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I. WSTĘP 
 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583).  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Pęczniew w roku 2021. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY PĘCZNIEW ( w tym demografia) 

 

Gmina Pęczniew położona jest w północno - zachodniej części województwa 

łódzkiego, w powiecie poddębickim.  

Strukturę terytorialną tworzą 22 miejscowości połączonych w 20 sołectw.  

Powierzchnia gminy wynosi 128 km2. Pod względem fizyczno - geograficznym gmina 

leży w obrębie Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Łaskiej i Kotliny Kolskiej nad zbiornikiem 

Jeziorsko.  

Gmina Pęczniew sąsiaduje z gminami Zadzim, Dobra, Warta, Poddębice.  

Gminę zamieszkuje  3 515 osób. (stan na 31.12.2021 r.). 

Turystycznym walorem gminy są lasy bogate w grzyby i owoce leśne. Funkcjonują tu 

także duże zespoły budownictwa letniskowego w Łyszkowicach, Siedlątkowie, Brodni, 

Brodni Kolonia, Brzegu, Popowie oraz Księżych Młynach. W gminie Pęczniew prężnie 

rozwija się również baza agroturystyczna oferująca wyżywienie i możliwość zakupu 

produktów rolnych.  

Gmina położona jest z dala od ważniejszych szlaków komunikacyjnych, aglomeracji 

miejskich i zakładów przemysłowych, co podnosi jej walory turystyczne. Dodatkowy atut 

stanowi czysta, przyjazna środowisku naturalnemu atmosfera. Lokalizacja na terenie gminy 

zbiornika Jeziorsko, obok kompleksów leśnych Księże Młyny, Księża Wólka oraz Rudniki, 

Przywidz, rzeki Warty i stawów rybnych, to główne czynniki sprawiające, że jest to 

wspaniały obszar turystyczno - wypoczynkowy. 

 

 Na terenie gminy Pęczniew częściowo znajduje się rezerwat przyrody Jeziorsko 

chroniący ostoję ptactwa wodno - błotnego, w tym licznie występujące gatunki rzadkie 

 i chronione. 

 

Rezerwat obejmuje południową część zbiornika zaporowego Jeziorsko na rzece 

Warcie, aż do linii łączącej miejscowość Jeziorsko z miejscowością Brodnia, znajdującą się 

na terenie gminy Pęczniew oraz miasta i gminy Warta. Zadaniem rezerwatu jest ochrona 

płytkiej, cofkowej części zbiornika Jeziorsko wraz z ostojami wielu ptaków wodnych  

i wodno - błotnych. Gnieżdżą się tu ginące gatunki ptaków, często w bardzo dużych ilościach. 

Ptaki obierają miejsca lęgowe, odpoczywają, żerują w okresie przelotów, bądź przebywają tu 

cały rok. Można spotkać tu m.in. bociana czarnego, gęś gęgawę, mewę małą, mewę 

srebrzystą, mewę pospolitą, bataliona i podróżniczka, a także kaczki (krzyżówka, płaskonos, 

czernica, głowienka) i perkozy (dwuczuby, rdzawoszyi). Znajduje się tu także najważniejsze 

w skali kraju stanowisko lęgowe czapli białej.  

 

Rezerwat w całości leży na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 

2000 „Zbiornik Jeziorsko”. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeziorsko_(zbiornik_wodny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeziorsko_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99czniew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warta_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warta_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cofka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_czarny
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99gawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mewa_ma%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mewa_srebrzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mewa_srebrzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mewa_siwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_(ptak)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCniczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC%C3%B3wka_(ptak)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82askonos_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czernica_(ptak)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owienka_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perkozowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perkoz_dwuczuby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perkoz_rdzawoszyi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czapla_bia%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_specjalnej_ochrony_ptak%C3%B3w
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY PĘCZNIEW  

Przedszkola: 

 Publiczne Przedszkole w Pęczniewie 

Szkoły: 

 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią             

w Brzegu 

Instytucje kultury: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie 

Instytucje samorządowe świadczące pomoc społeczną: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie 

Jednostką organizacyjną gminy Pęczniew jest także: 

 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie 

Demografia. 

