mieszkania.  
Ponadto Gmina Lelów jest właścicielem 32 budynków, zgodnie z wykazem zamieszczonym  
w poniższej tabeli  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 
Powierz. 

w m2 

Wartość 

(zł) 

Wartość 

(zł) Zmiana wartości 

(+) zwiększenie 

(-) zmniejszenie Stan na dzień 

31.12.2020 r. 

Stan na dzień 

31.12.2021 r. 

1. 
Budynek b. weterynarii Lelów 

ul. Szczekocińska 39 
247,01 83 196,00 83 196,00 

 

2 

Garaż strażacki z częścią 

gospodarczą i ogrodzeniem w 

Podlesiu 

84,16 157 970,18 157 970,18  

3 
Bud. gosp. w Lelowie  

b. weterynarii 
151,72 

8 930,00 

13 180,00 

8 930,00 

13 180,00 

 

 

4 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Lelów 

ul. Szczekocińska 41 

619,00 662 220,70 662 220,70 

 

5 
Dzienny Dom „Senior+” 

Budynek b. szkoły podstawowej 
548,40 1 731 701,46 1 731 701,46 

 

 

6 
Przedszkole w Nakle 

Nakło 197 
248,00 973 184,01 911 799,32 - 61 384,69 

7 
Budynek szkoły podstawowej 

Podlesie 99 
489,00 525 497,94 525 497,94 

 

 

8 
Budynek szkoły podstawowej 

Ślęzany 38 
552,00 548 398,50 548 398,50 

 

9 

Budynek Żłobka  

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

 

10 

Budynek „Gospoda „Ciulim” w 

Lelowie 

i bud gosp. 

130,30 
186 488,11 

4 391,92 

186 488,11 

4 391,92 

 

 

11 
Budynek gimnazjum 

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

 

12 

Hala sportowa 

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

 

13 

Zaplecze stadionu  

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

 

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

15 
Budynek WDKiS Turzyn 68 

209,00 298 246,25 298 246,25 
 

16 
Budynek WDK Drochlin 74 

570,00 31 587,83 31 587,83 
 

17 
Budynek WDKiS Skrajniwa 50A 

292,00 309 377,91 309 377,91  

18 
UG Lelów ul. 

Szczekocińska 18 
1 895,00 1 851 263,49 1 851 263,49  

19 
Budynek Filii Biblioteki Podlesie 

 5 426,00 5 426,00 
 

20 
Świetlica w budynku remizy OSP  

Biała Wielka 153 
373,80 79 982,39 79 982,39 

 

21 
Świetlica w budynku remizy OSP 

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

 

22 
Świetlica w budynku remizy OSP 

Staromieście 26 
194,32 100 319,72 100 319,72 

 

23 
Remiza OSP Zbyczyce ul. 

Żwirkowskiego. 46 
298,00 56 215,00 56 215,00  

24 
Świetlica Wiejska 

Mełchów 13C 
68,00 8 536,20 8 536,20 
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8.1.4.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. 
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty 
budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki  
tj.: rurociągi, linie elektroenergetyczne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. 
 

8.1.5.Wodociągi 
Gmina jest właścicielem trzech ujęć wody; w m. Lelów, Mełchów i Nakło, sieci wodociągowej 
o długości 106 206,8 m.b.  oraz przyłączy wodociągowych o łącznej długości 35 805,22 m.b. 

 

8.1.6. Kanalizacja 
Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków w Lelowie, sieci kanalizacyjnej  

w m. Lelów wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej wartości 7 767 408,33 zł.  

 
 

 

Określenie środka trwałego oraz wartości 

niematerialnej i prawnej 

 

Data nabycia 

 

Wartość 

początkowa 

31.12.2020 

 

Nowe środki 

trwałe 2021 r. 

 

Likwidacja 

środków 

trwałych 

2021r. 

 

Wartość 

początkowa 

31.12.2021 r. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

6  

1. Oczyszczalnia ścieków Lelów 

1999 

3 910 165,41 - - 3 910 165,41 

 

2004  

2019  

2 Sieć kanalizacyjna Lelów 
1998 

1 254 035,28 - - 1 254 035,28 

 

19 99  

3 Kanalizacja III etap Zbyczyce 2004 1 056 485,64 - - 1 056 485,64 

 

 

4 Kanalizacja Lelów Osiedle 2004 1 542 284,10 - - 1 542 284,10 

 

 

5 Przyłącze kanalizacyjne ul. Klasztorna 29.11.2013 4 437,90 - - 4 437,90  

Razem budowle 

(bez oczyszczalni poz. 2-5) 
- 3 857 242,92 - - 3 857 242,92  

Razem - 7 767 408,33 - - 7 767 408,33  

25 

Świetlica Wiejska 

Podlesie -budynek starej szkoły 
429,37 

1 077 539,27 

84 044,46 

1 077 539,27 

84 044,46 

 

 

26 
Świetlica Wiejska 

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

 

27 
Hydrofornia  

Mełchów 13A  520 768,12 520 768,12 
 

28 

 

Budynki b. SKR 

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

 

29 
Magazyny 

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

 

 

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

31 
Budynek b. Zlewnii Mleka Nakło 

81 
86,00 12 040,00 12 040,00 

 

32 

Targowisko „Mój Rynek” 

w Lelowie 

ul. Koniecpolska 8 

 2 289 346,12 2 289 346,12 

 

 

Razem 
22 788 792,30 22 727 407,61 -61 384,69 
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8.1.7. Drogi, mosty 
Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Lelów była właścicielem dróg i mostów o łącznej 
wartości 36 928 973,01 zł. Wartość ta w porównaniu z wartością na dzień 31.12.2020 r. 
wzrosła o 958 736,28 zł o wartość zrealizowanych inwestycji: 
- przebudowy drogi gminnej nr 689008S w m. Ślęzany – kwota 297 836,21 zł, 
- przebudowy dróg wewnętrznych w centrum miejscowości Drochlin - kwota 660 900,07 zł. 
 

Nr ewidencyjny 

 drogi 

długość  

w km 

powierzchnia 

ogółem w m² 
Obiekty mostowe 

 

Wartość w zł  

na dzień  

31.12.2020 r. 

 

  

Wartość w zł 

na dzień 

31.12.2021 r. 

 
Ilość 

szt. 

Długość 

w m. 

1 2 3 4 5  7 

RAZEM drogi gminne 
 

114,265 

 

417469,710 

 

46 

 

385,8 

 

23 437 824,99 

 

23 735 661,20 

Drogi wewnętrzne 

razem 

 

38,247 

 

300 776,50 

 

0 

 

0,00 

 

10 522 518,36 

 

11 183 418,43 

Most przy młynie w 

Staromieściu 
   

1 

 

20,20 

 

2 009 893,38 

 

2 009 893,38 

Łączna wartość dróg i mostów 

 
35 970 236,73 36 928 973,01 

 

8.1.8. Oświetlenie uliczne 
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. wartość oświetlenia, którego Gmina Lelów była 
właścicielem wynosiła 2 007 525,87 zł. W porównaniu do wartości na dzień 31.12.2020 r. 
wzrosła o 18 800,00 zł wskutek inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach: Nakło, Podlesie, Lgota Gawronna, Mełchów. 
 

8.1.9. Przystanki autobusowe 
Gmina jest właścicielem 17 trwałych przystanków o łącznej wartości księgowej 64 542,67 zł 
 

8.1.10. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
 

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie środka trwałego Wartość [zł] 

1 2 3 

1 place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe 992 739,92 

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 3 869 439,66 



26 

 

8.1.11. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu 

 
8.1.12. Zbiorcze zestawienie wartości składników majątkowych (umarzanych 
stopniowo) na dzień 31.12.2021 r. 

 

Lp. Składniki majątkowe 

Wartość  

na dzień 

31.12. 2020 r. 

(zł) 

Wartość 

na dzień 

31.12.2021 r. 

(zł) 

1 Grunty i udziały w gruntach 
2 759 896,52 2 793 845,12 

2 Budynki 22 788 792,30 22 727 407,61 

3 Wodociągi 11 580 886,38 11 580 886,38 

4 Kanalizacja 7 767 408,33 7 767 408,33 

5 Drogi i mosty, 35 970 236,73 36 928 973,01 

6 Przystanki 64 542,67 64 542,67 

7 Oświetlenie uliczne 1 988 725,87 2 007 525,87 

8 
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej, 

3 858 491,66 3 869 439,66 

9 
Urządzenia, maszyny, wyposażenie i 

środki transportu 2 791 966,70 3 122 550,14 

 Razem 89 570 947,16 90 862 578,79 

 

8.1.13.Wyposażenie, przyrządy, urządzenia amortyzowane jednorazowo (100%)  
w momencie oddania do używania 

 

Lp. Nazwa jednostki 

Wartość 

na dzień 

31.12.2020 r. 

(zł) 

Wartość  

na dzień 

31.12.2021 r. 

