
RADA GMIW

42-235 Lelów, dnia 19 marca 2018 r.uJ. Szczekocinska 18
tel. (0-34)3550074

POSTANOWIENIE Nr 41/2018
Przewodniczącego Rady Gminy Lelów

z dnia 19 marca 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

postanawiam:
*1.

Zwołać na dzień 27 marca 2018 r. na godzinę 1000 w Urzędzie Gminy Lelów
(sala konferencyjna) XLII zwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.

*2.
Zaproponować Radzie Gminy następujący porządek obrad
I. Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji o działaniach podejmowanych w 2017 r. wobec Wójta Gminy Lelów przez podmioty

wykonujące zawodową działalność lobbingową.
6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów za 2017 r.
7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w LeJowie za 2017 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie za 2017 r.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania sołtysów dotyczące projektów uchwał.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Zdrowia w Lelowie za 2017 r.
2) podziału Gminy Lelów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lelów
3) nadania nazw ulicom w miejscowości Podlesie
4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w Podlesiu
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w Podlesiu
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w Podlesiu
7) przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Białej Wielkiej
8) przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Drochlinie
9) przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Slęzanach
10) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
11) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre
zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia,
nagród i dodatków socjalnych
12) zmiany w budżecie gminy na 2018 r.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XLII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lelów.

Ustalić listę osób zaproszonych.

*4.
Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym W\óJa Gminy Lelów.

Przewodn\cy Gminy Lelów

Wia ław Jaworski
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Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst. jedn.
Dz. U. z2017r. poz.1875)

zwołuję:
na dzień 27 marca 2018 r. na godzinę 1000 w Urzędzie Gminy w Lelowie (sala konferencyjna)
XLII zwyczajną sesję Rady Gminy Lelów z proponowanym porządkiem obrad:
I. Porządek obrad sesji:
J. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji o działaniach podejmowanych w 2017 r. wobec Wójta Gminy Lelów przez podmioty

wykonujące zawodową działalność lobbingową.
6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów za 2017 r.
7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie za 2017 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie za 2017 r.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania sołtysów dotyczące projektów uchwał.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrowotnejOśrodka Zdrowia w Lełowie za 2017 r.
2) podziału Gminy Lelów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lelów
3) nadania nazw ulicom w miejscowości Podlesie
4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w Podlesiu
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w Podlesiu
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w Podlesiu
7) przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Białej Wielkiej
8) przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Drochlinie
9) przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Slęzanach
10) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
11) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwal)” w sprawie regulaminu określającego niektóre
zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowychjednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatkówsocjalnych
12) zmiany w budżecie gminy na 2018 r.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1875 z póź. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicz c adyminy Lelów

Wladysł Jaworski
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Rada Gminy Lelow

Na podstawie 10 Zarządzenia Wójta Gminy Lelów Nr 169/2015 z 21 grudnia

2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Lelów

wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodowa

działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru

czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w załączeniu

przedkładam „Informację o działaniach podejmowanych w 2017 roku wobec

Wójta Gminy Lelów przez podmioty wykonujące zawodową działalność

]obbingową”.

zLci o!enda

WÓJT GMINY LELÓW
ul. Szczekocińska 18

42-235 Lełów
teL34355O2 Fax34353QC49

Or.0232.2.2018



WÓJT GMiNY [ELÓW
ul. 5zczekociska 18

42-233 Lelów
tel.34 3550121 Fax34 3550049

Lelów, dnia 28 lutego 2012 r.

Or.232.1.2018

Informacja

o działaniach podejmowanych w 2017 roku wobec Wójta Gminy Lelów

przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Na podst. art. 18 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej

w procesie stanowienia prawa ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.248), w związku

z 10 Zarządzenia Wójta Gminy Lelów Nr 169/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Lelów wobec

działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodowa działalność

lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności

z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
informuję, że w 2017 roku nie podejmowano wobec Wójta Gminy Lelów

działań lobbingowych.
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Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów z 2017 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniunarkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelów na2017, który został ustanowiony Uchwałą Nr XXVIII/2672017 z dnia 19 stycznia 2017 r.Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej
w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej gminy.
Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy też zaliczyć działania
promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem. Źródłem
finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy,
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W realizacji zadań Programu Komisja współpracowała ze szkołami z terenu gminy, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną,
policją, sądem, punktem konsultacyjnym, stowarzyszeniami, sołectwami, strażami i itp.

Główne cele Programu zostały zrealizowane w następujący sposób:

L Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznei dla osób uzależnionychi współuzależnionych.

W 2017 r. do punktu konsultacyjno-informacyjnego, który był czynny trzy razy w miesiącu
w godzinach od 77:00 -19:00, w którym przyjmowała Pani Marzena Pierz terapeutką, zgłosiło
się 20 osób z terenu gminy, ogółem udzielono 67 porad, pomocy i wsparcia w różnych
kategoriach problemów.
Pomoc znaleźć mogły też osoby współuzależnione oraz osoby nieradzące sobie z różnymi
problemami. Podczas tych wizyt zainteresowani uzyskali podstawową wiedzę o chorobie
alkoholowej, sposobie radzenia sobie z problemem alkoholowym jak i postępowaniu
w trudnych sytuacjach rodzinnych.
Wiele spraw i zgłaszanych problemów udało się rozwiązać, jednak nadal pozostaje obszar
wymagający dalszych działań psycho-korekcyjno-d iagnostycznych i terapeutycznych.

Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku:
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/207 7 z dnia 4 kwietnia 2077 r. została powołania Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelowie w skład Komisji Wójt powołał
osoby wskazane przez instytucje działające w obrębie profilaktyki, przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii tj:
- przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie:
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- przedstawiciel Policji
- przedstawiciele Urzędu Gminy w Lelowie;
Zgodnie z ari w skład Gminnej Komisji RPA wchodzą osoby przeszkolone w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W 2017 roku odbyło się 9 posiedzeń Komisji, podczas których omawiano sprawy:
-uzależnień oraz przeprowadzano rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami dotkniętymi
problemem alkoholowym;
- rozpatrywano wnioski skierowane do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu;
-opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych;
- planowania budżetu Komisji;
- projektowania Gminnego Programu na rok 2018;
- innych spraw bieżących.
Zadaniem Komisji.zgodnie z wymogami ustawowymi było inicjowanie zadań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Osoby nadużywające
alkohol powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy lub
zakłócają porządek rodzinny i publiczny.
W 2017 roku do GKRPA wpłynęło 20 wniosków dotyczące osób uzależnionych od alkoholu.

Wnioski o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu złożone były
przez:
- najbliższą rodzinę — 7 wniosków
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie - 10 wniosków
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie —2 wnioski
- Prokuratora — I wniosek
Z tymi osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-motywujące i podjęciu leczenia.
Dodatkowo Komisja podczas posiedzeń każdorazowo podejmowała czynności mające na celu
uświadomienia specyfiki choroby alkoholowej, zmotywowania osób uzależnionych do podjęcia
leczenia odwykowego, proponowano czynny udział w konsultacjach terapeutycznych
w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

W wyniku podjętych czynności 16 osób skierowano na badania pod opinie biegłych
w zakresie terapii uzależnień na okoliczność ustalenia uzależnienia od alkoholu. Z uzyskanych
opinii biegłych sądowych wynikało, że osoby te mają problem alkoholowy w związku z tym
skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Myszkowie w celu podjęcia leczenia odwykowego
w zakładzie lecznictwa odwykowego.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej w szczególności dla dzieci
i młodzieży.

W 2017 roku kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, wdrażano programy profilaktyczne1
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organizowano zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży.
W związku z powyższym w ramach tego działania, zostały dofinansowane następujące
przedsięwzięcia i projekty napisane i realizowane przez następujące szkoły:

J. Zespół Szkolno Przedszkolnym w Lelowie pt.:
„Stop uzależnieniom” kwota dofinansowania 2000 zł.
„Narkotyki = śmierć” kwota dofinansowania 2500 zł.
„Daj mata używkom” kwota dofinansowania 950 zł.
„Zdrowie- TAK, uzależnienie — NIE” kwota dofinansowania 2000 zł

Głównym celem programów była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych
nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję, zasad aktywnego stylu
życia. Młodzież ta szczególnie zasługuje na specjalne zainteresowanie, ze względu na
specyficzny z punktu widzenia psychologii okres rozwoju.
Podstawową funkcją projektu było pokazanie uczniom mocnych i słabych stron ich charakteru,
pomaganie w odzyskiwaniu wiary we własne siły i dostarczanie pozytywnych pozwalających
na nabywanie pożądanych umiejętności społecznych.
W tym celu prowadzone były zajęcia profilaktyczno-edukacyjne omawiano proces
powstawania uzależnienia oraz miejsc i instytucji gdzie można szukać pomocy w tym zakresie.
Wychowawcy klas l-III gimnazjum wraz z pedagogiem przeprowadzili zajęcia profilaktyczno
edukacyjne, w trakcie zająć warsztatowych, połączonych z prezentacją multimedialną i filmami
edukacyjnymi, uczniowie zdobywali informacje o zagrożeniach oraz poznawali procesy
uzależnienia i możliwości pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.
Uczniowie, pedagog szkolny oraz nauczyciele biologii i j. polskiego przygotowywali gazetki
szkolne i ulotki o tematyce alkoholowej i narkotykowej.
Odbyło się spotkanie wszystkich pracowników szkoły z Zastępcą Komendanta Komisariatu
Policji w Koniecpolu w celu zapoznania się z materiałami i procedurami postepowania
w sytuacji wykrycia substancji przypominającej narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne
lub przebywania osób pod ich wpływem.
Następne spotkanie uczniów odbyło się z Panem Andrzejem Sową, byłym narkomanem, który
prowadzi prelekcje profilaktyki uzależnień wśród młodzieży i chce przestrzec innych przed
niebezpieczeństwem stosowania używek. Celem spotkania było ostrzeżenie młodzieży
i wyposażenie w niezbędną wiedzę dotyczącą niebezpieczeństw związanych z zażywaniem
substancji psychoaktywnych. Organizowane były zajęcia szachowe, rozgrywki sportowe,
których głównym celem było rozwijanie logicznego myślenia, promowanie zdrowego trybu
życia oraz pokazywanie innego sposobu spędzania wolnego czasu.
W Szkole Podstawowej i Gimnazjum przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów
pt. „Bezpieczny uczeń w domu, szkole i Internecie”. Uwieńczeniem tych warsztatów
i konferencji była projekcja prezentacji multimedialnej „Żyj mądrze” zawierającej szereg
cytatów i myśli uczonych.
Odbyła się również konferencja szkoleniowo-metodyczna dla rodziców, nauczycieli i gości
zaproszonych w zakresie wpływu najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży, które
niepodważalnie determinują zmiany o charakterze społecznym oraz zagrożenia z zakresu
etyki, a także zaniku samodzielnego myślenia, czy też pogłębionej refleksji. Między innymi
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przedstawiono jak rodzice, dziadkowie, nauczyciele mogą nauczyć dzieci mądrego
i świadomego korzystania z Internetu.

2. Szkołę Podstawową w Podlesiu pt.
„Stop zanim spróbujesz” kwota dofinansowania 1500 zł.

Celem projektu było:
- promowanie abstynencji uczniów;
- dostarczanie wiedzy na temat alkoholu i jego sżkodliwości;
- promowanie zdrowego stylu życia;
- uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi;
- pokazanie różnych możliwości niesienia pomocy;
- wyrabianie umiejętności przebywania z innymi ludźmi w warunkach pozaszkolnych7
- integrowanie społeczności szkolnej (uczniów, rodziców i nauczycieli)
Przeprowadzono żajęcią. informacyjno-edukacyjne na temat wpływu alkoholu na mózg
nastolatka. Zostały opracowane materiały edukacyjne w formie brośzur i ulotek, które
rozprowadzono wśród uczniów szkoły i ich rodziców. Uczniowie wykonali gazetkę o zadaniach
i realizacji programu, na której umieszczane były ulotki broszurki, plakaty o szkodliwości
alkoholu i innych używek. W ramach atrakcyjnego spędzania wolnego czasu zorganizowano
wycieczkę do Teatru Muzycznego na spektakl „Dzwonnik z Notre Dame”.
Dla rodziców i uczniów został wygłoszony referat na temat szkodliwości alkoholu i zagrożeń
wśród dzieci i osób dorosłych. Rodzicie zostali zapoznani z programem profilaktycznym
realizowanym w szkole. W ramach aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczniów
i rodziców zorganizowano również piknik rodzinny, dzieci prezentowały wiersze, głośne
czytanie śpiewały piosenki organizowały konkursy i rozgrywki sportowe.

3. Szkołę Podstawową w Ślęzanach pt.
„Ratrzymy trzeźwo na świat” kwota dofinansowania 2000 zł.

Celem projektu było:
- dostarczanie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy na temat alkoholu jego
oddziaływania na organizm człowieka;
- przygotowanie dzieci i młodzieży do podjęcia decyzji i nie spożywania alkoholu;
- kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych;
- poznanie wzorców zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu;
- kształtowa nie zdrowego współzawodnictwa sportowego;
- promowanie wartości rodzinnych i właściwych zasad obowiązujących w społeczeństwie.

Prowadzono profilaktyczną działalność edukacyjna, informacyjną i szkoteniową w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
Na bieżąco aktualizowano gazetkę szkolną, wychowawcy klas prowadzili pogadanki
informacyjno —profilaktyczne, lekcje poglądowe na temat zdrowego i aktywnego spędzania
wolnego czasu. Uczniowie brali udział w organizowanych konkursach o tematyce
uwzględniających profilaktykę uzależnień.
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W ramach aktywnego zagospodarowania wolnego czasu jako alternatywy dla negatywnych
zachowań, na terenie szkoły były organizowane turnieje, gry, zabawy ruchowe, wykonywane
były laurki, ozdoby bożonarodzeniowe, wielkanocne, ozdabianie filiżanek i kubków prezenty
na dzień taty i mamy oraz na dzień babci i dziadka.
Zorganizowano imprezę lokalną „Piknik rodziny” w plenerze, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem rodziców oraz mieszkańców. W programie imprezy znalazły się m.in.
podsumowanie konkursów plastycznych, sprawnościowych, propagujących zdrowy styl życia
zorganizowano dla wszystkich poczęstunek. Ideą imprezy było umocnienie więzi rodzinnych,
pielęgnowanie najistotniejszych wartości jaką jest rodzina, budowanie poczucia własnej
wartości wśród dzieci, które bez kompleksów powinny dążyć do realizacji swoich planów.
Zaproponowane w projekcie formy miały na celu dać alternatywę spędzania wolnego czasu
w gronie rodziny oraz zwrócić uwagę na to, jak ważna jest rola rodziny.

III. Działania pozaszkolne, prowadzenie profilaktyki informatycznej organizowanie
spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców gminy.

Poniższe działania były skierowane dla wszystkich mieszkańców gminy, oraz na
zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego podczas przerw w funkcjonowaniu
szkoły, czyli podczas wakacji i ferii zimowych itp.

1. Projekt realizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie pt.
„Kto czyta nie błądzi” kwota dofinansowania 4000 zł.

Projekt umożliwił twórcze spędzenie wolnego czasu dzieci oraz osób starszych:
- wskazanie wjak ciekawy sposób można spędzić czas bez sięgania po używki;
- wskazanie mieszkańcom gminy nowych pasji i zainteresowań, aby zapobiegać na przyszłość
ryzykownym zachowaniom;
- kształcenie nawyków prozdrowotnych;

Organizowane były spotkania autorskie, konkursy, koncerty poezji śpiewanej, spektakle,
zajęcia rozwijające.
W okresie ferii zimowych i letnich organizowano zajęcia popularyzujące czytelnictwo, a przede
wszystkim ukazujące bibliotekę jako miejsce dobrej zabawy oraz alternatywy dla biernego
siedzenia przed komputerem czy telewizorem. Czytane były książki, a uzupełnieniem były gry,
zabawy integracyjne, ruchowe, rozwijające i motywujące uczestników, zajęcia literackie
i plastyczne, dzieci mogły rozwijać wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną oraz
motorykę, wytężali umysły rozwiązując krzyżówki, rebusy, gry w kalambury. Dla uczestników
organizowany był skromny poczęstunek.
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2. Projekt realizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie pt.
a) „Przez muzykę patrzymy trzeźwo na świat” kwota dofinansowania 3000 zł.

Z przyznanych środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok zapłacono wynagrodzenia dla osoby
prowadzącej zajęcia. Zajęcia muzyczne prowadzone były w Gminnym Ośrodku Kultury
w Lelowie oraz świetlicach wiejskich w Podlesiu i Konstantynowie. Projekt umożliwił twórcze
spędzenie wolnego czasu dzieci, młodzieży oraz osób starszych, prowadzone były zajęcia
muzyczne. Uczestnicy spędzali czas na zajęciach twórczych rozwijających zainteresowania
i zdolności muzyczne. Kontakt z muzyką, zarówno w sferze dźwięków jak i tekstów sprawia że
człowiek staje się bardziej wrażliwy na otaczający go świat i otwarty na ludzi. Nieoceniony jest
wpływ muzyki na kształtowanie postaw społecznych dzieci i młodzieży.

EFEKTY:
- podniesienie umiejętności gry na instrumentach muzycznych,
- umuzykalnianie i wydobycie drzemiących w młodzieży talentów, realizacja rozwoju

osobowościowego i artystycznego młodych ludzi poprzez stworzenie możliwości
zaprezentowania ich przed publicznością,

- rozbudzenie wrażliwości muzycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- rozwijanie wrażliwości i spontaniczności oraz tworzenie nowych wartości,
- źródło przyjemności i radości,
- poprawa umiejętności komunikacyjnych.

b) „Wychowanie do życia w trzeźwości” kwota dofinansowania 3600 zł.