WYKAZ  LUDNOŚCI 

 gminy Pęczniew  wg. stanu na dzień 31.12. 2021 r. 

Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 rok) 

1. Borki Drużbińskie 127 

2. Brodnia 132 

3. Brodnia Kolonia 79 

4. Brzeg 267 

5. Drużbin 197 

6. Dybów 150 

7. Ferdynandów 54 

8. Jadwichna 109 

9. Kraczynki 151 

10. Księża Wólka 207 

11. Księże Młyny 77 
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12. Lubola 164 

13. Osowiec 65 

14. Pęczniew 788 

15. Popów 157 

16. Przywidz 110 

17. Rudniki 268 

18. Siedlątków 158 

19. Wola Pomianowa 131 

20. Zagórki 79 

21. Wylazłów 5 

22. Łyszkowice 40 

RAZEM 3515 

 

 

 

 

Migracja (stan na dzień 31 grudnia 2021 rok) 

 

 

GMINA 

PĘCZNIEW 

 

2018 

 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

3 539 3 546 3 504 3 515 
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III. INFORMCJE FINANSOWE 

 

 

 

 

 
 

ROK 2021 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 75,26 % 

Wykonanie dochodów ogółem 24 407 171,30 

Wykonanie dochodów 

własnych 

18 369 297,58 

 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 14,86 % 

Wykonanie – wydatki ogółem 20 603 678,60 

Wykonanie – wydatki 

majątkowe 

3 060 860,33 

 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

Plan dochodów 21 741 304,47 

Wykonanie ogółem, w tym: 24 407 171,30 

PIT 1 787 770,00 

CIT 8 142,41 
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Wykonanie wydatków 

Plan 21 567 689,48 

Wykonanie 20 603 678,60 
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Wynik budżetu 

Planowany wynik 

NADWYŻKA 

173 614,99 

Wykonanie  

NADWYŻKA 

3 803 492,70 

 

 

Dochody z majątku – 99,80 % 

Plan 753 600,00 

Wykonanie 752 059,75 

 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 98,53 % 

Plan 3 106 563,00 

Wykonanie 3 060 860,33 
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Wykonanie wydatków majątkowych 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
Opis zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 249 000,00 zł 231 837,05 zł 93,1%  

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 249 000,00 zł 231 837,05 zł 93,1%  

      

Montaż odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej na ujęciach wody w 
miejscowościach: Pęczniew, Lubola, Księża 
Wólka oraz oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Pęczniew 

20 000,00 zł 18 581,50 zł 92,9% 
W ramach zadania zamówiono mapy do celów 
projektowych oraz wykonano audyt efektywności 
energetycznej w związku z realizacją zadania. 

   

Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego 
wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na 
terenie Stacja Uzdatniania Wody w 
miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew 
oraz zakup wyposażenia technologicznego na 
potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie 

229 000,00 zł 213 255,55 zł 93,1% 

W ramach zadania wybudowano i uzbrojono 
zapasowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej na 
terenie SUW Księża Wólka oraz zakupiono dwa 
kontenery na potrzeby oczyszczalni ścieków w 
Pęczniewie 

600     Transport i łączność 342 000,00 zł 338 624,43 zł 99,0%  

  60016   Drogi publiczne gminne 342 000,00 zł 338 624,43 zł 99,0%  

      Dokumentacja przyszłościowa 71 000,00 zł 70 361,50 zł 99,1% 

W ramach zadania wykonano szereg następujących 
podzadań: 

1) W ramach zadania „Przebudowa drogi 
dojazdowej do pół w miejscowości 
Pęczniew” zamówiono mapy do celów 
projektowych oraz wykonano 
dokumentację projektowo – kosztorysową 
– łączna kwota 5 500,00 zł; 