(zł) 

1 2 4 3 

1 Urząd Gminy Lelów 1 021 170,18 1 149 645,77 

2 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Lelowie 
95 113,00 105 018,60 

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny 997 299,02 1 195 294,61 

Lp. Wyszczególnienie środka trwałego Wartość [zł] 

1 2 3 

1 Kotły i maszyny energetyczne, w tym: Instalacja fotowoltaiczna, kotły grzewcze 1 137 895,87 

2 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 343 135,92 

3 Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 

41 506,28 

4 Urządzenia techniczne 369 787,44 

5 Środki transportu 967 858,33 

6 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 262 366,30 

 
Razem 3 122 550,14 
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4 
Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” 

w Lelowie 
26 699,92 32 627,24 

6 Przedszkole w Nakle 138 436,15 127 345,88 

 Razem              2 278 718,27 2 609 932,10 

 

8.1.14.Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności o 
ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, 
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach  

 
Ograniczone prawa rzeczowe 

 

Lp. 

 

 

Tytuł prawny 

 

Wartość 

na dzień 

31.12.2020r. 

(zł) 

Wartość 

na dzień 

31.12.2021 r. 

(zł) 

1 2 3 4 

1. Hipoteka na nieruchomościach 177 961,16 375 698,06 

1.1. 
Wpisy hipoteczne dotyczące 

osób prawnych 
169 546,26 366 792,86 

1.2. 
Wpisy hipoteczne dotyczące 

osób fizycznych 
8 414,90 8 905,20 

 

Gminie Lelów nie przysługują wierzytelności ani też inne udziały w spółkach bądź akcjach. 
Gmina Lelów posiada w użyczeniu od osób fizycznych część działki 619/14 w Ślęzanach i 
część działki nr 67/2 w Drochlinie. 
Gmina Lelów 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). Gmina Lelów dzierżawi grunt o pow. 
16,5m2 pod przystankiem w Skrajniwie. 

 
8.11.15.Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i 
innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Dochód (zł) 

2020 r. 2021 r. 

1 2 3 4 

   1 Sprzedaż 100 880,00 95 940,00 

2 
Oddanie w użytkowanie wieczyste i trwały 

zarząd 
5 220,22 5 219,62 

3 Dzierżawy 9 208,78 10 434,75 

4 Najmy lokali użytkowych 102 480,63 80 097,77 

5 Najem lokali mieszkalnych 24 149,32 31 759,38 

  Ogółem: 241 938,95 223 451,52 

 

 

 
 

9. Finanse gminy 
 

9.1 Dochody budżetu Gminy w 2020 r. 
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Budżet Gminy przyjęty uchwałą Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 
r. zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie 31 746 351,15 zł. W ciągu roku zmniejszono plan 
dochodów do kwoty 29 540 456,15 zł. 
Realizując budżet Gmina uzyskała dochody w kwocie 29 661 655,48 zł (100,41%)  
na co się składały dochody z działów: 
 

9.1.1. Dochody bieżące na kwotę 26 340 662,35 zł z tego: 
010 - rolnictwo i łowiectwo - kwota 441 113,18 zł (1,67%), 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 602 625,30 zł 

(2,29%), w tym dochody ze sprzedaży wody. 

600 - Transport i łączność - kwota 124 587,95 (0,47%), w tym: 

• środki z państwowego funduszu celowego – kwota 112 129,15 zł, 

• dotacja na obsługę linii komunikacyjnej – kwota 12 458,80 zł. 

700 - gospodarka mieszkaniowa - kwota 135 963,62 zł (0,52%), w tym: 

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

710 - działalność usługowa - kwota 43 050,00 zł (0,16%), w tym: 

• darowizna finansowa na rzecz gminy. 

750 - administracja publiczna - kwota 184 548,81 zł (0,70%), 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 1 035,00 zł, w tym: 

• dotacja na realizację zadań zleconych. 

752 - obrona narodowa - 309,85 zł, w tym: 

• dotacja celowa z zakresu szkolenia obronnego. 

756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek - kwota 5 836 343,79 zł 

(22,16%), na co się składały wpływy z następujących dochodów: 

• wpływy z podatku od nieruchomości - kwota 1 357 837,88 zł, 

• wpływy z podatku rolnego - kwota 744 929,33 zł, 

• wpływy z podatku leśnego - kwota 101 243,75 zł, 

• wpływy z podatku od środków transportowych - kwota 192 518,29 zł, 

• wpływy z podatków od spadków i darowizn - kwota 31 423,60 zł, 

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

19 136,61 zł, 

• wpływy z podatku od działalności osób fizycznych - kwota 1 692,00 zł, 

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 146 499,00 zł, 

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

• wpływy z opłaty skarbowej - kwota 19 322,11 zł, 

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej - kwota 10 072,00 zł, 

• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 76 363,32zł, 

• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - kwota 30 135,76 zł, 

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 2 981 037,00 zł, 

• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 23 457,61 zł. 

758 - różne rozliczenia - kwota 8 976 597,06 zł (34,08%), z tego: 

• subwencja oświatowa - kwota 4 121 634,00 zł, 

• subwencja ogólna - kwota 4 241 460,00 zł, 
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• subwencja równoważąca - kwota 48 226,00 zł, 

• dotacja celowa z tytułu realizacji wydatków funduszu sołeckiego - kwota 43 605,77 zł, 

• wpływy z lat ubiegłych - 79 120,29 zł, 

• środki na uzupełnienie dochodów gminy – 442 551,00 zł. 

801 - oświata i wychowanie - kwota 760 823,73 zł (2,88%), z tego: 

• refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy - kwota 37 640,57 zł, 

• dotacja celowa do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - kwota 160 339,00 zł, 

• dotacja celowa z tytułu dofinansowania na realizacje Projektu „Aktywna tablica” - kwota 

35 000,00 zł,  

• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - kwota 255 447,76 zł, 

• dotacja celowa na podręczniki i wyposażenie szkół - kwota 43 732,50 zł, 

• zwrot środków z tytułu niezgodnie wykorzystanej dotacji podmiotowej przez 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ślęzany „Bliżej Siebie” - kwota 32 455,76 zł, 

• wpływy z tytułu realizacji przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę” - 40 508,00 zł, 

• środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizacje zadania - kwota 70 000,00 

zł, 

• pozostałe wpływy - kwota 85 700,14 zł. 

851 - Ochrona zdrowia - 32 777,47 zł, w tym: 

• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów związanych z 

organizacją szczepień.  

852 - pomoc społeczna - kwota 765 827,31 zł (2,91%), 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 43 467,79 zł (0,16%), z tego: 

• dotacja państwa na pomoc materialną dla uczniów. 

855 - rodzina - kwota 6 741 113,67 zł (25,59%), 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 6 633 925,86 zł,  

• dotacja celowa na funkcjonowanie gminnego żłobka w Lelowie, opłaty za żłobek 

(czesne, wyżywienie) - kwota 87 372,00 zł, 

• pozostałe wpływy - kwota 19 815,81 zł. 

900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1 650 477,82 zł (6,27%), z 

tego: 

• wpływy za odbiór nieczystości płynnych - kwota 185 536,39 zł, 

• opłaty za odbiór odpadów - kwota 971 901,57 zł, 

•  dofinansowanie do zbiorki azbestu, dofinansowanie - 52 137,00 zł, 

• wplata mieszkańców- wkład własny do realizacji zadania ,,Odnawialne źródła energii 

poprawą jakości środowiska naturalnego - 403 953,84 zł, 

• pozostałe wpływy - kwota 36 949,02 zł. 
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9.1.2. Dochody majątkowe na kwotę 3 320 993,13 zł: 
     010 - rolnictwo i łowiectwo - kwota 21 033,00 zł (0,63%), w tym; 

• wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 31 033,00 zł, 

700 - gospodarka mieszkaniowa - kwota 94 771,50 zł (0,36%), w tym: 

• sprzedaż nieruchomości gminnych - kwota 74 907,00 zł, 

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

zadania pn. "Termomodernizacja SP w Drochlinie" - kwota 19 864,50 zł. 

758 - różne rozliczenia - kwota 2 393 072,69 zł (72,06%), w tym: 

• dotacja celowa z tytułu realizacji wydatków z funduszu soleckiego w 2020 r. - kwota 

43 457,69 zł, 

• środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 300 000,00 zł, 

• dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lelów - 2 049 615,00 zł. 

801 - oświata i wychowanie - kwota 599 999,59 zł (1,20%) w tym: 

• dotacja celowa w ramach środków unijnych z RIT na realizację zadania  

pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - 

599 999,59 zł. 

900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 212 116,35 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 140 100,10 zł, 

•  środki na realizację zadania ,,Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska 

naturalnego – 72 016,25 zł. 

 

9.2. Wydatki budżetu Gminy w roku 2021 
Przyjęty uchwałą Nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Lelów w dniu 30 grudnia 2020 r. budżet 
Gminy Lelów na rok 2021 zakładał wydatki Gminy w wysokości: 33 407 028,91 zł. W ciągu 
roku dokonano zmiany wysokości wydatków i ostatecznie planowane wydatki wynosiły 
28 026 207,29 zł. 
W roku 2021 Gmina Lelów poniosła wydatki na realizacje zadań publicznych  
w kwocie 26 725 591,49 zł (95,36%). 
 

Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

• 010 - rolnictwo i łowiectwo - kwota 487 631,68 zł (1,82%), 

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

506 788,27 zł (1,90%), 

• 500 - handel - kwota 75 511,85 zł (0,28%), 

• 600 - transport i łączność - kwota 1 520 387,57 zł (5,69%), 

• 700 - gospodarka mieszkaniowa - kwota 129 051,06 zł (0,48%), 

• 710 - działalność usługowa - kwota 41 491,00 zł (0,15%), 

• 750 - administracja publiczna - kwota 2 874 417,99 zł (10,76%), 

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

kwota 1 035,00 zł, 

• 752 - obrona narodowa - kwota 309,85 zł,  

• 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 448 151,26 zł 

(1,68%), 

• 757 - obsługa długu publicznego - kwota 184 254,66 zł (0,69%), 
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• 801 - oświata i wychowanie - kwota 8 246 551,46 zł (30,86%), 

• 851 - ochrona zdrowia - kwota 116 324,92 zł (0,43%), 

• 852 - pomoc społeczna - kwota 1 635 978,39 zł (6,12%), 

• 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 82 518,58 zł (0,34%), 

• 855 - rodzina - kwota 6 971 476,16 zł (26,08%), 

• 900 - gospodarka komunalna i ochronę środowiska - kwota 2 533 166,62 zł 

(9,47%), 

• 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 716 002,33 zł (2,68%), 

• 926 - kultura fizyczna - kwota 154 542,84 zł (0,58%). 

 

Analiza wydatków bieżących na transport i łączność 

Na bieżące utrzymanie dróg poniesiono nakłady w kwocie  595 551,29   

z czego na:    
zakup tablic kierunkowych, lustra, worków na śmieci, odbiór 
odpadów,  5 755,28   
zakup kruszywa celem remontów dróg gminnych, poboczy oraz ich 
niwelacja,  186 542,92 

 
  

opłata za umieszczenie urządzeń w psach drogowych, 14 302,07   

zimowe utrzymanie dróg, 52 153,60   

ubezpieczenie dróg gminnych, 10 434,00   
zorganizowanie transportu zbiorowego operatora linii 
komunikacyjnej, 130 835,91   
dotacja celowa dla Powiatu Częstochowskiego na remont pobocza 
drogi powiatowej w m. Drochlin 95 000,00   

remont dróg 100 527,51   
 
Wydatki majątkowe na remont i przebudowę dróg gminnych: 924 836,28   

przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin  637 000,07   

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślęzany 287 836,21   
 

9.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku wg działów 
klasyfikacji budżetowej 

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2021 r. 

Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 
Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 

r. 

010  Rolnictwo i łowiectwo 2 398,50 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna  wsi 2 398,50 

  Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy 922,50 

  Rozbudowa wodociągu w Staromieściu 1 476,00 



32 

 

600  Transport i łączność 924 836,28 

 60016 Drogi publiczne gminne 924 836,28 

  Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin 637 000,07 

  Przebudowa drogi gminnej nr 689008 S w m. Ślęzany 287 836,21 

  Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu 0,00 

  
Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową 

nawierzchni drogi działka nr ewid. 1392 na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 1114S do posesji nr 118 w miejscowości Turzyn 

0,00 

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 

  Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości 

Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639 
0,00 

  Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 689011 S w miejscowości 

Biała Wielka w kilometrze 4+189 
0,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 32 751,37 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 751,37 

  Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na 

cele społeczne 
32 751,37 

750  Administracja publiczna 33 577,77 

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 577,77 

  Zakup serwera w ramach Programu Gmina Bliżej Mieszkańców 0,00 

  Zakup serwerów do bazy danych i active directory 33 577,77 

  Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy budynku UG Lelów 0,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 299 012,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 299 012,00 

  Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II 0,00 

  
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do likwidacji 

zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nakle 

299 012,00 

801  Oświata i wychowanie 717 653,36 

 80101 Szkoły podstawowe 717 653,36 
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  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - 

segment "GIMNAZJUM" 
705 881,86 

  Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu 11 771,50 

851  Ochrona zdrowia 0,00 

 85195 Pozostała działalność 0,00 

  Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie 0,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 552 078,80 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 

  Zakup kosiarki-traktorka 15 000,00 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 411 175,80 

  

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na 

terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, 

Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, 

Tworóg 

411 175,80 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 405,00 

  Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mełchów 2 500,00 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w 

kierunku Pałacu) 
0,00 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło 5 400,00 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu 11 000,00 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. 

Spacerowej 
44 105,00 

  Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej 3 400,00 

  Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Ślęzanach 19 000,00 

 90095 Pozostała działalność 40 498,00 

  Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lgocie Gawronnej 0,00 

  Zagospodarowanie terenu na działce nr 4958 w Białej Wielkiej - 

etap II 
29 550,00 

  Doposażenie placu zabaw 10 948,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 497,47 
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 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 28 497,47 

  Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mełchowie 10 497,47 

  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu 0,00 

  Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - etap III 18 000,00 

Razem 2 590 805,55 

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie 

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Lelów poprzez zwiększenie 

efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej i redukcję zanieczyszczeń. 

Zadanie ma na celu efektywnie wykorzystać energię cieplną, obniżyć koszty ogrzewania  

i poprawić warunki użytkowania obiektu użyteczności publicznej. Zakres projektu obejmuje 

termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Lelowie – segment 

Gimnazjum, oraz montaż kotła na pellet wraz z instalacją oraz wymianą grzejników. 

Planowana całkowita wartość projektu 1 956 615,86, zł współfinansowanie UE to 1 440 352,59 

zł, termin realizacji projektu 2021-02-16 do 2022-08-31. Plan - według uchwały budżetowej na 

2021r. wynosił 690 000,00 zł, wykonano – 705 881,86 zł. 

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie w trakcie prowadzonych robót 

termomodernizacyjnych. 

 

 

 
Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin 
W okresie do 4.01.2021 r. do 14.05.2021 r. wykonano roboty budowlane związane z realizacją 
zadania pn.: „Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin”. Przedmiotem projektu była 
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przebudowa drogi gminnej w pięciu odcinkach o łącznej długości 1150 m.b. W ramach 
przebudowy zostały wykonane: jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz podbudową, 
pobocza oraz zjazdy bramowe. Wykonane prace wpłyną na poprawę komfortu przemieszczania 
się mieszkańców i innych użytkowników drogi. Wydzielone pobocza zapewnią bezpieczeństwo 
dla pieszych, a zjazdy bramowe umożliwią płynny dojazd do posesji mieszkańców 
usytuowanych wzdłuż przebudowywanej drogi. Całkowity koszt inwestycji to 660 900,07 zł. 
Inwestycję sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)  
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 635 893,00 zł, pozostałą kwotę,  
tj.: 25 007,07 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy Lelów. 
 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Ślęzany 

W okresie do 28.04.2021 r. do 22.07.2021 r. wykonano roboty budowlane związane z realizacją 

zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 689008S w m. Ślęzany”. Przedmiotem projektu była 

przebudowa drogi gminnej o łącznej długości 517 m.b. W ramach przebudowy zostało 

wykonane: roboty rozbiórkowe, ziemne, oczyszczenie rowów, zabezpieczenie infrastruktury 

podziemnej, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-

bitumicznej, wykonanie nawierzchni zjazdów i poboczy, roboty wykończeniowe i porządkowe. 

Całkowity koszt inwestycji to 297 836,21 zł. Inwestycję sfinansowano ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 

kwocie 266 872,00 zł, pozostałą kwotę, tj.: 30 964,21 zł sfinansowano ze środków własnych 

Gminy Lelów. 
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9.4 Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 roku 

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 
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 Uporządkowany i urządzony teren rekreacyjny w Sołectwie Biała Wielka ze środków funduszu 
soleckiego     

  
 
 
 
Zakup altany sfinansowany ze środków funduszy sołeckiego Sołectwa Podlesie. 
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Lp. Nazwa sołectwa Dział/Rozdział 

Przedsięwzięcie 

przewidziane do realizacji 

według wniosku sołectwa 

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 

Ogółem 
w tym wydatki 

bieżące 

w tym 

wydatki 

majątkowe 

 Wykonanie na 31.12.2021 r. 

1 Biała Wielka 

900/90095 
Utrzymanie placu zabaw w 

Białej Wielkiej 

31 165,18 

1 165,18  

900/90095 

Zagospodarowanie terenu na 

działce nr 4958 w Białej 

Wielkiej - etap II 

450,00 29 550,00 

2 Celiny 
900/90095 

Bieżące utrzymanie placu 

zabaw 10 359,95 
999,96  

900/90095 Doposażenie placu zabaw 9 359,99  

3 Drochlin 700/70005 

Modernizacja i 

zagospodarowanie budynku 

byłej szkoły w Drochlinie na 

cele społeczne” 