Program skierowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy, w ramach
programu organizowano warsztaty rękodzieła artystycznego decoupage, sutasz. Zajęcia
odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie przez cały rok środki finansowe były
przeznaczone na zakup materiałów plastycznych na realizację zajęć przez osoby
z odpowiednim przygotowaniem.
Celem realizacji projektu było poznawanie i uwrażliwianie na problemy dzieci z rodzin w których
występuje problem z nadużywaniem alkoholu, stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego
działania, poszerzania wiedzy na temat szkodliwości alkoholu, kształtowania umiejętności
pracy w zespole, aktywizacja całych rodzin.

EFEKTY:
- wszechstronny rozwój osobowości.
- stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania.
- umożliwienie samorealizacji oraz zaspokojenia własnych potrzeb twórczych.
- rozbudzenie wrażliwości dzieci, młodzieży i dorosłych.
- poprawa umiejętności komunikacyjnych.
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3. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
poprzez wspieranie działalności organizacji działających na terenie gminy
wydatkowano środki w wysokości 33 000 zł dla:

- OSP Biała Wielka, OSP Nakło, OSP Drochlin, Zespołu Ziemi Lelowskiej. Środki finansowe
między innymi były przeznaczone na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia
w ramach programów nauki gry na instrumentach oraz udziale w spektaklach teatralnych
skierowanych dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Głównym celem programów było
dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości, skutków zdrowotnych i społecznych palenia
papierosów, nadużywania alkoholu i uzależnienia od narkotyków, oraz promowanie zdrowego
stylu życia i spędzania wolnego czasu.

Jak co roku w ramach GPRPA przeznaczono środki finansowe w kwocie I 700,00 zł na
spotkania z okazji Św. Mikołaja, zakupiono słodycze dla dzieci wszystkich szkółw gminie Lelów
oraz upominki dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku.

IV. Charakterystyka rynku napojów alkoholowych w Gminie w 2017 r.

Uchwałą Nr 2791XXlI112001 Rady Gminy Lelów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
ustalenia na terenie gminy Lelów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa ustalono 37 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych w tym:

- 12 punktów, napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
- 25 punktów, napojów alkoholowych przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2017 r było wydanych stałych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dla 20 punktów w tym:

- 13 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach;
- 7 punktów na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych.

W 2017 r. w 20 punktach było 44 zezwolenia stałe na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych w tym:
- 20 zezwoleń na zawartość alkoholu do 4,5% oraz piwo;
- 77 zezwoleń na zawartość alkoholu powyżej 4,5 % z wyjątkiem piwa;
- 13 zezwoleń na zawartość alkoholu powyżej 78 %.
oraz 37 zezwoleń na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Wysokość środków finansowych uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie
ze stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednorazowych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. wynosiła 82 993,94 zł.

Poniesione środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. wyniosły
77 936,62 zł.
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Stosownie do art. 710 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej w załączeniu przekazuję sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lelowie za okres od I stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
wraz z bilansem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 i dalsze lata.
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uJ. Szczekocińska 1$

42 — 235 Lelów
tel.: 34 355 OO 14 „ fax. : 34 355 00 14, e-mail: %ops(lelow.pl

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W LELOWIE

ZA 2017 ROK

Lelów, dnia 15 marca 2018 r.

1



SPIS TREŚCI:

I. Wprowadzenie.

II. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie.

III. Cele i zasady przyznawania pomocy społecznej.

IV. Realizacja zadań GOPS w Lelowie w 2Ol7roku.

1. Udzielone świadczenia z pomocy społecznej.
2. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.
3. Realizacja zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. Realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych — 500 plus

V. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie — Gminny Zespół Interdyscyplinarny

VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza.

VII. Praca socjalna.

VIII. Dodatki mieszkaniowe.

IX. Dodatki energetyczne.

X. Uczestnictwo w programie POPŻ.

XI. Realizacja zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów.

XII. Świetlica Środowiskowa utworzona w miejscowości Lelów.

XIII. Karta Dużej Rodziny.

XIV. Realizacja Projektu partnerskiego pn. „Drużyna Powiatu”

XV. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Witowie

XVI. Wykonanie budżetu w 2017 roku w Dziale 852 - Pomoc Społeczna oraz w Dziale 854—
Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w Dziale 855 - Rodzina

XVII. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2012 rok i lata następne.
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I. WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisem — art. 110 ust. o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930) „ Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie
gminy całoroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy
społecznej „.

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis najważniej szych działań podejmowanych przez
Ośrodek w 2016 roku oraz informacje pozwalające określić najważniejsze zadania do
wykonania w 2017 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy w Lelowie to jednostka organizacyjna Gminy, powołana
celem realizacji polityki społecznej państwa działającą na podstawie Uchwały Gminnej Rady
Narodowej w Lejowie Nr 47/XIV/90 z dnia 30 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie oraz Statutu stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr X/50/201 1 Rady Gminy Lelów z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lejowie. Wchodzi w skład lokalnej administracji
samorządowej, posiada status jednostki budżetowej, nie ma osobowości prawnej.
Regulacje dotyczące tworzenia OPS, jego likwidacji, struktury organizacyjnej i finansowych
zasad funkcjonowania zawarte są w:

- art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515)

- art.21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 885).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie realizuje zadania własne i zlecone gminy
wynikające m.in. z ustaw:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
uchwały Nr 221 rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
programu finansowego gmin w zakresie dożywiania: Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 20 14-2020
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
ustawy z dnia 7września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
ustawy z dnia 26 lipca 2013 o dodatkach energetycznych
ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
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Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku — Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
ustawy o systemie oświaty,

) ustawy z dnia li lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
innych przepisów prawnych, które przewidują realizacji zadań przez ośrodek
pomocy społecznej.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W LELOWJE

Funkcjonowanie GOPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa
służbowego, podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Działalnością GOPS kieruje, podległy
Wójtowi Gminy Lelów, Kierownik a podczas jego nieobecności upoważniony pracownik.
Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania GOPS oraz zapewnienia należytej obsługi
klientów, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, została ustalona następują struktura
organizacyjna:

Kierownik Ośrodka — 1 etat.
Główny Księgowy — I etat.
pracownicy socjalni — 3 etaty
opiekunki środowiskowe — 4 etaty
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego — 1 etat
Asystent Rodziny — 1 etat

Pracownicy Ośrodka w Lelowie, w celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych,
uczestniczyli w roku 20 17w specjalistycznych szkoleniach.
Szkolenia dotyczyły (oprócz konferencji i narad), między innymi:

zmian w obowiązujących przepisach prawa (jomoc społeczna, świadczenia rodzinne,
zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zadania asystenta
rodziny, świadczenie wychowawcze 500 plus),
stosowania kontraktu socjalnego,
praca z trudnym klientem,
postępowań administracyjnych,
możliwości pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
sprawy księgowe, budżetowe,
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

III. CELE I ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Cele pomocy społecznej
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki,
możliwości i uprawnienia, dlatego misją GOPS w Lelowie jest zapobieganie trudnym
sytuacjom życiowym mieszkańców gminy poprzez ich wspieranie w dążeniu do zaspokajania
niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań
zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
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Pracownik socjalny ma za zadanie zidentyfikować potrzeby, zdiagnozować sytuację
osób potrzebujących i opracować plan pomocy.

Zasady udzielania pomocy.
1) O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone

w ustawie o pomocy społecznej tj.:
trudna sytuacja życiowa

- trudna sytuacja finansowa
warunki te muszą być spełnione jednocześnie.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie
przysługuje osobom i rodzinom z powodów szczególności z powodu przyczyn (trudna
sytuacja życiowa), do których należą: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała łub ciężka choroba przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony
macierzyństwa, lub wielodzietności bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniając, trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Uzyskanie prawa do świadczeń pieniężnych (trudna sytuacja finansowa):

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty
określonej w ustawie o pomocy społecznej tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.
8 ust. I wynosi odpowiednio:

dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie może przekroczyć kwoty 634 zł,
> dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 514 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej występują w dwóch formach : pieniężnej oraz
niepieniężnej. Ich rodzaje wymienione w art. 36 ustawy o pomocy społecznej przedstawione
zostały w poniższej tabeli.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

Świadczenia pieniężne Świadczenia niepieniężne
Zasiłek stały Praca socjalna
Zasiłek okresowy Bilet kredytowany
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne Składki na ubezpieczenie społeczne
usamodzielnienie się
Pomoc dla rodzin zastępczych Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne

usamodzielnienie się
Pomoc na usamodzielnienie się i kontynuację Sprawienie pogrzebu
nauki
Swiadczenie pieniężne na utrzymali ie i pokrycie Poradnictwo specjalistyczne
wydatków związanych z nauką języka polskiego
dla cudzoziemców „ którzy uzyskali status
uchodźcy lub ochrona uzupełniającą
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Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu Interwencja kryzysowa
sprawowania opieki przyznane przez sąd

___________________________________________

Schronienie
Posiłek
Niezbędne ubranie
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych
domach pomocy
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
Mieszkanie chronione
Pobyt i usługi w DPS

_______

Opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej
i placówce opiekuńczo — wychowawczej
Szkolenia, poradnictwo i terapia rodzinna
prowadzona przez ośrodki adopcyjno —

___________________________________________

opiekuńcze.

Ustawa o pomocy społecznej określa również jakie zadania pomocy społecznej są
zadaniami własnymi gminy a które zleconymi oraz które mają charakter obowiązkowy,
a które fakultatywny.

Zadania własne i obowiązkowe gminy:

Zgodnie z art. 17 ust I ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym m.in. należą:

udzielenie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
dożywianie dzieci.
sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
z wyłączeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,

) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
w tym domu,
przyznawanie zasiłków stałych,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
o świadczeniach z opieki zdrowotnej,

> przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz inuym osobom nie mającym dochodu i
możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w NFZ
praca socjalna.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:

usługi opiekuńcze specjalistyczne,
świadczenia rodzinne,
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świadczenia z funduszu alimentacyjnego
> świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna),
świadczenie wychowawcze 500+
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia pielęgnacyjne,
zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej

IV. REALIZACJA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOC SPOŁECZNEJ
W LELOWIE W 2017 ROKU

Działalność GOPS finansowana jest:

a) ze środków budżetu gminy,
b) ze środków budżetu państwa (dotacja celowa),

Wydatki GOP$ w roku 2017:
ze środków budżetu państwa w kwocie: 5 729 677,82 zł
ze środków własnych gminy: 719 965,63 zł

1. UDZIELONE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASIŁKI OKRESOWE

Formy pomocy Liczba osób, Liczba Kwota Liczba
którym świadczeń świadczeń rodzin
przyznano
decyzją
świadczenia

Zasiłki okresowe — 35 144 41 523,00 34
ogółem
z tego: środki własne - - 0,00 -

dotacja - 41 523,00 -

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 ustała 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
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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 634,00 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.
514,00 zł

ZASIŁKI STAŁE

Formy pomocy Liczba osób, Liczba Kwota Liczba
którym przyznano świadczeń świadczeń rodzin
decyzją
świadczenia

Zasiłki stałe— 38 353 181 175,00 37
ogółem

dotacja - - 181 175,00 -

wtymprzyznane 34 331 172 941,00 34
dla osoby samotnie
gospodaruj ącej
Pozostającej 4 22 8 234,00 4

w rodzinie

Zasiłki stale - 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 604,00 zł i nie mniejsza niż 3 0,00 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.
Za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacane ś składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W 2017 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 34 świadczeniobiorców na
kwotę 15 802,00 zł

8



ZASIŁKI CELOWE

Liczba osób, Liczba Kwota Liczba
którym świadczeń świadczeń rodzin

Formy pomocy przyznano
decyzją
świadczenia

Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków powstałych w 2 2 2 000,00 2
wyniku zdarzenia losowego
ze środków własnych
inne zasiłki celowe
(na opał, odzież, leki,
przybory szkolne, żywność itp.) 104 104 78 903 „00 101
ze środków własnych:

zasiłki celowe na zakup 62 154 22 710,00 62
posiłków pokryte z dotacji
w tym:
zasiłki specjalne celowe
ze środków własnych 38 83 25 548,00 38

Zasiłki celowe, specjalne zasilki 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.

REALIZACJA PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„POMOC PAŃSTWA W ZA KRESIE DOŻYWIANIA”

Uchwalą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji
wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na Jata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024).

Celem Proramu 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,
• poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
• kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
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W ramach Programu wsparcia ttdzieta 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) wqjewoda 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 wqjewoda 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 2017 r. ogółem: 63 777,80 zł

z czego środki własne gminy stanowiły kwotę: 12 820,10 zł
dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę: 50 957,70 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
224 osoby.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 16 osób.

Usługi opiekuńcze ogólne — 12 osób.

Usługi opiekuńcze specjalistyczne - 4 osób.

Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano łącznie kwotę: 232 595,00 zł
Zwroty z tytułu odpłatności za usługi wynosiły: 13 03 7,62 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, ajest jej pozbawiona, dla osób, które nie chcą być umieszczane w
placówkach całodobowego pobytu lub też oczekują w kolejce na miejsce w domach pomocy
społecznej.
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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 19,65 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
z art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej nie zwalnia z odpowiedzialności za udzielenie
pomocy osobie potrzebującej.

W 2017 roku w różnych domach pomocy społecznej przebywało łącznie 6 mieszkańców Gminy
Lelów.
Na ich utrzymanie w 2017 roku Gmina Lelów wydała: 116 403,00 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 ustalanajest w umowie zawartej pomiędzy kierownikiem
OPS a małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi mieszkańca domu.

2. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZflNYCH
I OPIEKUŃCZYCH

Naj większą 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 2015 poz.
114) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie realizuje
zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, które w 2016 r. obejmowały:
1. Zasiłek rodzinny i dodatki.
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”).
3. Swiadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne
zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
5. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
6. Swiadczenie rodzicielskie.

11

—



Od 1 listopada 2016 roku kryterium 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 2016 roku:
Wysokość zasiłków wynosi:
- 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.

W 2017 roku wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia
opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna wg poniższego:

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń
w ciągu roku

1 Zasiłki rodzinne 4287 503 484,00
2 Dodatki do zasiłków rodzinnych 1809 232 083,00

z tego:
2a Urodzenia dziecka 25 25 000,00
2b Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 96 37 855,00

urlopu wychowawczego
2c Samotnego wychowywania dziecka 15$ 30 494,00
2d Kształcenia i rehabilitacji dziecka 199 21 530,00

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

Rozpoczęcia roku szkolnego 247 24 700,00
2f na pokrycie wydatków związanych 94 10 622,00

z zamieszkiwaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły
(internat, bursa)

2g na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 468 32 292,00
do miejscowości „w której znajduje się
siedziba szkoły

2h Wychowywania dziecka w rodzinie 522 49 590,00
wielodzietnej

3 Zasiłki pielęgnacyjne 1635 250 155,00
4 Swiadczenia pielęgnacyjne 242 339 891,00
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 73 37 960,00
6. Zasiłki dla opiekunów 87 44 955,00
7. Jednorazowa zapomoga z tytutu urodzenia 50 50 000,00

dziecka (tzw. Becikowe)
8. Swiadczenie rodzicielskie 175 157 529,00
9. Swiadczenie rodzinne z dodatkami 942 48 392,63

tzw. świadczenie złotówka za złotówkę
RAZEM: 11 109 1 944 925,26

12



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 (Dz. U. z 2014, poz. 567)]

1) 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 sie orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia.

W 2017 roku wypłacono łącznie 1653 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę: 250 155,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne
Swiadczenie 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 wymagaj ącej 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:
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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 kamej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności kamej za składanie fałszywych
zeznań. Od 1 stycznia 201 7r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1 407,00 zł miesięcznie.
Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia

pielęgnacyjnego, polegąjąca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o
procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

W 2017 roku wypłacono świadczenia pielęgnacyjne na łączna kwotę: 339 891,00 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. 782 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 lub
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 664 zł netto (na podstawie dochodów z roku
poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie. W przypadku, gdy
o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy,
świadczenia te przysługują na zasadach jw.

W 2017 roku wypłacono specjalnych zasiłków opiekuńczych na łączną kwotę: 37 960,00 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.

Celem ustawy była realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.
(sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
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ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla
opiekunów osobom, które utracily prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013
r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem I lipca 2013 r., na
podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

W 2017 roku wyplacono zasiłków dla opiekunów na łączną kwotę; 44 955,00 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 2017 roku składki na ubezpieczenie społeczne były opłacane za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę
69 050,00 zł.

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W 2017 r. składki zdrowotne były opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 9 578,00 zł.

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 (tj.
Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 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.

$wiadczenia 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 725,00 zł.

15



Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń w Kwota świadczeń
ciu roku

T Wypłacone świadczenia z funduszu 325 141 200,00
alimentacyjnego z tego na osobę
uprawnioną w wieku;

la O-17 lat 305 133 000,00
lb 18-24 lat 20 8 200,00
ic 25 lat i więcej O O

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie wysłał wnioski o podjęcie działań wobec
22 dłużników alimentacyjnych do właściwych organów dłużnika.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lejowie 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 4 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 niealimentacji.