2) W ramach zadania „Przebudowa drogi  
w miejscowości Kraczynki” zamówiono 
mapy do celów projektowych oraz 
wykonano dokumentację projektowo – 
kosztorysową – łączna kwota 8 348,60 zł; 

3) W ramach zadania „Przebudowa drogi  
w miejscowości Pęczniew – Stara 
Dąbrowa” zamówiono mapy do celów 
projektowych oraz wykonano 
dokumentację projektowo – kosztorysową 
– łączna kwota 9 348,60 zł; 

4) W ramach zadania „Przebudowa drogi  
w miejscowości Borki Drużbińskie” 
zamówiono mapy do celów projektowych 
oraz wykonano dokumentację projektowo 
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– kosztorysową – łączna kwota 4 348,60 
zł; 

5) W ramach zadania „Przebudowa drogi  
w miejscowości Księża Wólka” zamówiono 
mapy do celów projektowych oraz 
wykonano dokumentację projektowo – 
kosztorysową – łączna kwota 5 315,70 zł; 

6) W ramach zadania „Przebudowa drogi  
w miejscowości Rudniki” zamówiono mapy 
do celów projektowych oraz wykonano 
dokumentację projektowo – kosztorysową 
– łączna kwota 7 500,00 zł; 

7) W ramach zadania „Przebudowa drogi  
w miejscowości Lubola Odcinek I” 
wykonano dokumentację projektowo – 
kosztorysową – łączna kwota 2 000,00 zł; 

8) W ramach zadania „Przebudowa drogi  
w miejscowości Lubola Odcinek II” 
wykonano dokumentację projektowo – 
kosztorysową – łączna kwota 1 500,00 zł; 

9) W ramach zadania „Przebudowa drogi  
w miejscowości Lubola Odcinek III” 
wykonano dokumentację projektowo – 
kosztorysową – łączna kwota 6 500,00 zł; 

       

10) W ramach zadania „Remont drogi gminnej  
nr 111108E w miejscowości Popów” 
wykonano dokumentację projektowo – 
kosztorysową – łączna kwota 5 000,00 zł; 

11) W ramach zadania „Remont drogi gminnej  
nr 11106E w miejscowości Brzeg – 
Jadwichna” wykonano dokumentację 
projektowo – kosztorysową – łączna kwota  
10 000,00 zł; 

12) W ramach zadania „Remont nawierzchni 
drogi gminnej nr 11105E w miejscowości 
Brodnia Kolonia” wykonano dokumentację 
projektowo – kosztorysową – łączna kwota   
5 000,00 zł. 

      Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg 271 000,00 zł 268 262,93 zł 99,0% 

Przedmiotem inwestycji w ramach zadania 
„Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg” była 
przebudowa drogi. Zakres robót na długości 990 m 
obejmował roboty przygotowawcze, cięcie 
pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów, roboty 
ziemne, remont przepustów drogowych, 
poszerzenie drogi na łukach, roboty 
nawierzchniowe, roboty wykończeniowe oraz 
oznakowanie pionowe i poziome. 
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700     Gospodarka mieszkaniowa 1 356 563,79 zł 
1 341 137,69 

zł 
98,9%  

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 356 563,79 zł 
1 341 137,69 

zł 
98,9%  

   
Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Pęczniew 

1 356 563,79 zł 
1 341 137,69 

zł 
98,9% 

W ramach realizacji zadania dokonano 
ostatecznego zamknięcia inwestycji. W 2021 roku 
zakończono termomodernizację budynku Urzędu 
Gminy Pęczniew wraz z montażem nowego źródła 
ogrzewania oraz termomodernizację budynku 
Publicznego Przedszkola  

801     Oświata i wychowanie 4 000,00 zł 3 690,00 zł 92,3%  

  80101   Szkoły podstawowe 4 000,00 zł 3 690,00 zł 92,3%  

   
Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w 
Pęczniewie wraz z filią w Brzegu 

4 000,00 zł 3 690,00 zł 92,3% 
W ramach realizacji zadania wykonano 
dokumentację projektowo – kosztorysową. 