32 751,37  32 751,37 

4 Gródek 

900/90004 
Utrzymanie porządku na 

terenie Sołectwa Gródek 
11 311,74 

1 324,14  

600/60016 
Remont dróg na terenie 

Sołectwa 
9 987,60  

5 Konstantynów 

921/92109 
Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 
13 178,98 

6 500,00  

900/90095 Doposażenie placu zabaw 1 500,00 5 000,00 

921/92109 Zakup paliwa do kosiarki 178,98  

6 Lelów 
900/90015 

Rozbudowa sieci oświetlenia - 

ulica Spacerowa 46 105,00 
 44 105,00 

900/90004 Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00  

7 Lgota Błotna 
921/92109 

utrzymanie terenu wokół 

świetlicy 16 933,63 
434,32  

600/60016 Bieżące utrzymanie dróg 16 499,31  

8 Lgota Gawronna 

600/60016 
Poprawa stanu dróg w 

Sołectwie Lgota Gawronna 
14 797,51 

11 397,51  

900/90015 
Uzupełnienie oświetlenia 

ulicznego 
 3 400,00 

9 Mełchów 

921/92109 

Modernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej w 

Mełchowie 
13 556,98 

 10 497,47 

921/92109 Zakup blaszanego garażu 2 500,00  

921/92109 
Bieżące utrzymanie świetlicy 

oraz terenu wokół świetlicy 
559,51  

10 Nakło 

900/90004 Zakup kosiarki-traktorka 

33 416,89 

 15 000,00 

900/90095 
Zagospodarowanie centrum 

wsi 
18 416,89  

11 Paulinów 600/60016 

Bieżące utrzymanie drogi 

dolnej poprzecznej do 

naszych pól na terenie 

sołectwa Paulinów 

11 442,69 11 442,69  

12 Podlesie 

900/90015 

Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego na drogach 

gminnych w Podlesiu 

34 371,50 

 11 000,00 

801/80101 
Budowa ogrodzenia wokół 

boiska szkolnego 
 11 771,50 

921/92109 Zakup altany 7 700,00  

754/75412 
Dofinansowanie do budynku 

OSP w Podlesiu 
1 200,00  

900/90004 
Bieżące utrzymanie porządku 

na terenie sołectwa Podlesie 
2 700,00  

13 Skrajniwa 
921/92109 

Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 14 623,76 
7 175,76  

900/90095 Doposażenie placu zabaw 1 500,00 5 948,00 
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14 Staromieście 

700/70005 
Wytyczenie drogi gminnej 

dz.229 

22 600,71 

4 500,00  

700/70005 
Wytyczenie drogi gminnej 

części dz.244 
5 000,00  

600/60016 Remont dróg 13 100,71  

15 Ślęzany 

600/60016 
Remont przystanków 

autobusowych 

31 977,22 

10 000,00  

600/60016 

Zakup kruszywa na bieżące 

utrzymanie dróg w Sołectwie 

Ślęzany - remont dróg 

2 977,22  

900/90015 
Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego 
 19 000,00 

16 Turzyn 600/60016 

Remont drogi gminnej  

w Podemłynek  

w miejscowości Turzyn 

25 122,47 25 122,47  

17 Zbyczyce 

921/92109 
Remont świetlicy wiejskiej w 

Zbyczycach 

26 211,79 

23 211,79  

900/90004 

Bieżące utrzymanie terenu w 

sołectwie Zbyczyce oraz jego 

zagospodarowanie 

1 000,00  

900/90004 Zakup kosy spalinowej 2 000,00  

RAZEM  389 927,37 201 904,03 188 023,34 

              

9.5 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 2021 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 

2021 9 201 961,19 31,02 
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Prognoza limitu zadłużenia Gminy Lelów na najbliższe lata z tytułu zaciągniętych  
i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów wraz z podaniem wskaźnika zadłużenia w 
stosunku do planowanych dochodów. 

Rok Kwota 
Wskaźnik zadłużenia w stosunku  

do wykonanych dochodów (%) 

2022 11 055 010,30 37,81   

2023 9 799 731,30 31,87   

2024 8 580 763,30 33,75   

2025 7 169 055,94 26,76   

2026 5 454 371,94 21,45   

2027 3 824 477,94 15,04 

 

10. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

Gmina Lelów zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków realizuje we własnym zakresie w ramach struktury Urzędu Gminy 
Lelów Referatu Gospodarki Komunalnej. 
Na terenie gminy znajdują się trzy ujęci a wód podziemnych: Lelów Nakło i Mełchów,  
na których zlokalizowane są 4 studnie głębinowe: 2 studnie na ujęciu w Lelowie  
i po 1 na ujęciach w Nakle i Mełchowie. Siecią wodociągową o łącznej długości 106,207 km, 
dwie przepompownie wody w Ślęzanach (jedna ze zbiornikiem wyrównawczym) oraz 1896 szt. 
przyłączy wodociągowych woda dostarczana jest do 15 wsi gminy. Do sieci wodociągowej 
przyłączonych jest ok.4610 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 2021 z ujęć wody pozyskano 179 446 m3 wody pitnej, z czego z ujęcia w Lelowie  
123 437 m3, z ujęcia Nakło 15 658 m3 oraz z ujęcia Mełchów 40 351 m3. Sprzedaż wody 
wyniosła: z ujęcia Lelów 92 850 m3, tj. 75,22 %, z ujęcia Nakło 10 318 m3, co stanowi 65,9 % 
oraz z ujęcia Mełchów 35 369 m3, co stanowi 87,65 % wody pobranej z ujęcia.  
W roku 2021 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 2021 skorzystało 2 właścicieli 
nieruchomości a w sumie od 2017 roku 12 właścicieli. 
W roku 2021 zanotowano 26 awarii na sieci wodociągowej. Dla porównania w roku 2019 
wystąpiły 3 awarie, a w 2020 roku 11 awarii.  
Różnica pomiędzy ilością wody wyprodukowanej a sprzedawanej oprócz awarii spowodowana 
jest również koniecznością płukania sieci z uwagi na małe pobory wody i możliwość 
przekroczenia dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych w dostarczanej wodzie.  
Ma to miejsce zwłaszcza na nowo budowanych odcinkach sieci, gdzie mieszkańcy korzystają 
jeszcze z własnych ujęć wody. 
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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 2021 

Produkcja 

wody  

Sprzedaż 

wody 

Cele 

techn, 

Straty  

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 12 3437 92 850 30 587 

Nakło   17 433  10 402   7 031   15 370   11 024    4 346  15 136   10 878  4 258 15 658 10 318 5 340 

Mełchów   43 607  30 072 13 535   41 001   31 956    9 045  50 498   36 036 14 462 40 351 35 369 4 982 

Ogółem 192 531 134 237 58 294 186 112 137 199  48 913 203 921 140 807 63 114 179 446 138 537 40 909 
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    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. 

 

11.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.  

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 oczyszczalnia 

może przyjmować 154m3/dobę. Równoważna liczba mieszkańców RLM =1316. W roku 2021 

oczyszczalnia oczyszczała średnio 118 m3 ścieków na dobę, łącznie w całym roku 43 206 m3 

w tym: ścieków dopływających kanalizacją 32 184 m3 (74,5%) ścieków dowożonych 2 618 m3, 

(6,1%), wód opadowych i infiltracyjne 8 404 m3(19,5%). Zgodnie z przyjętymi w projekcie 

założeniami bilansowymi ścieki dowożone powinny stanowić 10%, a wody opadowe i 

infiltracyjne 20% wszystkich ścieków. 

 

 

Zestawienie ilości ścieków oczyszczonych ogółem (zafakturowanych oraz wód 

infiltracyjnych)  

w latach 2018 – 2021 w m3 

2018 2019 2020 2021 
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36 194 

 

30 871 

 

5 323  

 

36 193 

 

32 067 

 

4 126 

 

40 070 

 

34 064 

 

6 006 

 

43 206 

  

34 802 

 

 8 404  

 

 

http://www.biplelow.pl/kategorie/woda_i_scieki
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12. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Lelów w roku  
 

1) Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Lelów regulowały następujące 
akty prawne:  

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 XXXIV/167/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 24 września 2020 r.  
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  
(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6944); 

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. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7773); 

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); 

8) uchwała Nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 26 listopada 2020 r.  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
położonych na terenie gminy Lelów, kompostujących odpady komunalne  
w kompostownikach przydomowych (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8446); 

9) uchwała Nr XL/261/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 listopada 2021 r.  
w sprawie pokrycia kosztów w roku 2021 części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

10) Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości                  
zamieszkałych i niezamieszkałych w 2021 roku realizowany był przez przedsiębiorcę 
wybranego w drodze przetargu: tj. PAVER Sp. z o.o., Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa. 

11) 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. 
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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 jest obowiązany  
do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości: 
- selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie  
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji 
komunalnej. W 2021 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych  
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
Całkowite koszty obsługi systemu odbierania odpadów komunalnych w 2021 r. wyniosły 
158 879,94 zł. 
Według stanu na dzień 31.12.2021 r.: 
- liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym zgodnie z danymi pochodzącymi  
z rejestru ewidencji ludności wynosi 4 703; 
- liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym na podstawie danych pochodzących  
ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4 232 osób. 
Jak wynika ze złożonych deklaracji, systemem gospodarki odpadami objęto 1761 
gospodarstw, w tym: 
-nieruchomości zamieszkałe   1381, 
  - nieruchomości niezamieszkałe (domki letniskowe): 380. 
Ilość odpadów wyszczególniona w poniższej tabeli została ustalona  
na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne  
od właścicieli nieruchomości w roku 2021 oraz z ankiet dotyczących zagospodarowania 
odpadów biodegradowalnych przez właścicieli nieruchomości. 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

2019 r. 