Prowadzenie licznej dokumentacji w postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi
pochłania nie tylko wiele pracy ale przede wszystkim dużo środków finansowych.
W związku z tym w 2017 roku GOPS w Lelowie otrzymał środki finansowe z tytułu świadczeń
z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie:
41 066,64 zł wraz z odsetkami.

5. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
oraz Zarządzenia Nr 17/] /2016 Wójta Gminy Lelów z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie
wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadai z zakresu świadczenia
wychowawczego 500+. Swiadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł
miesięcznie na dziecko. Na pierwsze dziecko świadczenie przysługuje osobom, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne. świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko
osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł

W 2017 roku przyznano świadczenie wychowawcze dla 596 dzieci.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2O17r. wynosi: 3 201 648,00 zł
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V. REALIZACJA ZADAŃ DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Wójt Gminy Lelów Zarządzeniem Nr 84/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku powołałGminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji zadań związanychz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Obsługą organizacyjną zajmuje się GOPSw Lelowie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ficzy 11 osób, w skład którego wchodzą przedstawiciele:
GOP$ w Lelowie.
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Lelowie,
Komisariatu Policji w Koniecpolu,
Gimnazjum w Lelowie,
Szkól Podstawowych w Lelowie,
Przedszkola w Lelowie,
Ośrodka Zdrowia w Lelowie,
Sądu Rejonowego w Myszkowie w osobie kuratora zawodowegoOrganizacji pozarządowej

Celem Zespołujest podejmowanie zintegrowanych działań ku rozwiązywaniu problemówzwiązanych z występowaniem przemocy w rodzinach.
W 2017 r. dobyły się 4 spotkania Zespołu oraz 22 spotkań grup roboczych, na którychzostały omówione sprawy związane z założonymi niebieskimi kartami.Łącznie w 2017 roku wpłynęło: 15 Niebieskich Kart założonych przez Policję, 2 NiebieskieKarty pochodzą z kontynuacji z 2016 roku.

Wszyscy członkowie Zespołu uczestniczą w posiedzeniach w ramach oddelegowania orazw ramach zawartych Porozumień ponadto wszyscy członkowie uczestniczyli w szkoleniach.

VI. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijnyrozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługuj ących im prawi wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawowa komórką społeczeństwa oraz naturalnymśrodowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, są w szczególności dzieci uchwalonoustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W związku z powyższym GOPS w Lelowie przystąpił do Programu Asystent Rodzinyi Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłoszonego przez Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej. Z Progranni zatrudniono jednego asystenta rodziny.Praca asystenta z rodziną prowadzona jest w szczególności w formie:

- konsultacji, poradnictwa i mediacji,
- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- organizowania spotkań z rodzinami,
- praca z rodzinami również w sytuacji kiedy dzieci umieszczone są poza rodziną,
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- współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- uczestniczenie w spotkaniach do spraw okresowej oceny wychowanków

Asystent rodziny w 2017 roku pracował z 10 rodzinami.

Wydatkowano następujące środki finansowe:
-dotacja - 16422,00 zł,
- wkład własny - 21 218,03 zł

W 2017 roku zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Myszkowie na umieszczone
dzieci w rodzinach zastępczych poniesiono koszty utrzymania tych dzieci w dwóch rodzinach
zastępczych w łącznej kwocie 16 830,00 zł.

VII. PRACA SOCJALNA

Praca socjalna — jest świadczona we wszystkich środowiskach, którym udzielano
świadczeń z pomocy społecznej, po kilka razy w roku. W większości przypadków efekty pracy
socjalnej są pozytywne.
Praca ta polegała między innymi na:

1) załatwianiu wizyt lekarskich, wykupywaniu i dostarczaniu leków. Praca ta nasila się
szczególnie w okresie zimowym. Pracownicy socjalni ośrodka oraz opiekunki świadczące
usługi opiekuńcze ogólne i specjalistyczne usługi opiekuńcze na bieżąco I w miarę
zachodzących potrzeb stale współpracują z poradnią ogólną oraz z lekarzami specjalistami
psychiatrą, psychologiem, neurologiem, oraz pielęgniarką środowiskową w celu udzielenia
pomocy osobom potrzebującym wsparcia nie koniecznie finansowego, wielokrotnie takim,
którzy nie są klientami tutejszego ośrodka. Nawiązywana jest współpraca ze szpitalami w
Myszkowie, Częstochowie. Lublińcu, gdzie przebywają nasi podopieczni na leczeniu.

2) łagodzeniu konfliktów międzyludzkich I interwencja kryzysowa I zwłaszcza w rodzinach
dotkniętych alkoholizmem i przemocą. Praca socjalna jest bardzo trudna, wymagająca
szczególnych umiejętności ze strony pracowników socjalnych oraz taktu w zakresie łagodzenia
nieporozumień i konfliktów rodzinnych. W roku bieżącym przeprowadzono rozmowy
motywujące do zmniejszenia picia łub jego zaprzestania a przy współdziałaniu z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelowie podejmowane są rozmowy z
osobami w kierunku zaprzestania przez nich nadużywania alkoholu i podjęcia ewentualnego
leczenia i psychoterapii.

3) pomocy w załatwianiu ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów
z otoczeniem, zakup węgla, odzieży, obuwia i bielizny pościelowej.

4) udzielaniu pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych.
5) udzielaniu pomocy przy kompletowaniu dokumentów do wniosków o renty i emerytury.

6)udzielaniu pomocy w uzyskaniu grupy inwalidzkiej, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia
pielęgnacyjnego i rodzinnego oraz uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności.
7) kompletowaniu wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
8) pisaniu odwołań od orzeczeń, od decyzji ZUS i KRUS oraz od orzeczeń Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
9) Pisanie wniosków do Sądu i udzielanie pomocy w ich skompletowaniu wniosku o ustalenie
prawa do alimentów, ewentualne podwyższenie oraz egzekucja tych świadczeń . 10)
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Na współpracy z Radą Gminy, sołtysami poszczególnych wsi, służbą zdrowia, dyrekcjami
szkół podstawowych i ginmazjurn, policją, sądem, kuratorami, przedstawicielami ZUS i KRUS.
PUP/GCP Koniecpol, komornikiem oraz pozostałymi instytucjami w kierunku analizy
środowisk najuboższych, dotkniętych patologią społeczną, bezdomnych, którym stosownie do
rozeznanych potrzeb udzielana jest pomoc.

11) Na współpracy z osobami bezrobotnymi i ich aktywizowanie w kierunku poszukiwania
zatrudnienia „ podjęcia prac społecznie użytecznych lub przekwalifikowania zawodowego.

12) Załatwianiu spraw związanych z pochówkiem. Pracownicy socjalni, przeprowadzając
wywiady środowiskowe, każdorazowo zwracają szczególną uwagę na problemy występujące
w rodzinach, związane zwłaszcza z patologią i niedostosowaniem społecznym oraz
bezradnością w zakresie samoobsługi i prowadzenia gospodarstwa domowego i w miarę
rozeznanych potrzeb udzielana jest stosowna pomoc.

VIII. DODATKI MIESZKANIOWE

Ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych określił, iż dodatek
mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

W zależności od liczby członków rodziny ważnym kryterium przyznania dodatku jest
powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w mieszkaniu lub domu
jednorodzinnym. Innym kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego jest informacja
o zaległościach czynszowych danej rodziny.

W 2017 roku z ze świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego korzystały dwie rodziny.
Wydatkowano ze środków własnych gminy 2 747,55 zł

IX. DODATKI ENERGETYCZNE

Osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje dodatek energetyczny
Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące
warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją
dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w 2017 roku wynosiła:

1. 11,22 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,58 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,70 zł Im-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

W 2017 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin na łączną kwotę 344,15 zł
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X. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE POPŻ

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej”

Wzorem lat ubiegłych GOPS w Lelowie przystąpił do realizacji Programu tj. dostarczanie
żywności najuboższym mieszkańcom.

Odbiorcami żywności są osoby najuboższe, które otrzymują gotowe artykuły spożywcze
jako formę pomocy społecznej. Żywność jest rozprowadzana przez GOPS w Lelowie. Pomoc
ta dociera przede wszystkim do osób bezrobotnych, rodzin ubogich, wielodzietnych
i dysfunkcyjnych, także do rodzin o niskich dochodach, w których znajdują się osoby chore
i niepełnosprawne. Są to artykuły spożywcze specjalnie oznakowane - z logo Unii Europejskiej,
Agencji Rynku opatrzone informacją; Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży

Wkład własny, w tym wydatki związane z transportem żywności Gminy w 2017 roku
wynosił : 5 500,00 zł

Wydano łącznie w 2017 roku; 26 967 kg żywności dla 689 osób.

XI. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LELÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie realizuje zadania związane z pomocą
materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelów.
W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku przyznano pomoc materialną dla 71 uczniów.
Na realizację tego świadczenia w w/w okresie wydatkowano łącznie kwotę; 46 376,00 zł,
z tego;

- środki budżetu państwa to kwota: 37 100,80 zł

- środki własne Gminy to kwota: 9275,20 zł

Stypendia szkolne przyznaje się i wypłaca się w oparciu o kryteria dochodowe obowiązujące
w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Lelów.
Stypendium może otrzymać uczeń, słuchacz, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego z ustawy o pomocy społecznej w 2Ol7roku jest to kwota 5 14,00 zł

XII. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

W strukturach GOPS działa świetlica środowiskowa, która została utworzona w ramach realizacji
zadania pod nazwą „Utworzenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Lelów” w ramach
ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu pod nazwa „ Wzmacnianie rozwoju
lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania
alkoholizmowi. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny. Dzieci w ramach zajęć
świetlicowych uczestniczyły w wycieczkach, zorganizowały występ artystyczny z okazji uroczystej
wigilii dla mieszkańców gminy”. irzygotowano również paczki dla dzieci z okazji Mikołajek.
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Zorganizowane zostały spotkania dzieci z terapeutą do spraw uzależnień, na których przedstawione
zostały problemy z zakresu uzależnień od narkotyków i alkoholu i ich zgubny wpływ na zdrowie i życie.
W 2017 roku w wyniku złożonego wniosku o wzmocnienie tej świetlicy otrzymano dotację w kwocie;
9 740,00 zł.

XIII. KARTA DUŻEJ RODZINY

W GOPS w Lelowie wydawane są Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system
zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Kartajest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice
mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz
dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie
tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu
zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawanajest
na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

W 2Ol7roku przyznano łącznie 5 Karty Dużej Rodziny dla 33 członków rodziny.

XIV. REALIZACJA PROJEKTU PARTNERSKIEGO „DRUŻYNA
POWIATU”

Z początkiem roku 2016 Gmina Lelów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie
przystąpił do Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu” zaplanowanego na lata 2016 —2017.

Projekt ten realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1
Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym - współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Siąskiego na lata 2014-2020. Projekt realizują wspólnie; Powiat Częstochowski,
w którego imieniu działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie jako Lider,
wraz z Partnerami - Ośrodkami Pomocy Społecznej z 10 gmin powiatu częstochowskiego, a są
to: Blachownia, Dąbrowa Zielona. Janów. Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów.
Olsztyn, Przyrów.

Działania w ramach Projektu realizowane są od stycznia 2016 roku przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lelowie. Przygotowania do realizacji Projektu rozpoczęły się w połowie
ubiegłego roku, a polegały na cyklicznych spotkaniach upoważnionych przedstawicieli
Partnerów Projektu w siedzibie PCPR w Częstochowie, mających na celu wspólne
wypracowanie kształtu Projektu, sporządzenie wniosku projektowego i przygotowanie
dokumentacji niezbędnej do realizacji działań projektowych.

Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-
zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej, klientów instytucji realizujących
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Projekt, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Uczestnicy Projektu mogli
skorzystać z bezpłatnych form wsparcia, a wśród nich m. in.:

• doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego,
• warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych

i umiejętności zawodowych,
• wyjazdowych warsztatów integracyjnych,
• kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji

zawodowych.

Wysokość środków finansowych na realizację Projektu przez Powiat Częstochowski oraz
wszystkie deklarujące udział iy projekcie gminy w ramach naboru wynosi
4 698 527 zE w tym prqjektodawca zobowiązany jest zabezpieczyć wkład własny
w wysokości 704 779.05 zł, a wysokość dofinansowania ze środków EFS to 3 993 747,95zł.

Kwota dofinansowania ze środków EFS dla Gminy Lelów na 2 lata 2016/20 17 — Partnera nr 7
wynosi: 129 600.00 zł, a wkład własny stanowi kwota: 57 927,05 zł

Liczba osób objętych wsparciem w ramach Projektu wynosi 292 osoby (87 mężczyzn, 205
kobiet) rekrutowanych z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych
lub pozostających bez zatrudnienia - klientów ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu
częstochowskiego oraz PCPR w Częstochowie. W Gminie Lelów w Projekcie uczestniczą
24 osoby bezrobotne.

Uczestnicy z terenu naszej gminy skorzystali z licznych kursów zawodowych i uzyskali
stosowne kwalifikacje oraz certyfikaty z ukończenia kursów między innymi:
Prawo jazdy kat. B —4 osoby
Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona — 3 osoby
Kurs spawania — I osoba
Kurs krawiectwa —4 osoby
Kurs fryzjerstwa — 2 osoby
Kurs operatora wózka jezdniowego — 3 osoby
Kurs operatora koparko — ładowarki - 3 osoby
Kurs kadrowo — płacowy - I osoba
Kurs księgowości wspomaganej komputerem — I osoba
Kurs kucharza — I osoba
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej — 14 osób
Kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej — 1 osoba
Kurs opiekunki środowiskowej — 3 osoby
Kurs opiekunki dziecięcej — 2 osoby
Kurs bukieciarstwa i florystyki — 2 osoby

XV. WSPÓŁPRACA Z CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ
W WITOWIE

W dniu 21 marca 2017 roku GOPS w Lelowie podpisał Porozumienie z Chrześcijańskim
Stowarzyszeniem Dobroczynnym o współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób z terenu powiatów zawierciańskiego, częstochowskiego i myszkowskiego.
Na podstawie tego porozumienia ustalono zasady współpracy w zakresie działalności
i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Witowie.
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Celem działalności CIS jest reintegracja społeczno-zawodowa. CIS to instytucja, która ma
charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach
działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej i adresuje swoje działania do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy CIS mają status osób bezrobotnych
i otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Do Centrum Integracji Społecznej kierowane są osoby przez ośrodek pomocy społecznej, który
stwierdza, czy spełniają one kryteria wykluczenia społecznego. Uczestnikami mogą być osoby
bezdomne, które realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnione od
alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego, osoby chore psychicznie (w rozumieniu
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego), niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne
zarejestrowane w urzędzie pracy.

W 2017 roku GOPS w Lelowie wydał 7 skierowań do CIS w Witowie dla osób z terenu naszej
gminy. Raz w miesiącu Kierownik CIS w Witowie składa do tutejszego Ośrodka sprawozdanie
z przeprowadzanych zajęć w poszczególnych pracowniach przez uczestników wraz z opiniami.

Ponadto GOPS w Lelowie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników Centrum
Integracji Społecznej.

XVI. WYKONANIE BUDŻETU W 2017 ROKU
(ZADANIA WŁASNE I ZLECONE : WYDATKI I DOCHODY)

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 855 - RODZINA

- 9 740,00
- 1197321,85
- 46 376,00
- 5 196 205,60

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

RAZEM: - 6 449 643,45

ZADANIA WŁASNE - wydatld
Lp. Numer i nazwa rozdziału Plan Wykonanie Procent

roczny wykonania

1. Rozdzial8SłS3 3 740,00 3 740,00 100
Zwalczanie narkomanii

2. Rozdział 85154 6 000,00 6 000,00 100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Razem 9 740,00 9 740,00 100
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DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

ZADANIA WŁASNE - wydatki
Lj - ner i nazwa rozdziału Plai Wykonanie Procent

roczny wykonania

L Rozdzial $5202 117 684,00 116 403,45 98,91
Domy Pomocy Społecznej

2. Rozdział 85205 2 539,00 2 537,25 99,93
Zadania w zakresie przecitydziałania
przemocy w rodzinie

3. Rozdział 85213 16 162,00 15 801,46 97,77
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach centrum
integracji społecznej

4. Rozdział $5214 76 487,00 76 253,39 99,69
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5. Rozdział 85215 2 820,00 2 747,55 97,43
dodatki mieszkaniowe

6. Rozdział 85216 184 009,00 181 174,84 98,46
zasiłki stałe

7. Rozdział852l9 386 811,00 382 898,13 98,99
Ośrodki Pomocy Spotecznej

8. Rozdział 85228 150 990,00 141 731,36 93,87
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

9. Rozdział 85230 63 920,00 63 777,80 99,78
Pomoc w zakresie dożywiania

10. Rozdział 85295 122 124,00 107 729,19 88,21
Pozostała działalność

Razem zadania własne 1 123 546,00 1 091 054,42 97,1 1

852 - POMOC SPOŁECZNA

ZADANIA ZLECONE - wydatki

L Rozdział852l3 10 536,00 9 578,70 90,91
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach centrum integracji spolecznej

2. Rozdział 85215 344,28 344,15 100
Dodatki mieszkaniowe

3. Rozdział 85219 5 481,00 5 481,00 100
Ośrodki Pomocy Społecznej

4. Rozdzial 85228 91 039,00 90 863,58 99,81

—
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
pekuńcze

Razem zadania zlecone; 107 400,28 106 267,43 98,95

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

ZADANIA WŁASNE - wydatki

Lp. Ntimer i nazwa rozdziału Plan roczny Wykonanie Procent
wykonania

1. Rozdział 85415 55 258,00 46 376,00 83,93
Pomoc materialna dla uczniów

Razem 55 258,00 46 376,00 83,93

Dzial 855 Rodzina

ZADANIA wiasne - wydatki
Lp. Numer i nazwa rozdzialu Plan roczny Wykonanie Procent

wykonania

1. Rozdział 85504 37 844,72 26 64 1,75 70,40
Wspieranie rodziny

2. Rozdział 85508 16 830,00 16 830,00 100
Rodziny zastępcze

RAZEM 54 674,72 43 471,75 79,5 I

Dział 855 Rodzina

ZADANIA ZLECONE - wydatki

Lp. Numer i nazwa rozdziału Plan roczny Wykonanie Procent
wykonania

1. Rozdzial 85501
Swiadczenia wychowawcze 3 285 196,00 3 237 995,05 98,56

2. Rozdział 85502 I 947 702,00 1 914 673,80 98,30
Swiadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spolecznego

3. 85503 65,00 65,00 100
Karta Dużej Rodziny

RAZEM 5 232 963,00 5 152 733,85 98,47
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DOCHODY

ZADANIA WŁASNE - dochody

Lp. Numer i nazwa rozdziału Plan roczny Wykonanie Procent
wykonania

1. Rozdział 85219 13 038,00 13 110,62 100,55
Ośrodki pomocy społecznej

2. Rozdział85228 17633,00 16861,01 95,62
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

3. Rozdział 85501 O I 720,00 O
Swiadczenia wychowawcze

4. Rozdział 85202
Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 3 000,00 7 302,00 243
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego

5. Rozdział 85508 0,00 198,00 O
Rodziny zastępcze

RAZEM 33 671,00 39 191,63 116,40

ZADANIA ZLECONE - dochody

Rozdział 85228 8 700,00 4 809,90 55,29
I Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze
1. Rozdział85502 22 800,00 33 556,48 147,18

Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego

2. Rozdział 85503 0,00 9,21 O
Karta Dużej Rodziny

RAZEM: 31 500,00 38 375,59 121,83

XVII. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA
201$ ROK I LATA NASTĘPNE

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930), kierownik przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

W związku z powyższym GORS w Letowie określa następujące najważniejsze potrzeby
w zakresie pomocy spolecznej,

podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej
poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej
poszerzenie działai”i służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, miedzy innymi w oparciu o projekty

26

::



dofinansowane z funduszy europejskich oraz przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
I Polityki Społecznej.
wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji głównie w zakresie opieki
I wychowania dzieci
zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lelów
zadania własne gminy — ponoszenie kosztów pobytu za skierowanych do domów
pomocy społecznej.

Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie oprócz zabezpieczenia
w zakresie realizacji świadczeń wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla
pracowników ośrodka i bieżące utrzymanie zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych
w tym: niezbędne okresowe naprawy, konserwację i modernizacje posiadanego już sprzętu,
zakup materiałów, administrację i rozwój systemu informatycznego.
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W załączeniu przekazuję dwa egzemplarze sprawozdania z wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie za 2017 rok wraz z informacją
opisową.
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1: NIP 943-1774O68

4: 355 QQ 47 Lelow, dnia 28.02.2018 r.

Wykonanie budżetu Grniitnego Ośrodka Kultury w Letowie
za2Ol7r.

Przychody ogółem: 599 470,36 zł

- Dotacja podmiotowa — Gmina Lelów 330 000,00 zł
- Refundacja operacji pt. „Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „XV Swięto
Ciulimu-Czulentu” w ramach KSOW 79 612,13 zł
- Przychody z wynajmu i refakturowania kosztów mediów 10 947,04 zł
- Usługi ksero, drukowanie, bindowanie 127,70 zi
- Opłata za indywidualne zajęcia muzyczne, wypożyczenie instrumentów
i zajęcia fitness 14 122,00 zi

- Miejsce pod reklamę, promocja i reklama, udział w organizacji i stoiska handlowe
podczas „Xy Święta Ciulimu-Czulentu,, 83 750,00 zi

- Miejsce pod reklamę, promocja i reklama podczas Dożynek Gminnych I 000,OOzl
- Inne przychody własne 23 384,00 zł

(organizacja spotkań, przygotowanie potraw, występ orkiestry, wypożyczenie strojów, stoisko
promocyjno-informacyjne)
- Darowizny 17 005,00 zł
- Refundacje PUP — roboty publiczne 26 016,46 zi
- Przeksięgowana w przychody część dotacji rozwojowej i wartość 13 506,03 zł

otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych do wysokości obciążonych
w 2017 r. kosztów amortyzacji

Koszty o2ółem: 568 254,14 zł

Amortyzacja 15 421,72 zł
- amortyzacja planowa 14 23 1,73 zł
- amortyzacja jednorazowa 1 189,99 zł

Zużycie materiałów 52 70 1,07 zł
- materiały biurowe, druki, papier, toner 1 645,95 zł
- środki czystości 2 988,08 zł
- opał 24 983,93 zł
- materiały do warsztatów i imprez 371,14 zł
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów 2 382,3 8 zł
- prenumerata wydawnictw fachowych, zakup książek 1 076,00 zł
- wyposażenie 6 659,03 zł

(wyposażenie kucheime, akcesoria komputerowe, projektor multimedialny, pulpity do nut, stroje dla
orkiestry i zespołów GOK, niszczarka)

-gaz 208,98 zł
- materiały konserwacyjne, remontowe 1 833,89 zł
- paliwo do kosiarki spalinowej 74,09 zł
- paliwo do agregatu prądotwórczego 7 652,80 zł

1

— — -„



- naczynia jednorazowe 908,97 zł
- inne materiały i art. gospodarcze i przemysłowe I 915,83 zł

Zużycie energii elektrycznej i wody 9 535,64 zł

- zużycie energii elektrycz. GOK Lelów 6 66800 zł
- zużycie energii elektrycz. OKSiR w Skrajniwie 2 485,86 zł
- zużycie wody 00K Lelów 294,84 zł
- zużycie wody OKSiR w Skrajniwie 86,94 zł

Usługi obce 139 106,56 zł

- usługi bankowe 1 450,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon) 1 397,39 zł
- usługi dostępu do Internetu 1 800,00 zł
- usługi w zakresie obsługi BHP 1 03 3,20 zł
- ścieki i opłata stała 5 19,18 zł
- wywóz nieczystości płynnych z budynku OKSiR w Skrajniwie 290,09 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, opłaty za paczki i zakup znaczkówi 25 5,00 zł
- usługi przeglądów okresowych 280,00 zł
- usługi transportowe 1 924,00 zł
- usługi remontów, napraw i konserwacji 414,00 zł
- usługi wydawnicze i drukarskie 3 938,85 zł
- usługi artystyczne (XV Święto Ciulimu-Czulentu) 56 920,00 zł
- usługi informatyczne 1 107,00 zł
- usługi związane z obsługą strony internetowej 244,40 zł
- inne usługi obce (w tym XV Święto Ciulimu-Czulentu) 66 533,45 zł

Podatki i opłaty 372,00 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3 72,00 zł

Wynagrodzenia - 276 102,66 zł

- wynagrodzenia osobowe 213 5 14,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 62 5 88,40 zł

Składki na ubezp. społeczne i inne świadczenia 42 944,10 zł

- składki ZUS (umowy o pracę, umowy zlecenia) 42 174,10 zł
- szkolenia pracowników 3 70,00 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, ekwiwalent za

używanie własnej odzieży roboczej) 400,00 zł

Odpis na ZFŚS 8 050,63 zł

Podróże służbowe krajowe (delegacje) 3 871,29 zł

2
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Pozostałe koszty rodzajowe

- artykuły spożywcze
- akredytacje
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS
- polisy ubezpieczeniowe
- koszty materiałów promocyjnych
- pozostałe koszty

20 148,47 zł

16572,29 zł
100,00 zł

1107,00 zł
1 112,18 zł
1 200,00 zł

57,00 zł

Główny
(ho

mgr J9rrna Nowak
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J I J
ul. Szczekocińska 31

42-235 L[ ÓW
eDSCoc7al3si NlP949-17-7%0i3

7 34! SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LELOWIE

W złotych
. Wykonanie % wykonania

Wyszczegolnienie Plan na 2017
na 31-12-2017 fpoz.3/poz2)

1 2 3 4

PRZYCHODY 505 000,00 599 470,36 118,71%
Przychody ogółem 505 000,00 599 470,36 718,71%
z tego:
a) Przychody bieżące 505 000,00 599 470,36 11871%
- dotacje 330 000,00 330 000,00 100,00%
-darowizny 18 000,00 17 005,00 94,47%
- inne przychody 157 000,00 172 853,23 110,10%
- refundacja KSOW 0,00 79 612,13

b) Dotacje inwestycyjne 0,00 0,00 000%

KOSZTY 505 000,00 568 254,14 112,53%
Koszty ogółem 505 000,00 568 254,14 112,53%
z tego:
a) koszty wg rodzaju 505 000,00 568 254,14 172,53%
w tym:
- zużycie materiałów 53 475,00 52 701,07 98,55%
- zużycie energii elektrycznej i wody 13 000,00 9 535,64 73,35%
-amortyzacja 0,00 15 421,72
- usługi obce 100 000,00 137 656,56 I 37,66%
- podatki i opłaty 300,00 372,00 I 24,00%
-wynagrodzenia 242 000,00 276 102,66 114,09%
- składki ZUS 49 635,00 42 174,10 84,97%
- świadczenia na rzecz pracow. (w tym ZFŚS) 9 000,00 8 820,63 98,01%
- podróże służbowe 4 000,00 3 871,29 96,78%
- usługi bankowe 1 500,00 1 450,00 96,67%
- pozostałe koszty 32 090,00 20 148,47 62,79%
b) koszty finansowe i operacyjne 0,00 0,00 0,00%
c) wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00%

WYNIK FINANSOWY 0,00 31 216,22

NALEŻNOŚCI 0,00
- w tym wymagalne 0,00

ZOBOWIĄZANIA 406,60
- w tym wymagalne 0,00

Sporządził: Joanna Nowak Zatwierdził: Ewa Molenda

GkWny Księgowy D T R
Gmin gooś ci ąkultury

Data: 28.02.2018 mgrJ0na
- owa1 m r EwjI „nr1
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Ośrodek Kultury
.„ 6ZC2ekQCńSka3l

4235 LILt)
(W7135 NIP9-17-74-0Ei

3* 35500*7 Lelów, dn. 30.01.2018 r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie
za 2017 r.

W 2017 r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie z tytułu otrzymanej

dotacji podmiotowej od Gminy Lelów stanowily kwotę: 330 000 zł.

W 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie poniósł koszty w kwocie 330 000 zł,

na które składają się następujące pozycje:

J 1. Wynagrodzenia — 229 702,46

• w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło — 38 3 88,40

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników — 39 127,84

• ubezpieczenia społeczne — 38 3 57,84

• szkolenia pracowników — 3 70,00

• badania lekarskie pracowników — 300,00

• ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej — 100,00

3. Odpis na ZFŚ$ na 2017 r. — 8 050,63

( j4. Zakup materiałów—33 957,77

• zakup opału —24 983,93

• artykuły biurowe, papier, druki, toner —1 645,95

• środki czystości — 2 696,8 8

• nagrody dla uczestników konkursów — 114 1,65

• materiały konserwacyjne, remontowe —2 13 0,29

• prenumerata wydawnictw fachowych, zakup książek i czasopism — 1 076,00

• paliwo do kosiarki spalinowej — 74,09

• gazw butli—202,98

j 5. Energia elektryczna (GOK w Lelowie, OKSiR w Skrajniwie) — 8 747,26

___________
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„ 6. Woda (GOK w Lelowie, OKSiR w Skrajniwie) — 381,78

7. Zakup usług — 9 660,26

• usługi bankowe — 1 450,00

• telefon—1397,39

• abonament internetowy - 1 800,00

• obsługa strony internetowej (usługa hostingowa i domena) — 244,40

• usługi obsługi BHP — 1 033,20

• ścieki i opłata stała— 5 19,18

• wywóz nieczystości płynnych w budynku OKSiR w Skrajniwie — 290,09

• usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych — 1 125,00

• usługi remontów, napraw i konserwacji — 4 14,00

• usługi informatyczne — 1 107,00

• przeglądy okresowe (przewody kominowe) — 280,00

j 8. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (00K w Lelowie,

OKSiR w Skrajniwie) — 3 72,00

GmOw

rngr2Za”k

stwierdzono pod wzg!ędem
formakxQ rachunkowym

dnia (JZ Q2J 2Q.L

Wiesława Lipowicz

- .4—

:



Lelów, dnia 05.02.2018 r.

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki
w Lelowie za 2077 rok.

J, Nr.

Dotacja podmiotowa UG Leló Pod, ji 4.00,00 zł
Ujawniona nadpłata Zus 4A4 zł
Refundacja Urząd Pracy \ 8.736,44 zł
Dochody własne (wpływy z ksera, wpłaty) 661,55 zł
Dary książki 4.716,47 zł
Darowizny rzeczowe (zamrażarka) 569,00 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa 4.400,00 zł

Koszty ogółem: 21 5599,42 zł

z tego na:

Zużycie materiałów:

- bęben do drukarki, karta sieciowa, zasilacz,
access point

- artykuły spożywcze, filiżanki, kwiaty
- art. biurowe, karty książki, papier, etykiety, folia
- statyw na nuty, mikrofonowy, stojak, gaz, farba, wkręty
- druk pocztówki, baner
- poradnik bibliotekarza
- środki czystości
- folia do książek
- zakup książeklnagródlupominków/medaH

388,00 zł
790,16 zł

1.075,90 zł
998,49 zł
309,84 zł
148,50 zł
11 0,00 zł
356,70 zł
608,81 zł

4.786,40 zł

Zużycie energii elektrycznej:

- energia Podlesie, Lelów, ITZL, SP
- woda

2.091,65 zł
76,05 zł

2.167,70 zł

Amortyzacja: 15.392,22 zł

- zakup książek
- książki otrzymane w darze
- zamrażarka otrzymana w darze
- zakup kuchni

9.507,75 zł
4.716,47 zł

569,00 zł
599,00 zł

1

1”t

_______

I tIA PUL!CZ?
w LeJowie

42-235 Lelów, Ul. Szczekocjńsk, 31
tel.343550090

NIP 949-17-71-9 lOS 151524

Publicznej

Przychody ogółem:

IJRZĄŁ: T%JfJy

Wykonanie

215.507,90 zł



Usługi obce:

- rozmowy telefoniczne
- Internet
- opłata bankowa (eCorpoNet)
- szkolenia
- przedłużenie domeny
- przesyłki
- badania lekarskie
- opłata za odbiór odpadów
- obsługa BHP
- opłata za dostawę wody
- aktualizacja sytemu Rakssql,
- wykonanie koncertu
- wykonanie grafiki
- usługa certyfikacyjna, podpis elektroniczny
- znaczki
- ekwiwalent za odzież
- utrzymanie serwera
- wynajem pomieszczeń
- ubezpieczenie
- usługa informatyczna
- licencja antywirus
- wydanie książki

873,34 zł
1.428,63 zł
7.321,00 zł

300,00 zł
123,00 zł
352,98 zł
100,00 zł
432,00 zł

1.200,00 zł
197,85 zł

1.007,25 zł
600,00 zł
73,80 zł

783,27 zł
408,00 zł
360,00 zł
31 3,65 zł

1.200,00 zł
235,86 zł
184,50 zł
290,28 zł
840,00 zł

12.025,41 zł

(

Świadczenia na rzecz pracowników

- zakup okularów

Wynagrodzenia

793,00 zł

193,00 zł

151.377,39 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieła

Składki na ubezp. społ., Fundusz Pracy

Podróże slużbowe krajowe

J 48.495,04 zł
2.882,35 zł

23.847,04 zł

1.367,99 zł

Odpis na ZFŚS: 4.442,27 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Biblioteka posiadała na rachunku bankowym
środki pieniężne w kwocie 5,68 zł. Zobowiązania niewymagalne w
kwocie 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł. Należności
wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Główn Ksgowy
doĄ -Jtcroc

Beata Wizclorf- Ztntorowic-z

Gminnej Bit. Publicznej
w

2
mgr - Jzko

T - - -1
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I 29.D1. 2018
Lelów, dn. 22.01.2018 r.