900     
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

1 134 000,00 zł 
1 126 761,49 

zł 
99,4%  

  90017   Zakłady gospodarki komunalnej 25 000,00 zł 24 986,49 zł 99,9%  

   

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Pęczniewie - dotacja 
celowa na realizację zadania pn. " 
Modernizacja ujęcia wody studni S1 w 
miejscowości Księża Wólka" 

25 000,00 zł 24 986,49 zł 99,9% 
W ramach realizacji zadania SZGKiM w Pęczniewie 
zakupił wraz z montażem pompę głębinową w SUW 
Księża Wólka. 

  90095   Pozostała działalność 1 109 000,00 zł 
1 101 775,00 

zł 
99,3%  

   

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
poprzez dostosowanie terenów zieleni do 
potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w 
Pęczniewie 

25 000,00 zł 24 950,00 zł 99,8% 
W ramach realizacji zadania zamówiono mapy do 
celów projektowych oraz wykonano dokumentację 
projektowo – kosztorysową 

   
Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w 
miejscowości Pęczniew 

1 084 000,00 zł 
1 076 825,00 

zł 
99,3% 

W ramach realizacji zadania powstała nowa 
nawierzchnia drogi wraz z chodnikami, parkingami  
i oświetleniem ulicznym, doposażono plac zabaw 
dla dzieci, zagospodarowano miejsca 
wypoczynkowe oraz zakupiono altanę. 

926     Kultura fizyczna 21 000,00 zł 18 809,67 zł 89,6%  

  92601   Obiekty sportowe 21 000,00 zł 18 809,67 zł 89,6%  

   

Zakup i montaż ogrodzenia - piłkochwytu na 
placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości 
Drużbin 

21 000,00 zł 18 809,67 zł 89,6% 

W ramach realizacji zadania zakupiono i 
zamontowano piłkochwyt na placu sportowo – 
rekreacyjnym  
w miejscowości Drużbin. 

Razem 3 106 563,00 zł 3 060 860,33 zł 98,5%  
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IV. INFORMCJE O STANIE MIENIA 
 

 

 W skład majątku gminy wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych.  

INFORMACJA 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

GMINY PĘCZNIEW 

na dzień 31.12.2021 roku 

 

 

  Sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 

 

 

I PRAWA WŁASNOŚCI 

 

Lp

. 

Grupa Wyszczególnienie Ilość Wartość w zł 

1 0 Grunty   93,6 ha 3 620 456,02 

2 0 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 8,7 ha 1 305 085,00 

3 1 Budynki i lokale  11 002 174,81 

4 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  31 883 636,61 

5 3 Kotły i maszyny energetyczne  601 336,77 

6 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

stosowania 

 852 316,96 

7 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia  

i aparaty 

 25 380,77 

8 6 Urządzenia techniczne  602 765,76 

9 7 Środki transportu  1 101 669,63 

10 8 Narzędzia i przyrządy  1 418 255,03 

  Razem:   52 413 077,36 
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Opis nieruchomości zabudowanych Gminy 

- 4 Budynki szkolne (Szkoła Podstawowa w Pęczniewie, 

Filia Szkoły Podstawowej w  Brzegu, 

Budynek byłego Gimnazjum w Pęczniewie, 

Publiczne Przedszkole w Pęczniewie) 

- 2 Budynki mieszkalne (domy nauczyciela w Pęczniewie i Luboli razem 6 

lokali mieszkalnych) 

- 3 Budynki wielomieszkaniowe  w Pęczniewie (udział w częściach wspólnych  

budynku i gruntu) 