 [Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane zmieszane odpady 

komunalne 

593,1700 

15 01 02 
Opakowania 

z tworzyw sztucznych 

110,6800 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 
2,0200 

15 01 07 Opakowania ze szkła 
101,34 

200132 Leki i inne niż wymienione w 200131 0,0200 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
298,4400 

16 01 03 Zużyte opony 8,0800 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 87,2400 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 94,5400 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
19,2500 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

13,6000 

 

20 01 23* 

 

Urządzenia zawierające freony 
4,6470 
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20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

4,0150 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

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

20 01 35 

5,6950 

SUMA 1342,737 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.  
w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia  
i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530), poziom przygotowania  
do ponownego użycia i recyklingu dla 2021 r.  wynosi 20 %.   
W gminie Lelów wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. 
frakcji odpadów został osiągnięty i wyniósł 22,48%. 
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 2021 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 2021 roku w ilości 468,3600 Mg zostały przekazane do Instalacji:   
- PGK Sp. zo.o. ZUOK, ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko,  
- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP,  
ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa,  
- ZUOK w Zawierciu, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie.   
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 20,310 [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: 147,0103 [Mg], w tym frakcji o wielkości od 0 do 80 mm – 136,5471 Mg 
i frakcji o wielkości powyżej 80 mm – 10,4632 Mg. Osiągnięty poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 
2,1 %. 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 za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługę odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazała właścicielom wszystkich 
nieruchomości ulotki edukacyjne dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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 
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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 2021 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. 

 

13. Rolnictwo w gminie Lelów 
Gmina Lelów ma charakter rolniczy. Ponad 67 % powierzchni gminy zajmują użytki rolne,  
zaś lasy ponad 26%. Powszechny Spis Rolny, który miał miejsce w 2020 r. obrazuje rolnictwo 
na terenie gminy Lelów w następujący sposób. Gospodarstwa rolne zajmują ogólnie 
powierzchnie 5 276,34 ha, przy czym najwięcej gospodarstw jest w przedziale obszarowych 
1-5 ha. Można więc powiedzieć, że na terenie gminy Lelów przeważają nieduże gospodarstwa. 
W przeważającej części osoby gospodarujące skupione są na sprzedaży wypracowanych 
płodów rolnych. Najczęściej pola obsiewane są zbożami. Ziemniaki, rzepak i rzepik stanowią 
wyraźnie mniejszą część upraw. Odnosząc się natomiast do tematu chowu i hodowli zwierząt 
w gospodarstwach to w głównej mierze odnosi się ona do tematu bydła (3 043 szt.), w tym 
krów (1 444 szt.). Wyraźnie mniejszą część stanowi trzoda chlewna (532 szt.), w tym lochy  
(81 szt.).Powierzchnie upraw w gminie Lelów (dane z ARiMR w hektarach z wniosków o 
przyznanie płatności bezpośrednich) 
Ogółem zgłoszono do dofinasowania uprawy o łącznej powierzchni 5 413,07 ha, z tego 
obszary poszczególnych upraw wynosiły: 

Agrest 6,83 ha; Łubin żółty 14,9 ha, Topinambur 0,44 ha 

Aronia 0,65 ha Malina 0,08 ha Trawa 272,09 ha 

Borówka 0,26 ha, Marchew jadalna – 0,23 ha, Truskawka 4,48 ha, 

Burak pastewny 0,54 ha, Mieszanka 201,87 ha Trwałe użytki zielone 940,95 

ha, 

Cebula 0,16 ha Nostrzyk 1,09 ha Ugór z roślinnością 

miododajną - 0,36 ha, 

Facelia 5,91 ha, Ogórek 0,12 ha, Ugór 153,33 ha 

Gorczyca 5,81 ha, Orzech włoski – 0,16 ha, Uprawy nieoznaczone 43,64 

ha 

Groch – 12,7 ha, Owies – 286,22 ha, Wyka 3,86 ha 

Gryka 17,94 ha Porzeczka 8 ha Zagajnik 0,26 ha 

Jabłoń 1,9 ha Pszenica jara 49,72 ha, Żyto jare 6,12 ha 

Jęczmień 104,46 ha Pszenica ozima 1 049,14 ha, Truskawka 4,48 ha, 

Jęczmień ozimy 94,27 ha Pszenżyto jare 21,28 ha Trwałe użytki zielone 940,95 

ha, 

Kapusta 0,87 ha Pszenżyto ozime 967,85 ha, Ugór z roślinnością 

miododajną - 0,36 ha, 

Koniczyna biała – 1,54 ha, Rabarbar 0,20 ha Ugór 153,33 ha 

Koniczyna czerwona 0,05 Rzepak jary 3,88 ha, Uprawy nieoznaczone 43,64 

ha 



47 

 

Kukurydza - 474,71 ha, Rzepak ozimy 126,32 ha Wyka 3,86 ha 

Lucerna 29,63 ha, Rzodkiew 2,31 ha, Zagajnik 0,26 ha 

Lucerna 5,99 ha, Sad 16,02 ha, Żyto jare 6,12 ha 

Lucerna siewna - 35,85 ha, Seradela 1,86 ha Żyto ozime 266,1 ha. 

Łubin biały 13,3 ha Słonecznik 6,84 ha,  

Łubin wąskolistny 54,59 ha Szkółki 0,67 ha  

 

14. Ochrona zdrowia  
Gmina Lelów jest organem tworzącym jednego podmiotu leczniczego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie. Zakład ten 
zapewnia bezpłatną podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną w ramach kontraktu  
z Narodowym Funduszem Zdrowia dla 3164 osób, w tym 264 osób z poza gminy. 
W ramach podstawowej opieki medycznej w SPZOZGOZ w Lelowie działa: - poradnia ogólna, 
poradnia dla dzieci zdrowych, gabinet zabiegowy. W roku 2021 udzielono 15 020 świadczeń 
lekarzy POZ oraz udzielono 37 wizyt domowych, 8397 świadczeń pielęgniarskich,  
72 świadczenia położnej, pobrano 471 wymazów ginekologicznych, 119 wymazów 
cytologicznych, 501usg ginekologicznych, 53 USG węzłów chłonnych, 153 USG jamy 
brzusznej, 175 badań EKG, 579 pomiarów ciśnienia tętniczego, 3008 szczepień, 43 badania 
Holterem EKG, 28 badań Holterem RR, 6 badań spirometrycznych. Z konsultacji 
kardiologicznej skorzystało 297 pacjentów a z konsultacji diabetologicznej skorzystało  
143 pacjentów. wykonano 6009 badań laboratoryjnych u 1410 pacjentów, przeciwko WZW B 
zaszczepiono 25 osób. 
W dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) oraz po godzinach pracy Ośrodka 
zdeklarowani pacjenci mogą skorzystać z całodobowych świadczeń udzielanych przez 
podmiot: Przychodnia PAW-MED w Koniecpolu przy ul. Zamkowej 1. 
 SPZOZGOZ w Lelowie ma podpisane umowy na udzielanie świadczeń z zakresu: 
- badań radiologicznych z Pracownią RTG w Częstochowie przy ul. Kościuszki 9a, 
- badań EMG i ENG, prób miastenicznych oraz prób tężyczkowych z Przychodnią Rejonowo - 
Specjalistyczną w Myszkowie przy ul. Strażackiej 45,  
- na wykonywanie badań EMG, EEG, z Specjalistycznym Centrum Neurologicznym  
w Częstochowie przy ul. Średniej 12 
- na wykonywanie badań laboratoryjnych, USG jamy brzusznej, USG Dopplera naczyń, USG 
ginekologiczne, badań mammograficznych oraz tomografii komputerowej ze Szpitalem 
Powiatowym w Myszkowie. 
 W ramach specjalistycznej opieki medycznej SPZOZGOZ w roku 2021 świadczył usługi  
z zakresu: 
 ginekologii – 471 świadczeń lekarskich oraz 98 badań USG piersi oraz węzłów chłonnych, 
 neurologii – 831 świadczeń, 
 psychiatrii - 4339 świadczeń.  
Z zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało 295 osób u których wykonano 12 390 zabiegów. 
W ramach profilaktyki w SPZOZ GOZ w Lelowie przeprowadził w 2021 r. dwukrotnie badania 
osteoporozy, trzykrotnie badania okulistyczne, dwukrotnie badania mammograficzne, 
dwukrotnie akcje badań USG Dopplera tarczycy, naczyń szyjnych, kończyn dolnych i górnych, 
zatok oraz echo serca. 
 

15. Edukacja 
 
15.1. Placówki oświatowe w gminie 

W gminie Lelów w 2021 r. funkcjonowały następujące placówki oświatowe: Szkoła 
Podstawowa w Lelowie i Przedszkole w Lelowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno 
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Przedszkolnego w Lelowie,  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 2020/2021 naukę w szkołach podstawowych pobierało ogółem 331 uczniów. 
Ponadto do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 63 uczniów oraz do przedszkola  
87 przedszkolaków.  
W szkołach odbywała się nauka języków obcych: języka angielskiego uczyło się 331 uczniów 
a języka niemieckiego uczyło się 97 uczniów, tj. uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. 
W 2021 r. szkołę podstawową ukończyło 40 uczniów. Wszyscy uczniowie ze wszystkich szkół 
otrzymali promocje do kolejnych klas. 

15.2. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 
W roku szkolnym 2020/2021 odbył się egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych. 

Celem sprawdzianów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności 

uczniów na zakończenie szkoły podstawowej. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi  

do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową, jest przeprowadzany w formie 

pisemnej i obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu  

do wybranych przedmiotów. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać 

z egzaminu ósmoklasisty. Egzamin odbywał się w dniach 25,26,27 maja 2021 r. 

W roku szkolnym 2020/2021 ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, które trwały odpowiednio: 

- z języka polskiego -120 minut, 

- z matematyki - 100 minut, 

- z języka obcego nowożytnego - 90 minut. 