J O
Rozliczenie dotacji podmrotowej Gminnej Bibli1i Publicznej w
Lelowie otrzymanej od Gminy Lelów za 2017 rJ

W 2017 roku przychody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie z tytułu

otrzymanej dotacji podmiotowej stanowiły kwotę 194.000,00 zł i zostały wydatkowane

w całości na pokrycie następujących kosztów:

1. Wynagrodzenia:

2. Składki na ubezp. społ., fundusz pracy:

3. Podróże służbowe krajowe:

4. Odpis na ZFŚS:

5. Zakup materiałów:

- bęben do drukarki, karta sieciowa, zasilacz, access point

- folia do książek

- artykuły spożywcze, filiżanki, kwiaty

- środki czystości

- art. biurowe, karty książki, papier, etykiety, folia

- poradnik bibliotekarza

- druk pocztówki, baner

- statyw na nuty, mikrofonowy, stojak, gaz, farba, wkręty

6. Zakup energii elektrycznej:

-Lelów, ITZL, OSP

-Filia Podlesie

-woda

7. Zakup książek:

- zakup książek

8. Zakup pozostałych usług:

- rozmowy telefońiczne 873,34 zł

- Internet LcZ,cL_3 1.428,63 zł

- szkolenia ?k (ĄrL 300,00 zł

SkarbniI-T-iy

. Wiesława ijcz

GMN UOTEKA PUELIC
j Letowie

423 - „ UL Sczekccńsk 31
34 355 00 90

NIP 949-17-71934 IDS 11524619

143.977,39 zł „

22.510,60 zł •„:

1.367,99 zł „-

4.442,27 zł

3.647,89 zł tł

388,00 zł

356,70 zł

6 17,46 zł

110,00 zł

1.075,90 zł

148,50 zł

309,84 zł

641,49 zł

2.167,70 zł „

1.573,65 zł

518,00 zł

76,05 zł

5.107,75 zł „—„

5.107,75 zł

10.585,41 zł j

-
.- „



I

- przedłużenie domeny 123,00 zł

- badania lekarskie 100,00 zł

- opłata za odbiór odpadów 432,00 zł

- ekwiwalent za odzież 360,00 zł

- opłata za dostawę wody 197,85 zt

- utrzymanie serwera 313,65 zł

- wynajem pomieszczeń 1.200,00 zł

aktualizacja RAKS 1.007,25 zł

- znaczki 408,00 zł

- ubezpieczenie 235,86 zł

- przesyłki kurierskie
- 352,98 zł (

- obsługa BHP 1.200,00 zł

- opłata bankowa teCorpoNet) 1.321,00 zł

- usługa informatyczna 184, 50 zł

- wykonanie grafiki 73,80 zł

- licencja antywirus 290,28 zł

- usługa certyfikacyjna, podpis elektroniczny 183,27 zł

9. Świadczenia na rzecz pracowników 193,00 zł

- zakup okularówkorekcyjnych 193,00 zł

Główny KsięgoTY
QT1 OrDk-1”CĄ,

Beata wiMorj Zotc wicz

stwierdzono pod względem
formalno

- rachunkowym
dria JV-QJ 2Q,J

podpis

Skarpiiny

JVies1aYz,r

— .-

— J””
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PROJEKT

UCHWAŁA NR /2018
RADY GMINY LELÓW
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lejowie za 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.zm.) Rada Gminy
Lelów uchwala:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie składające się z:

1) bilansu, zamykającego się na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów
kwotą 436 279,05 zł,

2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazującego zysk
w wysokości 88 675,93 zł,

3) informacji dodatkowej.

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

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

SetarzGminy
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Lelów, dnia 15.03.2Ol8rok

modzieny Publiczny i.akd
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia w LeJowi
il. Szczekocińska ia, tel. 355-O

42-235 Lelów

WójtGminy Lelów

____

Paii Krzysztof Molehda URZĄD GMINY
LELÓW

i . 03, 2018
9f /iiK1..:,. ..

/ I

Kl

Lek nied

W załączeniu:

1. Bilans SP Zoz GOZ Lelów za 2Ol7rok
2. Rachunek Zysków i Strat
3. Informacja dodatkowa do Bilansu
4. Informacja do Rady Społecznej
5. Uchwałannl/2017
6. Uchwała nr 2/2017
7. Uzasadnienie



Nazwa i adres Adresat
jednostki sprawozdawczej GMINA LELÓW
Samodzielny Pub”iczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie

Nunier identyfikacyjny REGON
151-53-55-40

BILANS
na dzień 31.12.2017

AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2016 31.12.2017

A. Aktywa trwałe 38 547,66 zł 28 857,66 zł

I. Wartości niematerialne i_prawne
1._Koszty_zakończonych_prac_rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i_prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i_prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 38 547,66 zł 28 857,66 zł

1. Środki trwałe 38 547,66 zł 28 857,66 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b)_budynki,_lokale_i_obiekty_inżynierii_lądowej_i_wodnej
c)_urządzenia_techniczne i_maszyny
d)_środki_transportu
e) inne środki trwałe 38 547,66 zł 28 85766 zł

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki_trwałe_w_budowie

III. Należności_długoterminowe
1. Od jednostek_powiązanych
2._Od_pozostałych_jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i_prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe

a)_w jednostkach_powiązanych
- udziały_lub_akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone_pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

b)_w_pozostałych jednostkach
- udziały_lub_akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone_pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje_długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia_międzyokresowe

1._Aktywa_z_tytułu_odroczonego_podatku_dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 351 469,20 zł 407 439,39 zł
I._Zapasy

1._Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3._Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki_na_dostawy



I Należności krótkoterminowe 118 416,83 zł 119 Ś7663 zł

1 Należności od jednostek powiązanych 713 676,83 zł 1 19 176,63 zł

a) z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: 113 676,83 zł 119 176,63 zł
-do 12 miesięcy 11367683zł 119 176,63 zł
-powyżej_12_miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek 4 740,00 zł
a)_z tytułu_dostaw_i_usług,_o_okresie_spłaty:

- do 12_miesięcy

-powyżej_12_miesięcy

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

c) inne 4 740,00 zł
d) dochodzone na drodze_sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 233 052,37 zł 288 262,76 zł
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 233 052,37 zł 288 262,76 zł

a)_w jednostkach_powiązanych

- udziały_lub_akcje

- inne papiery wartościowe
- udzielone_pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)_w_pozostałych jednostkach

- udziały_lub_akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone_pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 233 052,37 zł 283 262,76 żł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 233 052,37 zł 288 262,76 zł
- inne środki_pieniężne
- inne_aktywa_pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia m iędzyokresowe

AKTYWA RAZEM 390 016,86 zł I 436 297,OSzł

PASYWA Stan na dzień Stan na dzień

31.12.2016 31.12.2017
A. Kapitał (fundusz) własny 371 004,64 zł 420 025,15 zł

I._Kapitał_(fundusz)_podstawowy

II. Należne wpłaty_na_kapitał_podstawowy_(wielkość_ujemna)

III._Udziały_(akcje)_własne_(wielkość_ujemna)

lv. Kapitał (fundusz) zapasowy 198 403,92 zł 331 349,22 zł
V. Kapitał_(fundusz) z_aktualizacji_wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto 172 600,72 zł L88 675,93 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 01 2,22 zł 16271,90 zł
I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z_tytułu_odroczonego_podatku_dochodowego
2. Rezerwa na_świadczenia_emerytalne_i_podobne

- długoterminowa
- krótkoterminowa

3. Pozostałe_rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe

II. Zobowiązania_długoterminowe



1. Wobec jednostek powiązanych I
@wwwsignform p1 Sp. zoo e-mail, BOK@signform p1, tel/fax. (0-22)62692 95, (0-22)6269297



2. Wobec_pozostałych jednostek
a)_kredyty__pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne

III. Zobowiazania krótkoterminowe 19 01 2,22 zł 16.271,90 zł

1. Wobec jednostek_powiązanych
a) z_tytułu_dostaw__usług,_o okresie_wymagalności:

- do 12_miesięcy
- powyżej_12_miesięcy

b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek 19 01222 zł 16 271,90 zł

a)_kredyty_i_pożyczki
b)_z_tytułu_emisji_dłużnych_papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostawi usług, o okresie wymagalności: 19 012,22 zł 16 271,90 zł

- do 12 miesięcy 19 012,22 zł 16 277,90 zł
powyżej_12_miesięcy

e) zaliczki otrzymane na_dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g)_z_tytułu_podatków,_ceł,_ubezpieczeń_i_innych_świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
1) inne

3. Fundusze_specjalne
IV. Rozliczenia_międzyokresowe

1._Ujemna_wartość firmy
2. Inne rozliczenia_międzyokresowe

- długoterminowe
- krótkoterminowe

I P A S Y W A R A Z E M I 390 01 6,86 złi 436 297,05 złi

G6wn Księgowj
Juil I

Główn księgowy
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Nazwa i adres Adresat
jednostki sprawozdawczej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI GMINA LELÓW
ZbROWOTNEJ GMINNY OŚRÓÓEK ZDROWIA
W LELOWIE

Numer identyfikacyjny REGON

157 -53-55-40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2017r

Stan na Stan na

31.12.2016 31.12.2017

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: I 300 525,57 zł I 426 766,59 zł
- od jednostek_powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów I 300 525,57 zł I 426 766,59 Zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość_ujemna)
III. Koszt wytworzenia_produktów_na_własne_potrzeby jednostki
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mateiiałów

B. Koszty działalności operacyjnej I 159 029,10 zł I 364 187,20 zł

I. Amortyzacja 14 356,37 zł 13 500,00 zł
II. Zużycie materiałów energii 45 590,06 zł 73 119,70 zł
III. Usługi obce 395 943,93 zł 433 632,07 zł

IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 855,00 zł 7 625,00 zł
-podatek_akcyzowy

V. Wynagrodzenia 576 820,68 zł 700 52Qł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 709 885,48 zł 123
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 577,64 zł 12O7ł
VIII. Wartość sprzedanych_towarów_i_materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 141 496,47 zł 6259ł
D. Pozostałe przychody operacyjne 31 788,25 zł

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne 31 788,25 zł 28 593,93 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata_ze_zbycia_niefinansowych_aktywów trwałych
II._Aktualizacja_wartości_aktywów_niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 2 986,22 zł

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 173 284,72 zł 88 187,10 zł

G. Przychody finansowe I 259,83 zł

I._Dywidendy_i_udziały_w zyskach,_w tym:
- od_jednostek_powiązanych

II. Odsetki, w tym: I 259,83 zł
- od jednostek powiązanych I 259,83 zł

III._Zysk ze zbycia_inwestycji
lv._Aktualizacja_wartości_inwestycji

V. Inne
H. Koszty finansowe

I._Odsetki,_w_tym:
- dla jednostek_powiązanych

II. Strata ze_zbycia_inwestycji
III._Aktualizacja_wartości_inwestycji

IV. Inne



J. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I+I-J)
L. Podatek dochodowy

M. Pozostate obowiązkowe zmniejszenia zysku fwiększenią straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

173 284J2 zł
684OO zł

112 6ÓÓ72

óUrn/Rsięgowj

JU1irPras

Główny księgowy

K I E R
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Tysk (strata) z dziatalności gospodarczej (F+G-H) 173 284,72 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

LeI



amadzielny Publiczny Zaktad
OPEKI ZDROWOTNEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie
uL Szczekocińska 18, tel. 355-OQ-iJ

42.235 Lelów Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w
Lelowie, ul Szczekocińska 18 powstał na mocy Uchwały Rady Gminy Lelów.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale Spraw Gospodarczych VIII.
Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologi, neurologi, psychiatrii i stomatologi dla pacjentów z gminy Lelów.
Okres jakim objęto sprawozdanie jest okresem rocznym obrotowym za rok 2017.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

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

uproszczony poprzez jednorazowy odpis wartości początkowej.

MAJĄTEK TRWAŁY

- środki trwałe - stan na początek roku - 259.679,34

- stan na koniec 2Ol7roku - 26348934

- umorzenie na początek roku - 221.131,68
-umorzenie za 2017 rok - 13.500,00

- umorzenie na koniec 2Ol6roku - 234.631,68

KAPITAŁ PODSTAWOWY

- Fundusz Zakładu na początek roku

2017 - 198.403,92

Fundusz na koniec 2Ol7roku - 331.349,22
Wypracowany Zysk za 2017ok - 88.675,93

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

Struktura rzeczowa przychodów ze świadczonych usług - 1..456.620,35



medycznych za 2017 rok.

Dane o kosztach zawarte szczegółowo w informacji dotyczącej wyniku finansowego za
2017 rok.
- Koszty ogólem - 1.367.173,42
Podatek dochodowy - 771,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie
zatrudnia l2osób na koniec roku 2017 tj. 10 pełnych etatów, Y2 etatu -1 osoba, % etatu jedna
osoba oraz 5 osób na umowy cywilnoprawne.

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

KIERę- K
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• Smodziehiy Publiczny .akład
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelce
L Szczkocińska 1. tek. 35SDO- J

42-235 Lelów

Lelów dnia 13.03.2018

Przewodniczący

Rady Społecznej Gminy w Lelowie

Pan Krzysztof Molenda

INFORMACJA — dotycząca wyniku finansowego w SP ZOZ GOZ Lelów
za rok 2017

PRZYCHODY:

- uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia
- otrzymane od osób fizycznych
- pozostałe
- odsetki od lokat

KOSZTY:
- materiały i energia
- usługi medyczne
- pozostałe usługi
- płace
- koszty na rzecz pracowników
- amortyzacja
- pozostałe koszty rodzajowe
- pozostałe koszty operacyjne
- podatki i opłaty
Razem Inzty

Ogółem:

- 1.373.503,59
- 53.263,00
- 28.593,93
- 1.259,83

1.456.620,35

- 73.119,70
- 375.887,85
- 57.744,22
- 700.520,87
- 123.716,24
- 13.500,00
- 12.073,32
- 2.986,22
- 7.625,00

1.367.173,42

Podatek dochodowy 771,00

-Wypracowany zysk za 2017 rok

- Wartość środków trwałych podlegających

amortyzacji iy latach następnych

- Stan środków na rachunkach bankowych

- 88.675,93

- 28,857,86

- 288.262,76

Iśięgowj

IUI etras

KIER NIK
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UCHWAŁA Nr i/2018

RADY SPOŁECZNEJ PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

ZDROWOTNEJ GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W LELOWIE

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Kierownikowi pozytywnej opinii o rocznym

sprawozdaniu z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego

za rok 2017

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 15 kwietnia 2071 r.

o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2078 r. poz. 760 z późn. zm.) oraz 7 ust.3

pkt 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Lelowie zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/774/2012 Rady

Gminy Lelów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia

w Lelowie (tekst jednolity: Dz. .Urz. Woj. Śl. z dnia 78 listopada 2015 r. poz.5825)

Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lelowie uchwała:

I .Przedstawić Kierownikowi SP ZOZ GOZ w Lelowie pozytywną opinię

o przedłożonym rocznym sprawozdaniu z planu finansowego, w tym

inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie za rok 2077.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7 stanowi załącznik do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej

przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku

Zdrowia w Lelowie.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicz, y ady Społecznej

przy SP O ZwLelowie

rz Molenda



UCHWAŁA Nr 2/2018

RADY SPOŁECZNEJ PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

ZDROWOTNEJ GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W LELOWIE

z dnia 13 marca 2018 r.

wsprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie podziału zysku za rok 2017

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Lelowie

Na podstawie art.48 ust. 2 pkt 2 lit. „d” ustawy z dnia 75 kwietnia 2071 r.

o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2078 r. poz. 760 z późn. zm.) oraz 7 ust.3

pkt 4 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Lelowie zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/174/2072 Rady

Gminy Lelów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia

w Lelowie (tekst jednolity: Dz. .Urz. Woj. Śl. z dnia 78 listopada 2075 r. poz.5825)

Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lelowie uchwala:

Przedstawić Kierownikowi SP ZOZ GOZ w Lelowie pozytywną opinię

o przedłożonym projekcie podziału zysku za rok 2017 Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie

zakładającym osiągnięty zysk w wysokości 88.675,93 zł przeznaczyć

na działalność statutową SP ZOZ GOZ w Lelowie w 2078 toku.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej

przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku

Zdrowia w Lelowie

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy Lelowie
Molenda



modzieIny Publiczny akłd
OPIEKI ZDROWOTNEJ

„3minny Ośrodek Zdrowia w Lelowis
Szczekocińsk3 18, te!. 355.OO-J

42235 Lelów

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust. I ustawy o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 roku, Nr
152
Poz.1223 z późniejszymi zmianami) roczne sprawozdanie finansowe jednostki
podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia
bilansowego.
Kierownik SP ZOZ w Lelowie przedłożył w 201 8roku do Urzędu Gminy Lelów
roczne
Sprawozdanie finansowe za 2Ol7rok oraz rachunek zysków i strat wraz z informacją
do
Bilansu za 2Ol7rok, które to zostało zaopiniowane na Posiedzeniu Rady Społecznej
działaj ącej przy SP ZOZ GOZ Lelów dnia 13.03.201 8roku - Uchwała nr 1/2017
Rady
Społecznej SP ZOZ GOZ Lelów. Wobec powyższego podjęcia w/w uchwały jest
uzasadnione.

K I E RjQ9{f K
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ł 2. 02. 2018

Podpis .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny
Ośrodek Zdrowia w LeJowie przedstawia informację dotyczącą wykonania
budżetu za rok 2017 roku

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 31.12.2017 roku zatrudnia 12
osób na umowę o pracę oraz siedem umów cywilnoprawnych lekarzy
specjalistów.

Przychody za rok 2017 wynoszą -

stanowią 101,8% wyk, do planu

Są to:
- dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia
- dochody własne uzyskane z odpłatności dopłat do badań
za szczepionki i usługi rehabilitacyjne

- dochody uzyskane z najmu
- zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy
- pozostałe: w tym zwroty za media
- odsetki z lokat

1.456.620,35

1.373.503,59zł

53.293,OOzł
4.050,OOzł-
8.674,4Ozł -

1 5.839,53zł
1 .259,83zł

KOSZTY Za 2017 rok wynoszą
Plan na rok 2017 - 1.431.000,00 zł

- 1.367.173,42
tj. 95,5% wyk. do planu

Na wyżej wymienione koszty składają się:

URZĄD ;M1NY

Lelów „dnia 20.02.2Ol8rok

Wójt Gminy Lelów
Pan Krzysztof Molenda



- koszty materiałów i energii 73.119,70
- koszty usług medycznych - 375.887,85
- koszty pozostałych usług 57.744,22
- koszty wynagrodzeń 70f).520,87
- koszty pochodnych od płac 112.156,05
- ZFŚS 11.560,19

- pozostałe 19.698,32
- Amortyzacja 13.500,00
- pozostałe koszty operacyjne 2.986,22

Koszty materiałów i energii stanową kwotę - 73.119,7Ozł

w tym:
- materiały medyczne,szczepionki i leki
- materiały biurowe
- urządzenia biurowe
- środki czystości
- materiały pozostałe
- energia elektryczna

Koszty usług medycznych stanowią kwotę - 375.887,85zł

Sąto : badania laboratoryjne, rtg, usg, tomografy, oraz pozostałe
badania i usługi związane z leczeniem psychiatrycznym „ neurologicznym,
ginekologicznym, stomatologicznym, diabetologicznym i kardiologicznym.