- 1 Budynek biurowy będący  siedzibą UG Pęczniew 

- 2 Budynki po zlikwidowanych szkołach w Drużbinie (4 lokale mieszkalne)  

i Brodni 

- 1 Budynek mieszkalno – 

administracyjny w Pęczniewie 

3 lokale mieszkalne 

- 1 Budynek dawnej OSP w Luboli 

- 1 Budynek OSP               w Rudnikach 

- 2 Budynki gospodarcze w Drużbinie i Pęczniewie 

- 1 Budynek Portu jachtowego w Wylazłowie 

- 1 Oczyszczalnia ścieków w Pęczniewie 

- 3 Stacje ujęć i uzdatniania wody w Pęczniewie, Luboli i Księżej Wólce 

-  Sieć wodociągowa – 103,9 km  

-  Sieć kanalizacyjna – 0,8 km  

- 12 Lokali mieszkalnych  w budynkach wielomieszkaniowych 

 

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE 

 

1. Ograniczone prawa  rzeczowe: wierzytelności, udział w spółkach akcyjnych     

 - nie występuje 

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 8,7 ha 

3. Posiadanie 

 - nie występuje 
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III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. 

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 działki 

Sprzedaż nieruchomości (działki) - 4 działki 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego - 2 lokale 

Sprzedaż budynku usługowego wraz działką (restauracja Letnia w 

Pęczniewie) 

- 1 budynek wraz z 

działką 

Nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości pod drogę publiczną w 

miejscowości Popów 

- 1 działka 

 

 

 

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA  PRAWA WŁASNOŚCI I 

INNYCH PRAW MAJATKOWYCH 

 

 

Wyszczególnienie Planowane dochody na 

rok 2021 

Dochody uzyskane w 

2021 roku 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego 

633 500,00 zł 633 239,87 zł 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania w prawo własności 
4 000,00 zł 4 095,80 zł 

Wpływy z tytułu użytkowania 

wieczystego 
43 000,00 zł 41 436,34 zł 

Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu 

nieruchomości mienia komunalnego 
66 000,00 zł 66 414,12 zł 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej  

i kosztów upomnień 

1 000,00 zł 921,51 zł 

Odsetki 5 600,00 zł 5 520,33 zł 

Wpływy z różnych dochodów 500,00 zł 431,78 zł 

Dochody ogółem 753 600,00 zł 752 059,75 zł 
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V. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Strategia rozwoju Gminy Pęczniew 

Strategia rozwoju Gminy Pęczniew na lata 2021 – 2027 - uchwalona przez Radę Gminy Pęczniew w dniu  

29 października 2021 r. nr XXXIV/204/21  wyznacza cele jakie Gmina Pęczniew powinna osiągnąć do 2027 

roku. Sformułowanie misji, wizji i celów strategicznych pozwoliło na stworzenie celów operacyjnych oraz 

kierunków działań.  

 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 

Cel 1 

Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa 

funkcjonalności gminy Pęczniew 

1.1 Poprawa jakości infrastruktury technicznej. Tworzenie warunków dla rozwoju 

gospodarczego poprzez zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury. 

1.3 Zachowanie ładu przestrzennego i estetyki gminy Pęczniew, wzmacnianie 

istniejących i wspieranie nowych funkcji 

1.4 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa 

1.5 Wsparcie inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku oraz atrakcyjności 

gminy 

Cel 2 

Ochrona i poprawa stanu środowiska 

naturalnego gminy Pęczniew z 

uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu 

oraz kształtowanie ładu przestrzennego gminy 

2.1.Poprawa jakości powietrza 

2.2.Uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona wód, gleb 

 i ekosystemów przed  zanieczyszczeniem  

2.3 Dostosowanie infrastruktury gospodarki odpadami do potrzeb regionu 

2.4 Dostosowanie zagospodarowania przestrzeni do bezpiecznego rozwoju turystyki  

i rekreacji; racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

Cel 3  

Wzmacnianie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego gminy Pęczniew oraz 

potencjału i skuteczności administracji 

publicznej 

3.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych 

3.2. Rozwój kultury, sportu i rekreacji oraz zwiększenie ich dostępności dla 

wszystkich grup społecznych 

3.3 Wsparcie aktywności lokalnej i komunikacji społecznej 

3.4 Gospodarne i efektywne zarządzanie gminą 

 

CEL STRATEGICZNY 1: 

Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa funkcjonalności gminy Pęczniew 

Cel operacyjny Działania/zadanie/projekt 

1.1. Poprawa 

jakości infrastruktury 

technicznej. Tworzenie 

warunków dla rozwoju 

gospodarczego poprzez 

zwiększenie 

dostępności i 

funkcjonalności 

infrastruktury. 