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Ślęzanach nie było egzaminu 

ósmoklasisty ze względu na brak uczniów klasy ósmej. Do obowiązkowego egzaminu 

przystąpiło 40 uczniów. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ze szkół podstawowych w Lelowie i Podlesiu przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w szkołach, gminie, powiecie, województwie  

i kraju. 

Lp. Nazwa szkoły Liczba 

uczniów 

zdających 

J. polski 

 

J. angielski 

 

Matematyka 

 

1. Szkoła Podstawowa w Lelowie 16 

16 

48% 

69% 

52% 

72% 

38% 

46% 

2. Szkoła Podstawowa w Podlesiu 8 66% 52% 38% 

 

3. 

Średnie w gminie  

40 

 

60% 

 

60% 

 

41% 

4. Średnie w powiecie  63% 65% 49% 

5. Średnie w województwie  61% 67% 47% 

6. Średnie w kraju  60% 66% 47% 
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Należy zwrócić uwagę, że średnie wyniki na poziome gminy z wszystkich zdawanych 
przedmiotów są najniższe w stosunku do wyników w powiecie, województwie i kraju.  
W roku szkolnym 2020/2021 r. średnia liczebność klasy w szkołach podstawowych wynosiła: 
w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie 19 uczniów, w Szkole Podstawowej w Podlesiu 
8 uczniów, w Szkole Podstawowej w Ślęzanach 4 uczniów. 

15.3. Oświata i wychowanie  
Wg stanu na 31.12.2021 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie zatrudnionych było 
37 nauczycieli ogółem 33,76 et w tym 4,15 niesubwencyjny i 29,61 etatu subwencyjnego: 
dyplomowanych 21,05 etatów; mianowanych -6,24 etatów; kontraktowych -.1,71 etatów; 
stażystów -.0,61 etatów oraz 12 osób obsługi (11,63 etatów). Ilość dzieci: 234. 
Wydatki budżetu gminy na finansowanie zadań oświatowych w roku 2021 wyniosły 

8 246 551,46 zł. 
 
15.4 Szkoły podstawowe 
 
15.4.1 Wydatki bieżące w szkołach podstawowych 

1. Poniesione wydatki w wysokości 4 806 083,50 zł, w tym: 
a) dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 1 505 883,38 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 2 731 587,42 zł, w 
tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie,  
c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 
568 621,70 zł, w tym: 
    wydatki zrealizowane przez ZSP w Lelowie, w kwocie 359 345,54 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 80 499,54 zł obejmowały między 
innymi zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” (70 000,00 
zł),  
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 128 776,73zł, tj. wypłacono 
ekwiwalenty i świadczenia BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSP w Lelowie, odprawy 
pieniężne dla pracowników,  

15.4.2. Wydatki majątkowe w szkołach podstawowych 
 1. Poniesione wydatki w wysokości 717 653,36 zł.  
Dotyczyły one następujących zadań: 
budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu wydatkowano 11 771,50 zł. Zadanie 
zrealizowane w 100% ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Podlesie. 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie – segment 
„GIMNAZJUM”” – plan 705 884,00 zł. wydatkowano 705 881,86 zł., zadanie kontynuowane w 
2022 r. 

15.4.3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
     Poniesione wydatki w wysokości 384 403,02 zł.  w tym: 
dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 370 928,10 zł, w tym dotacje dla 
publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez 
osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 13 474,92 
zł i dotyczyły pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami 
Gminy Lelów, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie (13 474,92 zł). 
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15.5.Przedszkola 
W grupie wydatki bieżące 
Poniesione wydatki w wysokości 934 675,81 zł. w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie  
682 217,84zł i stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników  
ZSP w Lelowie, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w 
wysokości 217 290,75 zł, tj. wydatki zrealizowane przez ZSP w Lelowie niezbędne do 
prawidłowego wykonywania zadań z zakresu szkolnictwa przedszkolnego w łącznej kwocie 
146 385,37 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 70 905,38 zł, w tym koszty 
wychowania przedszkolnego dziecka będących mieszkańcem Gminy Lelów, uczęszczającego 
do przedszkola w innej gminie (70 905,38  zł),świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano 
w kwocie 35 167,22 zł, tj. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli ZSP Lelów. 
W 2021 r. funkcjonowało jedno czterooddziałowe przedszkole wchodzące w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie oraz jednooddziałowe Przedszkole w Nakle łącznie 
uczęszczało 106 uczniów, w tym do oddziału „0” - 22 uczniów oraz oddziału poniżej  
„0”- 84 uczniów. Wg stanu na 31.12.2021 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (Przedszkole 
Lelów) było 9 nauczycieli (6,12 etatów) oraz 2 osoba obsługi (2 etat). Ilość dzieci: 88 
Wg stanu na 31.12.2021 r. zatrudnionych w Przedszkolu w Nakle było 5 nauczycieli  
(2,16 etatów) oraz 1 osoba obsługi (0,75 etatu), ilość dzieci - 18 
 

15.6. Dowożenie uczniów do szkół 
1) Poniesione wydatki w wysokości 214 249,97zł. w tym: 
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 40 391,11 zł – 

wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 
opiekunów  
w czasie dowozów,  

3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w 
wysokości 173 858,86 zł. i w 100% były to wydatki zrealizowanych przez Urząd 
Gminy – opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Lelowie 
(559,53 zł), dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Lelów (173 038,92 zł) oraz 
odpis na ZFŚS i wpłata na PEFRON (260,41 zł), dowóz dzieci do szkół 
realizowała firma zewnętrzna. 

4) W 2021 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. 

5) Do wszystkich szkół i przedszkoli w gminie dowożonych było 249 uczniów, z 
tego do: 

a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie - 207 uczniów,  

b) Szkoły Podstawowej w Podlesiu – 19 uczniów, 

c) Szkoły Podstawowej w Ślęzanach – 20 uczniów. 

d) SOSW w Bogumiłku – 3 uczniów 
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15.8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Planowano 17 400,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatków w kwocie 2 000,00 zł. 
środki finansowe były planowane na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z ZSP Lelów. 
Dofinansowano studia podyplomowe dla jednego nauczyciela. 

15.9. Stołówki szkolne i przedszkolne 
Poniesione wydatki w wysokości 585 364,21 zł. w tym: 
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 326 845,47 zł,  
tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ZSP w Lelowie, 
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 
257 437,34 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 wydatki, 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1 081,40 zł, tj. wypłacono 
pracownikom świadczenia BHP. 
Wg stanu na 31.12.2021 r. zatrudnionych w ZSP w Lelowie (stołówka szkolna) było 6 osób  
(6 etatów). 
Z dożywiania korzysta średnio 340 dzieci, w tym: 
- 142 z SP Lelów, 
- 79 z Przedszkola w Lelowie, 
- 18 z Przedszkola w Nakle, 
- 87 z SP Podlesie, SP Ślęzany, 
- 14 z Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”. 

 
15.10. 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 106 698,35 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 43 040,00 zł, w tym dotacje  
dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza 
sektora finansów publicznych (Szkoła Podstawowa w Ślęzanach). 
 

15.11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  

Poniesione wydatki w wysokości 348 573,05 zł. w tym wydatki związane z realizacją zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji szkoły 
podstawowej. dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 105 787,72 zł, w tym 
dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 
spoza sektora wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzącymi zajęcia z 
uczniami niepełnosprawnymi w ZSP w Lelowie w kwocie 242 631,33 zł, 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 154,00 
zł. i dotyczyły zakupu materiały dydaktyczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie  
 

15.12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
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Poniesione wydatki w wysokości 43 777,35 zł. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji  
na realizację zadań zleconych dotyczyły zakupu dla uczniów szkół podstawowych w gminie 
podręczników, materiałów ćwiczeniowych. 
 

 

15.13. Pozostała działalność w oświacie  
Poniesione wydatki w wysokości 103 072,84 zł. w tym: 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 103 072,84 
zł, w tym: odpis na ZFŚS dla ZSP w Lelowie oraz Przedszkola w Nakle (57 070,42 zł), paliwo, 
karty TACHO i części do samochodu (5 494,42 zł), wydatki związane z realizacją programu 
„Poznaj Polskę” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie (40 508,00 zł), 
w tym dotacja z MEiN 14 260 zł. i wkład poniesiony przez rodziców uczniówe) biorących udział 
w wycieczce kwota (26 248.00 zł) 
 

16.Kultura 
 
16.1. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie 

Rok 2021 był trudnym czasem dla działalności kulturalnej naszej instytucji. W okresie  
od 1 stycznia do 25 maja zmagaliśmy się z obostrzeniami epidemiologicznymi, 
wprowadzonymi na terytorium całego kraju. Z powodu tychże obostrzeń na początku roku 
nasza instytucja pozostawała zamknięta. W późniejszym okresie wznowiliśmy działalność 
Gminnego Ośrodka Kultury, jednak znacząco ograniczoną przez obowiązujące restrykcje 
pandemiczne. Szereg działań edukacyjnych i kulturalnych był realizowany wówczas  
za pomocą różnych platform internetowych. W tym czasie stacjonarnie odbywały się jedynie 
zajęcia indywidualne, które przeprowadzano z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
Od 26 maja wróciła możliwość organizacji wydarzeń, koncertów i spotkań z zachowaniem 
obostrzeń oraz 50% udziałem publiczności.  
26 maja 2021 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie odbył się 
Koncert Laureatów VIII Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz gmin 
sąsiadujących. Spotkaliśmy się wówczas w nielicznym gronie, aby móc wspólnie obcować  
z kulturą. Należy nadmienić, że przesłuchania do festiwalu odbywały się w sposób online. 
W okresie wakacyjnym, kiedy zniesiono część obostrzeń, udało nam się zrealizować działania 
edukacyjne i kulturalne, przygotowujące dzieci, młodzież i osoby dorosłe do występu podczas 
Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVII Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania 
Kultur. W związku z wciąż niepewną sytuacją epidemiologiczną i obostrzeniami, dotyczącymi 
organizacji imprez plenerowych, podjęliśmy decyzję, że na festiwalu spotkamy się w gronie 
kameralnym, w murach Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie.  
Od września do grudnia 2021 roku realizowaliśmy nasze zaplanowanie działania edukacyjne 
i kulturalne z zachowaniem wszelkich obostrzeń. W tym okresie udało nam się zorganizować 
następujące wydarzenia: Pikniki „Szczepimy się z KGW”, Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem, 
Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczy, obrazy, dokumenty. 
Materialni świadkowie historii ziemi lelowskiej”, spotkania, konkursy i warsztaty.  
 