Koszty pozostałych usług wynoszą - 57.744,22z1

Na usługi te składają się;
utylizacja i wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, opłaty serwisowe

informatyka, opłaty na rzecz Gminy w tym: czynsz, woda, ścieki i ogrzewanie,
opłaty bankowe, naprawy i remonty oraz pozostałe usługi.

Koszty wynagrodzeń stanowią kwotę - zł 700.520,87

wtym:

-_zw.-,--_.-—-—
-



- wynagrodzenia ze stosunku pracy
- jubilatki
- odprawa emerytalna
- roboty publiczne
- z umowy zlecenia

- 631.886,83
- 29.060,0()
- 16.590,00
- 22.334,04
- 650,00

Koszty pochodnych odpłftc oraz ZFŚS wynoszą kwotę - 123. 716,24zł

Składki ZUS stanowią -

ZFSS -

1 12.156,O5zł
1 1.560,l9zł

W tym: delegacje służbowe „limity krn, ubezpieczenie mienia,
ubezpieczenia OC „ podatek od nieruchomoścĘopłaty sądowe oraz pozostałe.

Pozostałe koszty operacyjne

Podatek od najmu - 771„OOzł

- 2.986,22z1

W201 7 roku
Zakupiono trzy szafy kartotekowe, zabudowano recepcje,przebudowano
i powiększono pomieszczenie przy recepcji oraz pokój socjalny dla personelu.
Zakupiono rower magnetyczny na wyposażenie rehabilitacji, lodówkę do
przechowywania szczepionek.
Zakupiono cztery komputery na wyposażenie recepcji oraz lekarzy „zakupiono
drukarkę oraz serwer.

Stan konta bankowego na koniec okresu
Stan lokat bankowych

Należności od NFZ oraz inne

Zobowiqzania niewymagalne

Zobowiqzania wymagalne
Należności wymagalne

óuin ąięgOW

Tujia 5fetJ

- 186.687,86zł
- 1O1.574,9Ozł

-- 119.176,63 zł

— 16.271,9Ozł

K I E IJf W

Lek med. Jadwą dowskaRej inan

Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą - 1 9.698,32 zł

- 0,00
- 0,00



UCHWAŁANR.
RADY GMINY LELÓW

zdnia
w sprawie podzialu Gminy Lelów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Y:
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 419 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks
wyborczy (tj. Dz.U. 12017 r. poz. 15 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania

kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130)— na wniosek Wójta Gminy
Lelow Rada Gminy Lelow uchwala, co następuje

Dokonuje się podziału Gminy Lelów na 15 okręgów wyborczych, w których będzie wybieranych
15 Radnych.

2.

Numery okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

3.

Traci moc uchwała Nr XX111197/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Lelów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy.

4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Częstochowie.

5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Lelów oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Częstochowie, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty.

7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Sel-!jtaT Z$T1 irY Przewodniczący Rady Gminy
Lelów

1) „I uyk fVt) „tżk

Władysław Jaworski

Izabela Skrzytczyńska

Ra dcjra-yny
Op-C 596/2OtO



Podział 2miny Lelów na okre2i wyborcze

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2018
Rady Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2018 r.

Nr Granice okręgu Liczba radnych
okręgu wybieranych

w okręgu
1 Sołectwa: Biała Wielka, Gródek 1
2 Sołectwo Drochlin od nr 1 do nr 110 1
3 Sołectwo Drochlin od nr 111 1
4 Sołectwo Lelów — ulice: Brzozowa, 1

Kacza, Koniecpolska, Krakowska, Krótka,
Kwiatowa, Lipowa, Nadrzeczna,
Ogrodowa, Plac Partyzantów, Porucznika
Werbińskiego, Rzemieślnicza, Sosnowa,
Sportowa, Sukiennicka, Handlowa,
Klonowa, Bohaterów Września

5 Sołectwo Lelów — ulice: Klasztorna, 1
Kościelna, Łąkowa, Polna, Słoneczna,
Szczekocińska, Wałowa, Zródlana,
Żarecka, Zamkowa

6 Sołectwo Mełchów, 1
Solectwo Zbyczyce - ulice: Górecka,
Leśna, Stawowa, Żwirkowskiego

7 Sołectwa: Paulinów, Turzyn 1
8 Sołectwo Nakło od nr 1 do nr 120 1
9 Sołectwo Nakło od nr 121 1

oraz_ul._Mostki
10 Sołectwo Podlesie -ulice: Kościelna, 1

Łąkowa, Główna od nr 100, Krótka,
Zachodnia, Akacjowa, Kolejowa.
(od nr 1 do nr 30 i od nr 99a,) 1,

11 Sołectwo Celiny, 1
Sołectwo Podlesie - ulice: Główna od ni
do nr 99, Osiedlowa, Ogrodowa, Leśna,
Słoneczna, Ostrowska, Zagórna,
(odnr3l do nr 99)”,

12 Sołectwa: Konstantynów, Skraj niwa 1
13 Sołectwa: Lgota Błotna, Lgota 1

Gawronna
14 Solectwo Staromieście 1
15 Sołectwo Ślęzany 1

Razem 15

1 Oznaczenie numeracji porządkowej nieruchomości obowiązujące do chwili wejścia w życie uchwały
Nr .../.../2018 Rady Gminy Lelów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Podlesie.

„yspektor

cn acherczak



UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LELÓW

zdnia
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Podlesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) Rada Gminy Lelów

uchwala:
i. i.Nadaó nazwy ulicom w miejscowości Podlesie:

1) „ulica Główna”
biegnąca drogą powiatową oznaczoną nr 10968 od miejscowości Celiny w kierunku
miejscowości Przyrów do granicy obrębu;

2) ulica Kościelna”
biegnąca od Ul. Głównej drogą powiatową nr 1099S oznaczoną jako działka nr 901 w
kierunku miejscowości Zagacie do granicy obrębu;

3) „ulica Kolejowa”
biegnąca od ul. Kościelnej w kierunku kolei drogą oznaczoną jako działka nr 813;

4) „ulica Akacjowa”
biegnąca od ul. Kościelnej do ul. Kolejowej drogą oznaczoną jako działka nr 942,
nr941 inr9O2;

5) „ulica Łąkowa”
biegnąca od ul. Kościelnej drogą oznaczoną jako działka nr 1079;

6) „ulica Leśna”
biegnąca od ul. Głównej drogą gminną nr 6890268 oznaczoną jako działka nr 1299
do granicy obrębu;

7) „ulica Ogrodowa”
biegnąca od ul. Leśnej drogą oznaczoną jako działka nr 1298;

8) „ulica Ostrowska”
biegnąca od ul. Głównej drogą gminną nr 6890208 oznaczoną jako działka nr 1703
do granicy obrębu;

9) „ulica Osiedlowa”
Biegnąca od ul. Głównej do ul. Ostrowskiej drogą gminną nr 6890248 oznaczoną
jako działka nr 1768;

10) „ulica Zachodnia”
biegnąca od ul. Głównej w kierunku Skrajniwy drogą powiatową oznaczoną nr 10988
i drogą gminną nr 689022S oznaczoną jako działka nr 1445 do granicy obrębu;

11) „ulica Słoneczna”
biegnąca od ul. Ostrowskiej w kierunku ul. Zachodniej drogą oznaczoną jako działka
nr 1667 i 1471;

12) „ulica Krótka”
biegnąca od ul. Głównej w kierunku ul. Osiedlowej drogą oznaczoną jako działka nr
1482;

13) „ulica Zagórna”
biegnąca od ul. Głównej w kierunku Skrajniwy drogą oznaczoną jako działka nr 1555,
nr 1820, nr 1621 do granicy obrębu.

2. Położenia ulic przedstawiono na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały

*2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
*3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Scketarz Gminy

iWładysław Jaworski!
P iiti”k

Izab S CZyńska

Rac rawny
Op-C 59W2010



Uzasadnienie.

Do Wójta Gminy Lelów wpłynęła ankieta w sprawie nadania nazw ulicom z podpisami
mieszkańców Podlesia wyrażających wolę ich nadania.
Został przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Podlesie a następnie poddany konsultacjom społecznym w okresie od 21 listopada 2017 r.
do 12 grudnia 2017 r. Raport z konsultacji został podany do publicznej wiadomości.
Po upływie terminu konsultacji społecznych mieszkańcy wsi Podlesie wystąpili do Wójta
Gminy Lelów z wnioskiem o nadanie nazw ulicom w miejscowości Podlesie zmieniając 6
projektowanych nazw ulic. Przychylając się do wniosku mieszkańców przygotowano projekt
uchwały zgodnie z wolą zebrania wiejskiego, realizując zasadę legitymizacji społecznej
działań władz samorządowych.

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875 do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.),
a także wznoszenia pomników. Wobec powyższego projekt uchwały jest konieczny
i zasadny.

od or
tA

V nczyk



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR.
RADY GMINY LELÓW DNIA

O 200 400m



Protokół z zebrania wiejskiego w miejscowości Podlesie odbytego w dniu 07.01.2018 r.

Porządek zebrania:

1. Powitanie zebranych,

2. Przedstawienie tematu zebrania:

- Nadanie nazw ulicom w miejscowości Podlesie,

- Sprawy różne.

3. Zakończenie.

Ad.1

Sołtys Wsi Podlesie Pan Jacek Nowak powitał zebranych mieszkańców. Podziękował za
zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy przeznaczona dla mieszkańców Pomorza

poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach .Kwota zebrana wynosiła 2300 zł została
przekazana do GOPS w Lelowie.

Ad.2

W związku z przygotowaniami do nadania nazw ulic w miejscowości Podlesie, zapoznano
mieszkańców z propozycjami nazw ulic . Dokonano zmian w stosunku do poprzedniej
propozycji. Ustalono ostateczne nazwy ulic „ zgodnie z załącznikiem.

Sprawy różne . Poruszono sprawę drogi do stacji kolejowej aby jeszcze dokonać poprawy jej
nawierzchni. A także ulicy od cmentarza do ogrodów, ponieważ jest w bardzo złym stanie i
nie można dojechać do łąk i pól.

Ad.3

Na tym zebranie zakończono.

Protokółował: Przewodniczył:



Zał. 1
Uchwała Nn/2018

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Podlesie

z dnia 07.01.2018 r.

w sprawie uchwalenia wniosku o dokonanie zmian w propozycjach nadania nazw ulic w
miejscowości Podlesie.

Zebranie wiejskie w Podlesiu uchwala co następuje;

*1

Wnioskuje się o dokonanie zmian nazw ulic w miejscowości Podlesie zgodnie z Załącznikiem

nr3.

*2

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi sołectwa Podlesie.

*3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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WÓJT GMN”V LElÓW
ul. z c!ciiska 18

42-235 ky

te1 34,3L121 Faj 335U(49

Lelów, dnia 20 grudnia 2017 r.

RAPORT

z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy Lelów

dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie nadania

nazw ulicom w miejscowości Podlesie.

Zarządzeniem Nr 135 z dnia 20 listopada 2017 r Wójt Gminy Lelów zarządził z własnej

inicjatywy przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Lelów dotyczących

projektu uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości

Podlesie. Celem konsultacji było zebranie opinii o poddanym konsultacjom projekcie

uchwały. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 27 listopada 2077 r.

do 12 grudnia 2017 r. Projekt uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag i opinii w

ramach prowadzonych konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu

Gminy Lejów i zostały udostępnione do pobrania w formie tekstowej w Urzędzie Gminy

oraz na stronie internetowej Gminy Lelów: www.lelow.pl, w kategorii „Konsultacje

społeczne”. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazywania swoich

opinii i uwag pocztą elektroniczną oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lejowie.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin a także formę i miejsce

przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji wpłynął jeden wniosek

o treści

„Zamiast ulica Przyrowska proponujemy ulica Leśna. Argumenty za :wzdłuż drogi usytuowane są liczne

lasy, nazwa ulicy nawiązuje do nazwy miejscowości. Zamiast ulica Zachodnia proponujemy ulica Kozia -

tradycja, od bardzo dawna ulicę tę nazywano Kozią.

Odnosząc się do zgłoszonego wniosku Wójt Gminy uważa, że wniosek ten z uwagi na

przedstawioną argumentację zasługuje na uznanie i zostanie przedstawiony pod

ocenę uprawnionym przedstawicielom społeczności miejscowości Podlesie na dalszym

etapie przebiegu procesu legislacyjnego. Inne wnioski odnośnie poddanego

konsultacjom projektu uchwały, w zakreślonym Zarządzeniem terminie nie wpłynęły.

Niniejszy raport podlega poddaniu do wiadomości publicznej przez zamieszczenie w

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.biplelow.pl w kategorii „Konsultacje

społeczne”, na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów przy ul.

Szczekocińskiej 18 oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Podlesie.



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW

Z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości

w Podlesiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13
ust. i i art. 37 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Rada Gminy
Lelów, uchwala co następuje:

1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1793
o pow. 4,53 ha położonej w obrębie Podlesie stanowiącej własność Gminy Lelów
opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych KW CZI M/0006582417.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lelów

SekitaTZ Gminy

Władysław Jaworski

Izabela

R a d c a W n y
Op-C 596/20if



Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Lelów dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż

nieruchomości położonej w obrębie Lelów

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) gminny zasób
nieruchomości może być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą
być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie
wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą
być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Gminnym zasobem nieruchomości
gospodaruje wójt. Stosownie do przepisu art. 37 ust. I w/w ustawy nieruchomości są
sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Przedmiotem uchwały jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów
opisanej w KW CZI M/00065824/7 oznaczonej jako działka numer nr 1793 o pow. 4,53
ha położonej w obrębie Podlesie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów działka
nr 1793 oznaczona jest symbolem ZL- Tereny Lasów Państwowych ochronnych i
prywatnych.

Nadmieniam, że jest w trakcie opracowywane studium do zmiany planu, w którym
przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 toku o
samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
dotyczących m.in. zasad nabywania i zbywania; do czasu określenia zasad wójt może
dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Wobec powyższego projekt
uchwały jest uzasadniony.

Poci
t”)



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW

z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości

w Podlesiu

Na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 7990 r.
o samorządzie gminnym ft. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13
ust. i i art. 37 UStE 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ft. J. Dz. U. z 2078 r., poz. 121 z późn. zm.), Rada Gminy
Lelów, uchwala co następuje:

1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1402/7
o pow. O,3900ha położonej w obrębie Podlesie stanowiącej własność Gminy
Lelów opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych KW CZIM/00103535/3.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
$eJ . Gminy Lelów

„;. ś”€7k

Władysław Jaworski

Izabela Skrqrska

Radca Prawny
Op-C 596/2010



Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Lelów dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż

nieruchomości położonej w obrębie Lelów

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 721 z późn. zm.), gminny

zasób nieruchomości może być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości

mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie

wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą

być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Gminnym zasobem nieruchomości

gospodaruje wójt. Stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości są
sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Przedmiotem uchwały jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów

opisanej w KW CZI M/001 03535/3 oznaczonej jako działka numer nr 7402/1 O pow. 0,39

ha położonej w obrębie Podlesie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów działka

nr 1402/1 oznaczona jest symbolem I5RMU- tereny zabudowy zagrodowej z usługami

oraz usługami. W części budowlanej przy granicy z działką 7401 przewidziana jest

rezerwa terenu pod stację transformatorowa 15/04KV oraz stację telefonii komórkowej.

Następnie w pasie ok. 110mb oznaczona symbolem R — Tereny rolnicze bez prawa

zmiany sposobu użytkowania. W pozostałej części oznaczona jest symbolem ZL —

Tereny Lasów Państwowych ochronnych i prywatnych.

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) do wyłącznej

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych

dotyczących m.in. zasad nabywania i zbywania; do czasu określenia zasad wójt może

dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Wobec powyższego projekt

uchwały jest uzasadniony.

P



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW

zdnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości

w Podlesiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 7990 r.
o samorządzie gminnym (t. J Dz. U. z 2017 r. poz. 7875 z późn. zm.) oraz art. 73

ust. 1 i art. 37 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami ft. j. Dz. U. z 2078 r., poz. 127 z późn. zm.), Rada Gminy

Lelów, uchwala co następuje:

1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1795

o pow. 23,9Oha położonej w obrębie Podlesie stanowiącej własność Gminy Lelów

opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych KW CZY M/0006582417.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lelów

SekLrZ Omny

H
Władysław Jaworski

Izabela ńsk?

Radca Prawny
0pC 696/2010



Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Lelów dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż

nieruchomości położonej w obrębie Lelów

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) gminny zasób

nieruchomości może być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą

być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie

wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą

być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Gminnym zasobem nieruchomości

gospodaruje wójt. Stosownie do przepisu art. 37 ust. I w/w ustawy nieruchomości są
sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Przedmiotem uchwały jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów

opisanej w KW CZI M/00065824/7 oznaczonej jako działka numer nr 1795 o pow. 23,90

ha położonej w obrębie Podlesie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów działka

nr 1795 oznaczona jest symbolem ZL- Tereny Lasów Państwowych ochronnych

i prywatnych.