Kształtowanie centrów miejscowości 

Zakup szkolnych autobusów elektrycznych oraz budowa stacji ładowania 

Modernizacja lamp ulicznych i montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego 

Budowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew 

Budowa ekologicznych przydomowych oczyszczalni 

Zakup sprzętu do wywozu nieczystości płynnych 

Budowa wodociągu w miejscowości Siedlątków 

Budowa mini oczyszczalni w miejscowości Popów 
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Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Luboli i Księżej Wólce 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Pęczniew 

Modernizacja dróg i budowa chodników 

1.3. Zachowanie ładu 

przestrzennego i 

estetyki gminy 

Pęczniew, 

wzmacnianie 

istniejących i 

wspieranie nowych 

funkcji 

Rozwój Gospodarki Turystycznej przy Zbiorniku Jeziorsko (rozbudowa Portu Jachtowego, budowa punktu 

widokowego, doposażenie w sprzęt pływający, budowa ścieżek) 

Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Pęczniew 

Modernizacja dróg i budowa chodników 

Promocja gminy 

1.4 Wspieranie 

rozwoju 

mieszkalnictwa 

Budowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew 

Budowa ekologicznych przydomowych oczyszczalni 

Budowa wodociągu w miejscowości Siedlątków 

Budowa mini oczyszczalni w miejscowości Popów 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Luboli i Księżej Wólce 

Modernizacja dróg i budowa chodników 

Remont budynków na cele mieszkalnictwa komunalnego 

1.5 Wsparcie inicjatyw 

mających na celu 

poprawę wizerunku 

oraz atrakcyjności 

gminy 

Rozwój Gospodarki Turystycznej przy Zbiorniku Jeziorsko (rozbudowa Portu Jachtowego, budowa punktu 

widokowego, doposażenie w sprzęt pływający, budowa ścieżek) 

Zakup szkolnych autobusów elektrycznych oraz budowa stacji ładowania 

Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

Promocja gminy 

Remont/ konserwacja obiektów zabytkowych 

 

CEL STRATEGICZNY 2: 

Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Pęczniew z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu oraz kształtowanie 

ładu przestrzennego gminy 

Cel operacyjny Działania/zadanie/projekt 

2.1.Poprawa jakości 

powietrza  

Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, montaż paneli fotowoltaicznych 

Zakup szkolnych autobusów elektrycznych oraz budowa stacji ładowania 

Modernizacja lamp ulicznych i montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego 

Kontrola jakości spalanego opału na terenie gminy 

Rozwój elektromobilności 

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych 

Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii w 10 budynkach OSP pełniących funkcję 

świetlic wiejskich 

Modernizacja dróg i budowa chodników 

2.2. Uporządkowanie 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej oraz 

ochrona wód, gleb i 

ekosystemów przed  

Budowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew 

Budowa ekologicznych przydomowych oczyszczalni 

Zakup sprzętu do wywozu nieczystości płynnych 

Budowa wodociągu w miejscowości Siedlątków 
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zanieczyszczeniem Budowa mini oczyszczalni w miejscowości Popów 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Luboli i Księżej Wólce 

Modernizacja dróg i budowa chodników 

2.3 Dostosowanie 

infrastruktury 

gospodarki odpadami 

do potrzeb regionu 

Zwiększenie efektywności gospodarki odpadami poprzez kontrole przestrzegania zasad segregacji 

 i postępowania z odpadami powstającymi na terenie gminy 

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców m.in. poprzez prowadzenie cyklicznych kampanii 

edukacyjnych w mediach społecznościowych, szkołach oraz wśród seniorów 

Zakup sprzętu do wywozu nieczystości płynnych 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Pęczniew 