Projekt pn. „Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem” 
Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem organizowana jest corocznie w każdą ostatnią sobotę 
września od roku 2002. Jest jednym z elementów uroczystości upamiętniających jedną z bitew 
powstania styczniowego, jaka miała miejsce w dniu 30 września 1863 r. Uroczystości 
rocznicowe rozpoczynają się poprzez złożenie kwiatów na starym cmentarzu w Lelowie nnej 
mogile powstańczej. Najbardziej widowiskowym punktem uroczystości jest inscenizacja walki 
z okresu powstania styczniowego. Rekonstrukcja wydarzeń odbywa się dokładnie w miejscu, 
w którym we wrześniu 1863 r. oddziały powstańcze stoczyły jedną z bitew powstania.  
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W inscenizacji uczestniczą grupy z całej Polski. Projekt pn.: Inscenizacja Bitwy  
pod Mełchowem: na rok 2021 plan – 16 000,00 zł wykonano – 17 012,90 zł 
  

 

16.2. Gminna Biblioteka Publiczna 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie posiada trzy filie: w Drochlinie, Nakle i Podlesiu. 
 
Zbiory biblioteczne 
W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przybyło w GBP  

w Lelowie oraz Filii w Drochlinie, Nakle i Podlesiu - 1563 pozycje książkowe na łączną kwotę 

35.580,46  zł. GBP w Lelowie w ramach programu Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do   

bibliotek publicznych” w 2021 r. zakupiła łącznie 1303 wol. na kwotę 30000,00 zł w tym: 629 wol. na 

kwotę 15000,00 zł ze środków MKDNiS oraz 674 wol. na kwotę 15000,00 zł ze środków 

samorządowych.  Biblioteki zainwentaryzowały w 2021 r. ogółem - 256 wol. darów książkowych na 

kwotę 5486,56 zł. 

Zbiory GBP w Lelowie wraz z filiami wynoszą łącznie 28638 woluminów, w tym 67,12 % 
zbiorów zostało wprowadzonych do elektronicznego systemu SOWA. 
Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2021 r.: 
GBP Lelów – 14868 wol., 
Filia Drochlin – 3973 wol., 
Filia Nakło – 5514 wol., 
Filia Podlesie – 4283 wol. 
 

Czytelnictwo 

Zarejestrowano łącznie 604 czytelników. 
Liczba czytelników w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 
GBP Lelów – 394, 
Filia Drochlin – 47, 
 Filia Podlesie – 88. 
Struktura wypożyczeni przedstawia się następująco: 
Lit. piękna dla dorosłych – 7012, 
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Lit. piękna dla dzieci – 2930, 
Lit. popularnonaukowa – 932. 
Promocja czytelnictwa, spotkania autorskie, wydarzenia popularyzacyjne, 

warsztaty 

W 2021 r. GBP w Lelowie uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki” na realizację projektu pt. „Czytanie  

i zabawa to ciekawa sprawa” przeznaczonego dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.  

W spotkaniach mogli uczestniczyć również rodzice i seniorzy 60+. Wszystkie spotkania odbyły 

się stacjonarnie na świeżym powietrzu. W ramach projektu zorganizowała: 

- 7 spotkań autorskich, 

- 3 warsztaty, 

- spektakl promujący czytelnictwo. 

Ponadto biblioteka zorganizowała: 

• Gminny Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 

• Spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki “MASKA” pt. „Zaplątany w sieci” 

• Spotkanie autorskie online 

 

Akcje czytelnicze i święta książki 

W 2021 r. Biblioteka brała udział w Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania. 
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. 
Udział w akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Zaprosiliśmy rodziców wraz  
z dziećmi do odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem  
w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki 

 

17.Pomoc Społeczna 
17.1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Zasiłki okresowe 

Formy pomocy Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w zł 

Liczba 

rodzin 

Zasiłki okresowe 

– ogółem 

28 131 47 171,00 26 

z tego: środki 

własne 

- - 0,00 - 

dotacja -  47 171,00 - 
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        Zasiłki okresowe - przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej  

po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i udokumentowaniu sytuacji osobistej, 

rodzinnej, zdrowotnej, finansowej i mieszkaniowej rodziny. Wysokość zasiłku ustala  

się w oparciu o art. 38 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu  

na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego itp.  

Wywiady środowiskowe przeprowadzają pracownicy socjalni w miejscu zamieszkania klienta. 

Zasiłek okresowy przyznaje się osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy 

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby z tym,  

że kwota zasiłku nie może być obecnie wyższa niż 50% kryterium dochodowego tej osoby, 

aktualnie jest to kwota 701,00 zł. Natomiast rodzinie  zasiłek okresowy przyznaje się, jeżeli jej 

dochód jest niższy od kryterium dochodowego tej rodziny w wysokości 50% różnicy między 

kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kryterium dochodowe na osobę  

w rodzinie tj. 528,00 zł 

Zasiłki stałe 

Formy pomocy Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

rodzin 

Zasiłki stałe – ogółem 26 278 161 637,00 26 

dotacja - - 161 637,00 

 

- 

w tym przyznane 

dla osoby samotnie 

gospodarującej 

25 260 152 573,00 25 

pozostającej 

w rodzinie 

3 16 9 064,00 2 

 

Zasiłki stałe - w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje: 
-  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku  
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej, 
 -  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku  
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie 
jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
Zasiłek stały ustala się:  
- w przypadku osoby samotnej gospodarującej - w wysokości różnicy między kryterium 
dochodowym tej osoby, a dochodem tej osoby, przy czym wysokość zasiłku nie może być 
wyższa niż 645,00 zł i nie mniejsza niż 30,00 zł, 
- w przypadku osoby w rodzinie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę 
w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie. 
Obecnie wydatki na ten cel pokrywane są w całości ze środków budżetu państwa. 
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Za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

W 2021 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 świadczeniobiorców  

na kwotę 13 857,00 zł 

 

Zasiłki celowe 

 
Formy pomocy 

Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenia 

Kwota świadczeń 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego 
ze środków własnych 

 
1 
 

 
2 000,00 

inne zasiłki celowe (na opał, odzież, 
leki, przybory szkolne, żywność oraz 

zasiłki celowe na zakup posiłków 

 
67 
 

 
56 760,00 

zasiłki specjalne celowe ze środków 
własnych 

23 12 240,00 

 

       Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego - podobnie jak zasiłki okresowe przyznaje  
się w oparciu o decyzje administracyjne po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta i udokumentowaniu sytuacji w rodzinie.  
Początek formularza 
Dół formularza 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 15 osób. 
Usługi opiekuńcze – 8 osób. 
Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi –   7 osób. 
Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano łącznie kwotę: 228 167,00 zł 
        Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobie w miejscu 
zamieszkania z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn w sytuacji, kiedy wymaga ona 
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, dla osób, które nie chcą być umieszczane  
w placówkach całodobowego pobytu lub też oczekują w kolejce na miejsce w domach pomocy 
społecznej. 
         Osobą korzystającą z usług nie musi być koniecznie osoba samotnie gospodarująca, ale 
także osoba w rodzinie, o ile rodzina, małżonek niezamieszkujący wspólnie lub wstępni czy 
zstępni nie mogą takiej pomocy udzielić. W tej sytuacji OPS ma obowiązek przyznać usługi 
opiekuńcze i egzekwować opłaty należne - zgodnie z dochodem rodziny. 
 Koszt jednej godziny usług wynosi 22,72 zł i w zależności od dochodu rodziny stosuje się 
system odpłatności na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  
22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Uchwały Rady 
Gminy w Lelowie Nr XVIII/117/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.   
  