Nadmieniam, że jest w trakcie opracowywane studium do zmiany planu, w którym

przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do wyłącznej

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych

dotyczących m.in. zasad nabywania i zbywania; do czasu określenia zasad wójt może

dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Wobec powyższego projekt

uchwały jest uzasadniony.

Pod
V
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Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW

Z dnia
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Białej Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2077 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13
ust. i i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 721 z późn.zm.) Rada Gminy Lelów

uchwala:

1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie bez obowiązku przetargu na rzecz
Radosława Soja na okres 4 lat nieruchomość oznaczoną jako działka nr 5844/2
o pow. 3,8560ha stanowiącą własność Gminy Lelów położoną w obrębie Biała
Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą numer
KW CZ1 M/0007761 6/3.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lelów

• Władysław Jaworski
Sek rz GminY

I/

Izabe1yńskŁ

Radca rawny
Op-C 596/20 10



Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Lelów dotyczącej wydzierżawienia

nieruchomości położonej w Białej Wielkiej

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 7990 roku o
samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2077 r. poz. 1875 z późn. zm) do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
dotyczących m.in. zasad nabywania i zbywania; do czasu określenia zasad wójt
może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Wobec
powyższego projekt uchwały jest uzasadniony.
Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy
dzierżawy w związku z powyższym projekt uchwały jest zasadny.

Pnć tót

Wiej zyk



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW

Z dnia
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Drochlinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2077 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13
ust. 1 i art. 37 ust,, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2078 r. poz. 121 z późn.zm.) Rada Gminy Lelów

uchwala;

1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie bez obowiązku przetargu na rzecz
Elżbiety Eliasz na okres 4 lat nieruchomość oznaczoną jako działki nr 960 o Pow.
0,lOha, nr 1072 o pow. 0,5Oha, nr 1260 o pow. 0,O7ha stanowiące własność
Gminy Lelów położone w obrębie Drochlin, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie
prowadzi księgę wieczystą numer KW CZI M/00042514/4.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lelów

Seiy\tarz Władysław Jaworski

Izabela S1),jgka

Radca Prawny
Op-C 596/2010



Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Lelów dotyczącej wydzierżawienia

nieruchomości położonych w obrębie Drochlin

Zgodnie z przepisami art. 78 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Ł j Dz. U. z 2077 r. poz. 1875 z późn. zm) do
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych dotyczących m.in. zasad nabywania i zbywania; do czasu
określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady
gminy. Wobec powyższego projekt uchwały jest uzasadniony.
Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy
dzierżawy w związku z powyższym projekt uchwały jest zasadny.

H
„zynzyk



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELÓW

Z dnia
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Ślęzanach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. J. Dz. U. z 2077 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 73
ust. i i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. J. Dz. U. z 2018 r., poz. 721 z późn.zm.) Rada Gminy Lelów

uc hwala:

1. Wyrazić zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nr 799/2074 na rzecz
Joanny Motłoch na okres do 31 grudnia 2025 r. na nieruchomości rolne
oznaczone jako działki nr 7158, 1161, 1752, 1274, 1272 o pow. 9,3911 ha
położone w obrębie Ślęzany.
Nieruchomości podlegają pod działanie art. 13, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19
października 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PrzewodniczącySe]:łrL1rz Gminy
.

Rady Gminy Lelow

Władysław Jaworski

Izabela rpTński”

Rad c1 raw n y
Op-C 596/2010



Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Lelów dotyczącej wydzierżawienia

nieruchomości położonych w obrębie Ślęzany

Nieruchomości opisane w treści uchwały położone w obrębie Ślęzany

(oczko Borki) obecnie są wydzierżawione na okres do 10 lat. Dzierżawca zwrócił

się z wnioskiem o przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy, która upływa

z dniem 11 września 2024 r. Prośba o przedłużenie wynika z faktu, starania się

dzierżawcy o dofinansowanie w ramach programu „Modernizacja gospodarstw

rolnych”, którego warunkiem jest posiadanie gruntów rolnych przez okres 7 lat od

daty złożenia wniosku.
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym ft. J Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) do wyłącznej

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych

dotyczących m.in. zasad nabywania i zbywania; do czasu określenia zasad wójt

może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Wobec powyższego projekt uchwały jest uzasadniony.

„zyk



UCHWAŁA Nr .12018
RADY GMINY LELÓW

z dnia 2018r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, późń. zm) w związku z art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 27

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się,

co następuje:

1. Określa się 22 godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów,

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w

szkołach prowadzonych przez Gminę Lelów

2. Traci moc uchwała nr XXI/134/2008 Rady Gminy Lelów z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla logopedów

pedagogów szkolnych.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Śląskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem I września 2018 r.

kretaY
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UCHWAŁA NR XLII/. . ./20 18
RADY GMINY LELÓW
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie regulaminu określającego niektóre
zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków
do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) Rada
Gminy Lelów uchwała:

1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały nr XXVIII/165/2009 Rady Gminny Lelów
z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków
do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz. Urz. Woj. Słąskiego Nr 42, poz. 980
ze zm.)

2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Lelów,
które stanowi załącznik do uchwały.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Sląskiego.
* 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lejów

Władysław Jaworski

SekTirZ1 Wt
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OBWIESZCZENIE Nr.
RADY GMINY LELÓW

zdnia 20i8ry

w sprawie ogłoszenia jednotitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu

określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania

nauczycielom zatrudnionym w oswiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie

Gminy Lelow dodatkow do wynagrodzenia, nagrod i dodatkow socjalnych

1 Na podstawie art 16 ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktow

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Lelow z dnia

29 stycznia 2009 r w sprawie ustalenia regulaminu okresiającego niektore zasady

wynagi adzama za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków

do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz. Urz. Woj. $1. z 2009 r. Nr 42,

poz. 980) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 22 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady

wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków

do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz. Urz. Woj. $1. z 2013 r. poz.

3065),

2) uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady

wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków

do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz. Urz. Woj. $1. z 2015 r. poz.

2112),

3) uchwałą Nr XLI/350/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady

wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Lelów dodatków

do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz. Urz. Woj. Sł. z 2018 r. poz.

1448),

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) 2 I 3 uchwały Nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 22 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady

wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków

do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych (Dz. Urz. Woj. Si. z 2013 r. poz. 3065),

które stanowią:

„2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Sląskiego”.



2) 2 i 3 uchwały Nr VI/55/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określaj ącego niektóre zasady wynagradzania

za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach

organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków

socjalnych (Dz. Urz. Woj. $1. z 2015 r. poz. 2112), które stanowią:

„2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Sląskiego”.

3) 2 i 3 uchwały Nr XLI/350/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady

wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Lelów dodatków

do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych(Dz. Urz. Woj. Si. z 2018 r. poz.. 1448)

które stanowią:

„2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

3. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Siąskiego”.

S etaGminy Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Wiadysiaw Jaworski

wykNowak

Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Lelów z dnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXVIIIJ1 65/2009

RADY GMINY LELÓW
z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania

za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych

jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia,

nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z

późn. zm. oraz art. 30 ust. 6, i ust.6a art. 49 ust. 2 I art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) po

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy Lelów
uchwala:



Regulamin określa:

1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
2) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nagród,
5) wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy
Lelów.

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje

wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy z

powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub

chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek

z ubezpieczenia społecznego

Nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub

wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest ponadto;

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela,
wyróżniających osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami

klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w

olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z

rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne

działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych

obowiązków
5) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych

6) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
7) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych

oraz innych urządzeń szkolnych,
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
10) przestrzeganie dyscypliny pracy.
11) wyróżnianie się w pracy zawodowej,
12) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

13) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

14) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi

działającymi na terenie szkoły,



15) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrz-

szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

16)aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoly.

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres, nie krótszy niż 3 miesięcy i nie

dłuższy niż 1 rok.
2. Dodatek, o którym mowa w ust.l, na każdym stopniu awansu zawodowego, nie może

być wyższy niż 100 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek, o którym mowa w ust.1, nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły a

dyrektorowi szkoły Wójt Gminy.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska lub funkcje kierownicze

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w zamieszczonej w

niniejszym paragrafie tabeli i 7 regulaminu.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustała Wójt Gminy w granicach

stawek określonych w tabeli uwzględniając między innymi wielkość placówki,

jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.

Tabela stawek dodatków funkcyjnych

Lp. Typy szkól (placówek), stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego w
% pobieranego zasadniczego

wynagrodzenia
od do

1. Przedszkola:
a) dyrektor 10% 20%

2. Szkoły (zespoły szkól) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły:

- liczącej do 8 oddziałów, 10% 20%

- liczącej od 9 do 16 oddziałów, 20% 35%

- liczącej od 17 do 25 oddziałów, 25% 40%

- liczącej powyżej 25 oddziałów, 30% 60%

b) wicedyrektor szkoły, 10% 20%

c) kierownik filii szkoły podstawowej 5 % 10 %

I. Nauczycielowi przysługuje również dodatek funkcyjny z tytułu wykonywania zadań

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego

nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim, za każdego

nauczyciela powierzonego opiece,



2) powierzenia wychowawstwa klasy, w zależności od ilości uczniów w klas

w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach:

li do 20 uczniów w wysokości - 150 zł,

2! powyżej 20 uczniów w wysokości - 200 zł.

Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia

warunkach
przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy, a w szczególności:

a) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych

przedszkolach
(oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz indywidualnego nauczania dziecka

zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
- w wysokości 5 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,

b) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach

podstawowych
- w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną
wtych

klasach godzinę nauczania,

c) za prowadzenie zajęć w klasach z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

posiadającej orzeczenie o zaburzeniach w zachowaniu, zagrożonej niedostosowaniem

społecznym, uzależnieniem

- w wysokości 5 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną

godzinę zajęć.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z

którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje

wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek wypłaca się w całości jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub

uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku gdy nauczyciel,

któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący

go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje

w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w

niepełnym wymiarze zajęć.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustała

się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z

dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego

zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia)

przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin

ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.

4, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 — z



P

zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do Y2 godziny pomija się, a co

najmniej Y2 godziny liczy się za pełną godzinę.

„10
uchylony
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1. Ustała się następujący podział Funduszu Nagród - 70% środków funduszu przeznacza się

na Nagrody Dyrektora Szkoły, a 30% środków funduszu przeznacza się na Nagrody Wójta

Gminy.

2. Nagrody, mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub uzasadnionych

przypadkach
nagroda może być przyznana w innym terminie.

3. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1

roku i
spełnienie najmniej trzech kryteriów określonych niżej w ust. 8 i 9.

4. Wysokość Nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż 20 % wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem wyższym i przygotowaniem

pedagogicznym.

5. Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły nie może być niższa niż 10 % wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem wyższym i przygotowaniem

pedagogicznym.

6. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi,

na
umotywowany wniosek dyrektora.

7. Ustala się następujące kryteria przyznania Nagrody Dyrektora;

a) wyniki nauczania i efekty wychowawcze

b) dyscyplina pracy,
c) nowatorstwo w pracy dydaktycznej.

d) zróżnicowane formy działalności wychowawczej,

e) przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne,

f) samokształcenie i dokształcanie nauczycieli,

g) udział w pracach organów i komisji szkolnych i pozaszkolnych

8. Ustała się następujące kryteria przyznania Nagrody Wójta

a/ powszechnie uznawany dorobek w pracy dydaktycznej wychowawczej

opiekuńczej,

b/ szczególne osiągnięcia w kierowaniu zespołem,

ci dorobek naukowy: publikacje, opracowania,

di wprowadzanie pozytywnie ocenianych innowacji w kształceniu uczniów i

prowadzeniu
szkoły,

e/ organizowanie imprez, festynów szkolnych,

f/ pozyskiwanie dochodów pozabudżetowych,



g/ znaczące osiągnięcia uczniów na olimpiadach i konkursach.

10. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, którego odpis zamieszcza się w jego

teczce akt
osobowych.

12

Traci moc uchwała Nr XIV/76/07 Rady Gminy Lelów z dnia 12 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za prace oraz

zasady przyznawaii ia nauczycie łom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych

na terenie Gminy Lelów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w

okresie od 1 stycznia 2008 r do
31 grudnia 2008 roku.

13

Wykonanie uchwal)” powierza się Wójtowi Gminy.

14

Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Sląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Henryk Radkowski

Uzgodniono dnia J 6.01.2009 r.
z przedstawicielami ZNP Oddziału Lelów



PROJEKT

UCHWAŁA NR /2018
RADY GMINY LELÓW
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, arLSl ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) art. 212, art2l4, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1453
ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 110.182,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 29.809,06 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 80.373,26 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 142.892,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 142.892,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa
w ust.1 i 2 wynosi: 24.663.170,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 19.259.129,23 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 5.404.041,65 zł.

2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 188.898,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 109.298,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 79.600,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 77.429,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 6 1.929,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 15.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa
w ust.l i ust.2 wynosi: 25.116.450,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 17.782.781,74 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 7.333.668,62 zł.

3. 1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi



PROJEKT

publiczne gminne pn. „Przebudowa ul. Klasztornej w Lelowie”.
2. Wprowadza się zadanie inwestycyjne w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdziale 90095 Pozostała działalność pn. „Budowa placu zabaw w Staromieściu”.

3. Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego ujętego w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pn. „Zakup kontenera wraz
z pomieszczeniem socjalnym dla OSP Podlesie” na „Przebudowa garażu strażackiego z częścią
gospodarczą”.

4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o kwotę 144.178,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly. Ustala się łączną kwotę
planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 1.206.788,96 zł..

5. 1. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 Uchwały Nr XXXIX/341/2017 Rady Gminy Lelów z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2018 r. w związku ze zmianami ujętymi
w 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

2. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr XXXIX!341/2017 Rady Gminy Lelów z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2018 r. w związku ze zmianami ujętymi
w 2 i nadaje się mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Ska Władysław Jaworski

Wiesła „ipo z



Objaśnienia do Uchwały Nr . .12018 Rady Gminy Lelów
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 201$ r.

Dotyczy 1

1. Zwiększyć dochody bieżi*ce pminy o kwotę 29.809,06 zł:

1.1
W dziale 758 — Różne rozliczenia 29.809,06
Rozdziale 75814 — Różne rozliczenia finansowe 29.809,06
w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków
bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 29.809,06

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszyć dochody bież3ce Eminy o kwotę 142.892,00 zi:

2.1
W dziale 758 — Różne rozliczenia 142.892,00
Rozdziale 75801 — Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 142.892,00
zmniejszenie subwencji oświatowej na 2018 r. w związku z pismem Ministerstwa
Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. Nr ST3.4750.1.2018 informującym między innymi
o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. rocznych
kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat
gmin do budżetu państwa. 142.892,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększyć dochody maiitkowe Eminy o kwotę 80.373,26 zł:

3.1
W dziale 600 — Transport i lączność 40.000,00
Rozdziale 60016 — Drogi publiczne gminne 40.000,00
w związku z planowanym wpływem pomocy finansowej samorządu województwa
śląskiego ujętej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych na realizację przez
gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego, tj. realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Klasztornej w Lelowie” 40.000,00

3.2
W dziale 758 — Różne rozliczenia 20.373,26
Rozdziale 75814 — Różne rozliczenia finansowe 20.373,26
w związku z planowanym wpływem środków z tytułu zwrotu części wydatków
majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 20.373,26

3.3
W dziale 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00
Rozdziale 90095 — Pozostała dzialalność 20.000,00
w związku z planowanym wpływem pomocy finansowej samorządu województwa
śląskiego ujętej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych na realizację przez
gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego, tj. realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Staromieściu” 20.000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1



Dotyczy 2

1. Zwiększyć wydatki bieżące Eminy o kwotę 109.298,00 zł:

11
W dziale 750 — Administracja publiczna 15.500,00
Rozdziale 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.500,00
z przeznaczeniem na 15.500,00
- budowę serwisu www do obsługi elektronicznych zamówień publicznych 8.000,00
- żakup zestawów komputerowych 7.500,00

1.2
W dziale 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.907,00
Rozdziale 75495 — Pozostała działalność 1.907,00
z przeznaczeniem na zakup i montaż kamery monitoringu wizyjnego przy
ul. Plac Partyzantów w Lelowie 1.907,00

1.3
W dziale $01 — Oświata i wychowanie 86.731,00
Rozdziale $0101 — Szkoły podstawowe 82.571,00
z przeznaczeniem na wydatki w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla
publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie
z wyliczeniem wskaźnika zwiększającego na 201$ r. oraz załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwaly, tj.: $2.57 1,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Slęzany „Bliżej Siebie” — SP Slęzany, 18.963,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” — SP Podlesie. 47.723,00
- Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” — SP Nakło. 15.885,00

Rozdziale 80104 — Przedszkola 4.160,00
z przeznaczeniem na wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za
dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę Koniecpol,
której dziecko nie jest mieszkańcem 4.160,00

1.4
W dziale 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza 5.160,00
Rozdziale 85404 — Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.160,00
zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach udzielonej dotacji
podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, tj. 5.160,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślęzany „Bliżej Siebie” — OP Ślęzany. 5.t60,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące pminy o kwotę 61.92900 zł:

2.1
W dziale 801 — Oświata i wychowanie 61.929,00
Rozdziale 80103 — Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53.617,00
zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z wyliczeniem wskaźnika
zwiększającego na 2018 r. oraz załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, tj.: 53.617,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślęzany „Bliżej Siebie” — OP Slęzany, 14.022,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” — OP Podlesie. 15.759,00
- Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” — OP Nakło. 23.836,00



Rozdziale 80149 — Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego 3.374,00
zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej
dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj. 3.374,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Slęzany „Bliżej Siebie” — OP Slęzariy. 3.374,00

Rozdziale 80150 — Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.938,00
zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego tub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały”, tj.: 4.938,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślęzany „Bliżej Siebie” — SP Ślęzany. - 5.623,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod strzechą” — SP Podlesie. 685,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe %miny o kwotę 79.600,00 zi:

3.1
W dziale 600 — Transport i łączność 52.800,00
Rozdziale 60016 — Drogi publiczne gminne 52.800,00
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Klasztornej
w Lelowie”, współfinansowanego dotacją samorządu województwa śląskiego w ramach
Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych
dta sołectw województwa śląskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, 52.800,00

3.2
W dziale 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.800,00
Rozdziale 90095 — Pozostała dzialalność 26.800,00
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw
w Staromieściu”, współfinansowanego dotacją samorządu województ\ya śląskiego
w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań
istotnych dla sołectw województwa śląskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniej szej
uchwały 26.800,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe 2miny o kwotę 15.500,00 zł:

4.1
W dziale 750 Administracja publiczna 15.500,00
Rozdziale 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.500,00
zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych
pn.: 15.500,00
- „Budowa serwisu www do obsługi elektronicznych zamówień publicznych” 8.000,00
- „Zakup zestawów komputerowych” 7.500,00
(zadania ujęte zostały w wydatkach bieżących)

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
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Załącznik Nr I do Uchwały Nr .J2018 Rady Gminy Lelów z dnia 27 marca 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Lelów na 2018 r.