2.4 Dostosowanie 

zagospodarowania 

przestrzeni do 

bezpiecznego rozwoju 

turystyki i rekreacji; 

racjonalne 

wykorzystanie 

zasobów naturalnych 

Rozwój Gospodarki Turystycznej przy Zbiorniku Jeziorsko (rozbudowa Portu Jachtowego, budowa punktu 

widokowego, doposażenie w sprzęt pływający, budowa ścieżek) 

 

CEL STRATEGICZNY 3: 

Wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego gminy Pęczniew oraz potencjału i skuteczności administracji publicznej 

Cel operacyjny Działania/zadanie/projekt 

3.1. Poprawa jakości 

usług edukacyjnych 

Zakup szkolnych autobusów elektrycznych oraz budowa stacji ładowania 

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych 

Tworzenie nowych pracowni przedmiotowych, powszechne wykorzystanie Internetu w edukacji, 

zapewnienie infrastruktury zwiększającej komfort pracy i bezpieczeństwo uczniów 

3.2. Rozwój kultury, 

sportu i rekreacji oraz 

zwiększenie ich 

dostępności dla 

wszystkich grup 

społecznych 

Rozwój Gospodarki Turystycznej przy Zbiorniku Jeziorsko (rozbudowa Portu Jachtowego, budowa punktu 

widokowego, doposażenie w sprzęt pływający, budowa ścieżek) 

Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii w 10 budynkach OSP pełniących funkcję 

świetlic wiejskich 

Wspieranie seniorów w ich miejscu zamieszkania 

Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej skierowanej do starszych mieszkańców 

Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

3.3. Wsparcie 

aktywności lokalnej i 

komunikacji społecznej 

Tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków 

lokalowych, wsparcie finansowe i merytoryczne 

Zapewnienie możliwości realizacji programów profilaktyki zdrowotnej. Współpraca z podmiotami opieki 

zdrowotnej w zakresie zapewniania programów profilaktycznych. 

Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, w zakresie organizacji życia 

kulturalnego, sportu, rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia 

Współpraca z samorządami na szczeblu lokalnym, jak i ponadlokalnym, a także z samorządami spoza 

granic Polski 

Rozwój usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb starszych i chorych mieszkańców oraz członków 

ich rodzin, godzących życie zawodowe z opieką nad osobą chorą/niesamodzielną 

3.4 Gospodarne i 

efektywne zarządzanie 

Zakup szkolnych autobusów elektrycznych oraz budowa stacji ładowania 

Modernizacja lamp ulicznych i montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego 
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gminą Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych 

Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii w 10 budynkach OSP pełniących funkcję 

świetlic wiejskich 

Budowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew 

Budowa ekologicznych przydomowych oczyszczalni 

Zakup sprzętu do wywozu nieczystości płynnych 

Budowa wodociągu w miejscowości Siedlątków 

Budowa mini oczyszczalni w miejscowości Popów 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Luboli i Księżej Wólce 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Pęczniew 

Modernizacja dróg i budowa chodników 

Remont budynków na cele mieszkalnictwa komunalnego 

Promocja gminy 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pęczniew i miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Rada Gminy Pęczniew w dniu  28 sierpnia 2020 roku  podjęła uchwałę nr XX/124/20  w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pęczniew 

Na terenie gminy Pęczniew obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 

1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pęczniew - Uchwała 

Nr III/8/98 Rady Gminy Pęczniew z dnia 07.12.1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego z dnia 25.02.1999 r. Nr 13 poz. 47. Plan obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, 

usługowo-pensjonatowej, obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, rekreacyjno-sportowe, 

dolesień położone we wsi Popów. Został sporządzony w skali 1:1 000. Powierzchnia planu wynosi 

ok. 15,0 ha. 