Kierowanie do domu pomocy społecznej 
           Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki  
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować  
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jeżeli osoba 
ubiegająca się o skierowanie do DPS rzeczywiście znajduje się w tak trudnej sytuacji,  
jak wskazuje przepis, to OPS nie ma wyboru i musi taka osobę skierować do DPS. Zgodnie  
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z art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej nie zwalnia z odpowiedzialności za udzielenie 
pomocy osobie potrzebującej. 
W 2021 roku w różnych domach pomocy społecznej przebywało łącznie 10 mieszkańców 
Gminy Lelów.  Na ich utrzymanie w 2021 roku Gmina Lelów wydatkowała: 310 674,00 zł 
Mieszkaniec DPS zobowiązany jest wnosić opłatę w wysokości nie większej niż 70% swojego 
dochodu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, obecnie członkowie rodziny zobowiązani są 
do ponoszenia opłat, jeżeli ich dochód, zarówno w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
jak i w przypadku osoby w rodzinie, przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium 
dochodowego. Opłata taka ustalana jest w umowie zawartej pomiędzy kierownikiem OPS  
a małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi mieszkańca domu.  
Do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia osobom  
go pozbawionym. Taka pomoc następuje między innymi poprzez przyznanie tymczasowego 
miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. 
W 2021 roku poniesiono koszt utrzymania 2 mieszkańców gminy w schronisku  
dla bezdomnych na łączną kwotę 2 518,00 zł 
  

17.2. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych  

         Największą grupę wydatków stanowią świadczenia rodzinne wraz z funduszem 
alimentacyjnym. Wydatki te są w całości finansowane z budżetu państwa, w ramach dotacji 
celowej. W wydatkach tych ujęte są również koszty obsługi zadań. 
Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 111 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie realizuje zadania z zakresu 
świadczeń rodzinnych i opiekuńczych obejmowały: 
1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”). 
3. Świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne 
zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. 
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 
6. Świadczenie rodzicielskie.  
Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wynosi: 
1)  674,00 zł - dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód osoby uczącej.  
2) 764,00 zł - dochód miesięczny w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym  
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  
Zasiłek rodzinny i dodatki, świadczenia opiekuńcze 
Zasiłek rodzinny ma charakter powszechnego świadczenia socjalnego, kierowanego do 
wszystkich rodzin, których dochód nie przekracza w/w kryterium. Wysokość miesięcznego 
zasiłku rodzinnego wynosiła w 2019 roku:  
95,00 na dziecko do 5 r. ż. ,124,00 na dziecko do 18 r. ż., 135,00 na dziecko powyżej  
18 r. ż. do 24 r. ż. 
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W 2021 roku wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia 

opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie oraz zasiłki dla opiekuna wg poniższego: 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj świadczenia 

 

Liczba świadczeń                               

w ciągu roku 

 

Kwota świadczeń  

1 Zasiłki rodzinne 2418 282 531,00 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych  

z tego: 

644 61 171,00 

2a Urodzenia dziecka  8 8 000,00 

2b Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

65 25 773,00 

2c Samotnego wychowywania dziecka  44 8 972,00 

2d Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego (do 5 r. z i powyżej 5 r. z.) 

151 15 550,00 

2e Rozpoczęcia roku szkolnego 139 13 900,00 

2f na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły (internat, bursa) 

16 1 808,00 

2g na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 

do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły  

243 16 767,00 

2h Wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

419 39 787,00 

3 Zasiłki pielęgnacyjne 1659 358 077,00 

4 Świadczenia pielęgnacyjne 493 969 486,00 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 1 240,00 

6. Zasiłki dla opiekunów 20 12 400,00 

7.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka (tzw. Becikowe) 

22 22 000,00 

8. Świadczenie rodzicielskie 90 86 088,00 

9. Świadczenie rodzinne z dodatkami               

tzw. świadczenie złotówka za złotówkę 

600 32 301,44 

 

Świadczenia opiekuńcze 

Do świadczeń opiekuńczych zalicza się: 

1/ Zasiłek pielęgnacyjny. 

2/ Świadczenie pielęgnacyjne. 

3/ Specjalny zasiłek opiekuńczy 

4/Zasiłek dla opiekuna z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

-  niepełnosprawnemu dziecku, 

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

-  osobie, która ukończyła 75 lat. 

-  osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 

do ukończenia 21 roku życia. 

W 2021 roku wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na kwotę: 358 077,00 zł. 



59 

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną 
zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem 
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności– jeżeli nie podejmują lub rezygnują  
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 
się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej  
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobom, o których mowa w pkt 4, 
innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie 
pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione  są łącznie następujące warunki: 
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich  
są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności; 
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 
 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki 
powstała: 
1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 
2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. 
roku życia. 
W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników 
bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio: 
1)   rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego; 
2)   małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich 
gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. 
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w 
gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem 
złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula  
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Od 1 stycznia 2021 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1971,00 miesięcznie. W 2021 roku 
wypłacono świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę: 969 486,00 zł 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz 
z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 
1)   nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia l 
ub innej pracy zarobkowej 
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1119899&full=1
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poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny 

zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie. W przypadku, gdy o specjalny 

zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia 

te przysługują na zasadach jw. 

W 2021 roku wypłacono specjalnych zasiłków opiekuńczych na łączną kwotę: 1 240,00 zł.  

Zasiłek dla opiekuna 

Zasiłek dla opiekuna wypłacany był na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

W 2021 roku wypłacono zasiłków dla opiekunów na łączną kwotę: 12 400,00 zł 

Składki na ubezpieczenia od świadczeń opiekuńczych 

Opłacane są następujące składki: 

1) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

1) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane są za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Organ 

realizujący świadczenia rodzinne opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny 

do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20- letniego 

przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Składek nie 

opłaca się za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu 

W 2021 roku składki na ubezpieczenie społeczne były opłacane za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na łączną 

kwotę   153 291,00 zł. 

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

W 2021 r. składki zdrowotne były opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 23 935,00 zł. 

17.3. realizacja zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 
Zadanie jest realizowane przez GOPS w Lelowie od dnia 1 października 2008 r. na 

podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.). 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami 

finansowymi z budżetu państwa w sytuacji, gdy dłużnicy nie wywiązują się z obowiązku 

alimentacyjnego względem swoich dzieci. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej  

do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. 

 
 

Lp. 

 

 

Rodzaj świadczenia 

 

Liczba świadczeń w ciągu 

roku 

 

Kwota świadczeń  

1 Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 

tego na osobę uprawnioną w wieku: 

260 120 400,00 

1a 0-17 lat 227 105 100,00 

1b 18-24 lat  33 15 300,00 

1c 25 lat i więcej 0 0 
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        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie jako organ właściwy dłużnika 
alimentacyjnego prowadzi postępowanie wobec dłużników polegające przede wszystkim na:  
- ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika poprzez przeprowadzenie 
wywiadu alimentacyjnego i odebraniu oświadczenia majątkowego, 
- wpisaniu dłużników do 5 BIG-ów (aktualizacja raz w miesiącu),  
występowaniu do innych gmin, na terenie których przebywają dłużnicy o podjęcie wobec nich 
działań, 
- współpracy z komornikami sądowymi oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych 
postępowań administracyjnych, 
- wysyłanie wniosków do komorników o przyłączenie do prowadzonej egzekucji, 
- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu aktywizacji zawodowej dłużników, 
- kierowaniu wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym 
- składaniu wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo nie alimentacji. 
Prowadzenie licznej dokumentacji w postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi pochłania nie 
tylko wiele pracy, ale przede wszystkim dużo środków finansowych.   
W 2021 roku GOPS w Lelowie otrzymał środki finansowe z tytułu świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie: 72 946,86 zł 
wraz z odsetkami.  
 

17.4.  Realizacja świadczeń wychowawczych 500+ 
Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
oraz Zarządzenia   Nr 17/1/2016 Wójta Gminy Lelów z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie 
wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego 500+. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł 
miesięcznie na dziecko.  
Od dnia 1 lipca 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. 
 poz. 924) świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko i obejmuje wszystkie 
dzieci do 18 roku życia, również na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie. Zniesione zostało 
kryterium dochodowe na rządowe świadczenie wychowawcze 500 plus i zaczęło 
przysługiwać na każde dziecko, niezależnie od dochodu opiekunów. Warunkiem 
otrzymania świadczenia 500 plus było złożenie odpowiedniego wniosku w stosownym 
terminie. Wnioski o to świadczenie można było składać drogą elektroniczną oraz drogą 
tradycyjną –papierową bez kryterium dochodowego. 
W 2021roku przyznano świadczenie wychowawcze dla 693 dzieci.  
Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2021r. wynosi: 4 347 922,40 zł 
 

18. 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. 
Dwie z nich (OSP Lelów II Zbyczyce oraz OSP Nakło) należą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 
 W 2021 roku jednostki OSP do zdarzeń wyjeżdżały łącznie 201 razy, z tego: OSP Lelów II - 
107 wyjazdów, OSP Nakło – 43 wyjazdy, OSP Podlesie 13 wyjazdów, OSP Staromieście  
33 wyjazdy oraz OSP Biała Wielka 5 wyjazdów. 
Środki finansowe z budżetu Gminy Lelów na rzecz ochrony przeciwpożarowej w 2021 r. 
wyniosły łącznie 428 172,39 zł  
OSP Nakło dostała dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 
VOLVO GBA 4x4 . Wartość samochodu to 778 024,00 zł, z czego wkład własny Gminy Lelów 
wyniósł 299 012,00 zł, dotacja NFOŚiGW 399 012,00 zł oraz środki KSRG 100 000,00 zł. 
W jednostkach OSP zrzeszonych jest: 256 − członków czynnych 40 − członków wspierających 
23 − członków honorowych 
 