Dział Roz:ziai Ns:wa

„:

[

Zmniejszenie Zwiększenie

bieżące
768 Różne rozliczenia 7 430 907,00 -142 892,00 29 D

W tym z tytułu dotacji ł środków na finansowania wydatków na realizację zadań
—tinansowanych z udziałem drodków, s których mowa w art. S ust. 1 pkt 2 i 3

75801 Część oświatowa subwencji ogótnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 056 883,00 -142 892,00

w tym z tytułu dotacji i arodkow na ssanaowanie wydatków na reatizację zadah
InDncnw-h?,,d,ininmóĄi.A,,, pkt2i3 0,00 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmnleiszenie subwencji oświatowej na 2018 r. w
związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. Nr ST3,4750.1 .2018
sformującym między innymi o wynikających c uatawy budżetowej na rok 2018 c dnia 11 4 056 553,00 -142 002,00 0,00 3 013 501 .00
stycznia 2018 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o
wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa

75814 Różne rozliczania finansowe 0,00 0,00 29 809,08 29 809,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finanuowanie wydatków na realizację zadań
iinansowsnych z udziałem środków, o których mowa wart. S usŁ I pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnychj - planowany wpływ środków z

000 000 20 500 06 20 80006tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w remach funduazu sołeckiego w „

2017 r

bieżące 19 372 212,17 -142 892,00 29 809,06 19 259 129,23
w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udzielam środków, e których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ł 3 51 631,50 0,00 0,00 51 631,50

majątkowe

600 Transport i łączność 2 363 981,00 0,00 40 000,00 2 403 981 00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udzielam środków, e których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ł 3 1 242 462,00 0,00 0,00 1 242 462,00

60018 Drogi publiczne gminne I 473 981 00 0,00 40 000,00 1 813 981,00
w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, e których mowa wart. S ust. 1 pkt 2 i 3 I 242 462,00 0,00 0,00 1 242 462,00

Dotacja celowa otrzymana c tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinanuowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - planowany wpływ pomocy finansowej samorządu województwa

O 00 O 00 40 000 00 4000000śląskiego ujętej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych nn realizację przez „

gminy zadań Istotnych dla sołectw województwa śląskiego, tj. reslizscję zadania
inwestycyjnego pn Przebudowa ul Klasztornej w Lelowie

769 Różne rozliczenia 0,00 0,00 20 373,29 20 373,26
w tym z tytulu dotacji i órodków na finansowanie wydatków na roal”mację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. S usŁ 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

76814 Różne rozliczenie finansowe 0,00 0,00 20 373,29 20 373,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art S usŁ 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Dstacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji I zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powistowo-gminnych(

- 00 00 2037326 20 37326planowany wpływ środków z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w „

ramach tunduszu sołeckiego w 2017

900 Gospodarka komunalne i ochrona środowiska I 233 603,39 0,00 20 000,00 I 253 503,39
w tym z tytutu dołach i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych c udziałem środków, o których mowa w art S ust 1 pkt 2 i 3 1 100716,00 0,00 0,00 1 109 716,00

90095 Pozoetaia dziaiainość 195 600,00 0,00 20 000,00 215 600,00
w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadsń

195 60300 000 000 195 50000finansowanych z udziałem śrsdków, e których mowa w art. 5 usŁ 1 pkt 2 i 3 „

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
aamsrzędu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - planowany wpływ pomocy finansowej samorządu województwa

000 000 20 000 00 2000000śląskiego ujętej w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez „

gminy zadań istotnych dla solectw województwa śląukiegs, tj realizację zadania
inwestycyjnegs pn „Budowa placu zabaw w Stsromieściu

mejąśkowe 5 323 668,39 0,00 00 373,26 5 404 041,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w arŁ 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 654 02,00 0,00 00 3 654 992.

Ogółem: 24 695 880,56 -142 892,00 110 162,32 24 663 170,89
w tym z tytuiu dotacji i środków na finansowanie wydatków na reaitzanję zadań
finansowanych z udziaiem środków, o których mowa wart. 5 ust. I pkt 2 I 3 3 706 623,60 0,00 0,00 3 706 623,60
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Lelów z dnia 27 marca 2018 r.

Planowane kwoty dotacji w 2018 roku

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji

I 2 3 4 5 6

Jednostki sektora .

. Nazwa jednostki podmiotowa przedmiotowa celowafinansów publicznych

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Lelotyie 330 000,00

92116 Gminna Biblioteka Publiczna w LeJowie 200 000,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 530 000,00 0,00 0,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 530 000,00

Jednostki nie należące
do sektora finansów Nazwa zadania podmiotowa przedmiotowa celowa

publicznych

10 01008
Konserwacja urządzeń melioracji - rowów

10 000 00odwadniających

10 01010 Budowa indywidualnych studni wierconych 14 000,00

754 75412
Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego

34 000,00
i ochrony przeciwpozarowej

801 80101 Szkoła Podstawowa w Nakle 234 725,00

801 80101 Szkoła Podstawowa w Podlesiu 745 696,00

801 80101 Szkoła Podstawowa w Ślęzanach 295 232,00

801 80103
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej

42 415,00
wNakle

801 80103
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej

96 396,00w Podlesie

801 80103
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej

96 396,00
w Ślęzanach

801 80150 Szkoła Podstawowa w Podlesiu 35 627,00

854 85404
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej

5 160,00
w Ślęzanach

854 85495
Zadania związane z organizacją wypoczynku

10 000,00letniego dla dzieci

921 92195 Zadania w zakresie kultury 6 000,00

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000,00

Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów
1 551 647,00 0,00 104 000,00publicznych:

Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów
1 655 647,00

publicznych;

Razem dotacje ogółem: 2 081 647,00 o,ooj 104 000,001
Razem dotacje ogólem: 2 185 647,00 H



Załącznik Nr 4 do Uchwaty Nr /2018 Rady Gminy Lelów z dnia 27 marea 2018 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 201$ r.

Przebudowa drogi dojazdowej „do Ślęzaka”
w miejscowości Drochlitt od krn 0+000 do
0+380

Planowane wydatki

z tego źródła finansowaniaWartość
Dział Rozdział Nazwa zadania Inwestycyjnego catkowita Plan ogółem na

środki środki
zadania 2018 r. dochody własne kredyty i

pochodzące
wymienione w

jat pożyczki
Innych źródeł

art. 5 ust. I pkt
Zi3uofp010 Rolnictwo i łowiectwo 4 030 944,61 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna01010 . 4 030 944,61 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,01

Wsi

Budowa indywidualnych studni wierconych 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

4 016 944,61 20 000,00 20 000,00ścieków w grn. Lelów Etap J
600 Transport i łączność 6 137 994,43 3 588 J 45,56 783 746,06 309 100,80 I 252 836,10 I 242 462,00

Yowterzcflntowe utrwalenie grysem
bazaltowym i emulsją asfaltową odcinka
około 300 rnb drogi gminnej tzw. „Kąty” w
mieiscowoici Turzyn

60016 Drogi publiczne gminne 3 223 414,43 2 658 345,56 743 946,06 309 100,80 362 836,70 I 242 462,00

18872,82 18 872,82
18 872,82

fundusz sołecki

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała 151 919,00268 490,00 262 490,00 110 571,00Wielka - Bogumilek
FOURPrzebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z

890 270,00odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej 1 952 205,73 1 399 136,86 199 766,06 309 100,80w Lelowie
PROW

Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z
352 192,00odwodnieniem na osiedlu przy nI. Sportowej 565 185,00 565 185,00 212 993,00w Lelowie - część II

PROW
Przebudowa drogi dojazdowej „do Ślęzaka”
w miejscowości Drochlin etap II od krn 64 500,00 61 500,00 61 500,000+380 do 0+470

Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr
6 000,00 6 000,00 6 000,00619020 S w Podlesiu

Przebudowa drogi dojazdowej do pól kol. 79 600,00144916,00 144916,00 65316,00Pożernice w Staromieściu
FOGR

34 844,88Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie 35 844,88 34 844,88
fundusz sołecki

4 800,00Zakup wiaty przystankowej w Nakle 4 800,00 4 800,00
fundusz solecki

Zakup wiaty przystankowej w Lgocie 4 800,004 800,00 4 800,00Gawronnej
fundusz solecki

Wykonanie dokumetttacji projektowej drogi 18 000.0018 000,00 18 000,00lokalnej sy Drochlinie
fundusz solecki

Wykonanie projektu na przebudowę drogi 10 000,0010 000,00 10 000,00gminnej nr 689008 S w Śłęzanach
fundusz sołecki

Wymiana nakladki asfaltowej na ul. Plac
77 000,00 75 000,00 75 000,00Partyzantów strona poludsiowa W Lelowie

Przebudowa ul. Klasztornej sy LeJowie 52 800,00 52 800,00

Przebudowa drogi gminnej nr 689006 S
(Szubienica) w m. Słązany od 0+000 do
s.,.s”in m r

12 800,00

60078 Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych 2 914 580,00 929 800,00 39 800,00 0,00 890 000,00 0,00

40 000,00

dotacja
Województwa

Śląskiego

711 180,00 7 000,00 7 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 669011 S =

Wojewódze w m. Zbyczyce, Biała Wielka 1 278 800,00 17 500,00 17 500,00od krn 0+000 do 3+ 131

312 300,00 305 300,00 6 300,00

299 000,00

dotacja budżetu
pat”istwa (środki



Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z
termomodernizacją

Planowane wydatki
.. z tego źródła finansowania„4artosc

Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego całkowita Plan ogółem na
ŚrOdki środkizadania 2018 r. dochody własne kredyty I

ochodz wymienione w
jst pożyczki ? .ą art. 5 ust. I pktinnych zródel

2 i 3 uotp
.

591 000.00Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S do
Boguiniłka od 8+580 do 9÷420 wraz z 612 300,00 600 000,00 9 000,00 dotacja budżetuprzepustami w miejscowości Biała Wielka państwa (środki

powodziowe)700 Gospodarka mieszkaniowa 1 401 742,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
70005 1 401 742,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

I 401 742,00 300 000,00 0,00
300 000,00

dotacja MP1PS
750 Administracja publiczna 1 160 535,00 1 482 765,00 326 126,00 0,00 0,00 1 156 639,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach75023 I 635 535,00 J 462 765,00 306 126,00 0,00 0,00 I 156 639,00
powiatu)

I 156639,00Tennomodernizaejn budynku Urzędu Gminy I 635 535,00 I 462 765,00 306 126,00

RPO WSLPromocja jednostek samorządu75075 125 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
terytorialnego

System lndentyfskacji Wizualnej 125 000,00 20 000,00 20 000.00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona754 . 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
przeciwpozarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00Przebudowa garażu strażackiego z częścią
60 000,00 60 000,00 60 000,00gospodarcza

801 Oświata i wychowanie 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00

Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły 2 500,002 500,00 2 500,00Podstawowej w Nakle
fundusz solecki

Gospodarka komunalna i ochrona900
4 589 755,38 1 713 099,38 117 235,00 0,00 406 148,38 I 189 716,00środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00
Modernizacja przepompowni ścieków przy

35 000,00 35 000,00 35 000,00ul Szczekocińskiej w Lelowie

Ochrona powietrza atmosferycznego i90005 4 151 766,00 1 281 610,00 23 370,00 0,00 264 024,00 994 2 16,00kJimahs

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy 264 024,00 994 2 16,00Lelów, poprzez budowę kolektorów 1 278 240,00 1 258 240,00
wpłaty

RPO WSL
słonecznych

mieszkańców
Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 2 873 526,00 23 370,00 23 370,00energii na terenie gminy Lelów

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 107 616,36 107 616,36 5 000,00 0,00 102 616,36 0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w

21 3 14,8421314,84 21 314,84miejscowości Biała Wielka
fundusz sołecki

Uzupelnicnie ośsyietlenia ulicznego w
5 853,395 853,39 5 853,39miejscowodci Drochlin

fundusz sołecki

8 023,03Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle 8 023,03 8 023,03
fuuduuz sołecki

26 464,92Rozbudowa i uzupełnienie oświetlenia
26 464,92 26 464.92ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu

fundusz solecki

Uzupełnienie ośsyietlenia ulicznego na 17 332,9117332,91 17332,91Kolonii Borowiec-Staromieście
fundusz sołecki

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w
14 78 1,7614781,76 14781,76Ślęzanach

fundusz solecki
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w

8 845,518 845,51 8 845,51miejscowości Paulinów
fundusz sołecki

Uzupelnienie oświetlenia przy ul. Sportowej
5 000,00 5 000,00 5 000,00w Lelowie



Planowane wydatki

z tego źródła flnansowanlaWartoić
Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego całkowita Plon ogółem na

środki
środki

wymienione wzadania 2018 r. dochody wlasne kredyty i
pochodzące z

art. 5 ust. 1 pktjot pożyczki
innych źródeł

2i3uofp

90095 Pozostała działalność 295 373,02 288 873,02 53 865,00 0,00 39 508,02 195 500,00

3 000,00Doposażenie placu zabaw w Nakle 3 000,00 3 000,00
fundusz solecki

Zagospodarowanie działki w Sołectwie 6 516,53
6516,53 6 516,53Lgota Gawronna

fundusz sołecki

Urządzenie placu zabaw dla dzieci w 9 991,49
9 991,49 9 991,49Sołectwie Celiny

fundusz sołecki

20 000,00

Budowa placu zabaw w Staromieściu 26 800,00 26 800,00 6 800,00 dotacja
Województwa

Śląskiego

195 500,00

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Program
249 065,00 242 565,00 47 065,00 Operacyjnywodnym w Lelowie

Rybactwo i
Morze

Kultura i ochrona dziedzictwa921 236 449,39 153 158,68 42 825,00 0,00 44 158,68 66 175,00narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 156 449,39 148 158,68 37 825,00 0,00 44 158,68 66 175,00

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 10 3 13,80
18 604,51 10 313,80Mełehowie

fundusz sołecki

Ogrodzenie terenu wokół domu wiejskiego 12 071,31
12071,31 12 071,31w Lgocie Błohiej

fundusz sołecki

Zagospodarowanie terenu przy budynku
21 773,57 21 77357

21 773,57
świetlicy wiejskiej w Skrajniwie fundusz sołecki

66 175,00Zagospodarowanie terenu przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Lelowie „Zróbmy to 104 000,00 104 000,00 37 825,00
razem - ogród naszych rnsrzeó PROW

92195 Pozostała dzialalność 80 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Budowa Centrum integracyjno-spoflowo.

80 000,00 5 000,00 5 000,00rekreacyjnego w Nakle

Razem 18 219 920,811 7 333 668,62j I 363 932,06j 309 100,801 2 005 643,76j 3 654 992,00j

wY7



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Lelów z dnia 27 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2018 rok

Klasyfikac
. Plan przedLP. Treść ja . Zmiana Plan po zmianiezmianą

f 2 3 4 5 6
Przychody ogółem: 1 062 610,28 144 178,68 I 206 788,96

1 Kredyty i pożyczki 952 983 072,28 983 072,28

Pożyczki na finansowanie zadań
2 realizowanych z udziałem środków 903

pochodzących z budżetu Uni Europejskiej

3 Spłaty pożyczek udzielonych 951 79 53 8,00 79 53 8,00

4 Prywatyzacja majątku jst 944

5 Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych 957

6 Papiery wartościowe (obligacje) 931

7 Inne źródła (wolne środki) 950 144 178,68 144 178,68

Rozchody ogółem: 753 509,48 0,00 753 509,48

I Spłaty kredytów i pożyczek 992 673 97 1,48 673 97 1,48

Spłaty pożyczek otrzymanych na

2
finansowanie zadań realizowanych z

963udziałem środków pochodzących z budżetu
UE

3 Udzielone pożyczki 991 79 538,00 79 538,00

4 Lokaty 994

5 Wykup papierów wartościowych (obligacje) 982

6 Rozchody z tytułu innych rozliczeń * 995

U1)