 

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pęczniew 

- Uchwała Nr III/9/98 Rady Gminy Pęczniew z dnia 07.12.1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego z dnia 25.02.1999 r. Nr 13 poz. 48. Plan obejmuje tereny zabudowy pensjonatowo 

-hotelowej, wypoczynku sezonowego, obiektów i urządzeń gospodarki wodnej, zieleni i urządzeń 

infrastruktury technicznej w rejonie pola namiotowego położone we wsi Popów. Został sporządzony 

w skali 1:1 000. Powierzchnia planu wynosi ok. 4,0 ha. 

 

3. Zmiana w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pęczniew  

- Uchwała Nr XXIII/133/2001 Rady Gminy w Pęczniewie z dnia 27.04.2001 r. Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego z dnia 23.05.2001 r. Nr 88 poz. 900. Plan obejmuje tereny budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego oraz tereny leśne położone w miejscowości Siedlątków. Został 

sporządzony w skali 1:2 000. Powierzchnia planu wynosi ok. 1,03 ha. 

 

4. Zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pęczniew  

- Uchwała Nr XXIII/134/2001 Rady Gminy w Pęczniewie z dnia 27.04.2001 r. Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego z dnia 23.05.2001 r. Nr 88 poz. 901. Plan obejmuje tereny budownictwa 
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mieszkalno – pensjonatowego położone w miejscowości Kolonia Siedlątków. Został sporządzony  

w skali 1:2 000. Powierzchnia planu wynosi ok. 0,57 ha. 

 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedlątków w gminie Pęczniew  

- Uchwała Nr XVIII/88/2004 Rady Gminy Pęczniew z dnia 2.07.2004 r. Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego z dnia 10.08.2004 r. Nr 226 poz. 2025. Plan obejmuje tereny zabudowy 

mieszkaniowej i mieszkaniowo-letniskowej położone we wsi Siedlątków. Został sporządzony w skali 

1:1 000. Powierzchnia planu wynosi ok. 0,68 ha. 

 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Wylazłów w gminie 

Pęczniew - Uchwała Nr XXVI/146/2005 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30.06.2005 r. Dziennik 

Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 27.08.2005 r. Nr 268 poz. 2637. Plan obejmuje tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położone w miejscowości Wylazłów. Został sporządzony 

w skali 1:2 000. Powierzchnia planu wynosi ok. 47,00 ha. 

 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Popów, gmina Pęczniew 

- Uchwała Nr XV/91/2008 Rady Gminy Pęczniew z dnia 12.06.2008 r. Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego z dnia 29.07.2008 r. Nr 252 poz. 2277. Plan obejmuje tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowości Popów. Został sporządzony  

w skali 1:1 000. Powierzchnia planu wynosi ok. 5,20 ha. 

 

Zakres obszarowy powyższych dokumentów obejmuje około 73,48 ha tj. ok. 0,6 % powierzchni gminy, 

przy czym rozpatrywane łącznie nie stanowią jednolitej formy ustaleń. Obowiązujące plany miejscowe nie 

stanowią znaczącego znaczenia w planowaniu przestrzennym gminy. 

Gmina Pęczniew w 2021 r. wydała łącznie 97 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia zasad 

zagospodarowania oraz 1 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łącznie do Urzędu Gminy 

w roku 2021 wpłynęło 98 wniosków. 

Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 5 wypisów  i wyrysów  z obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 172 zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, które wnioskodawcy przedkładali przede wszystkim w kancelariach notarialnych. 
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Rewitalizacja 

 

Rada Gminy Pęczniew nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego planu 

rewitalizacji. Na terenie gminy nie wyznaczono obszarów zdegradowanych, obszarów rewitalizacji czy 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pęczniew na lata 2019 -2023 

(Uchwała Rady Gminy Pęczniew nr IX/61/19 z dnia 13.09.2019 r. w sprawie Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pęczniew na lata 2019-2023) zmieniony uchwałą 

X/68/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17.10.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pęczniew na lata 2019-2023 

Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do zapewnienia lokalu mieszkalnego 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkaniowy zasób Gminy Pęczniew jest położony na 

terenie miejscowości Pęczniew, Drużbin i Lubola 

 Mieszkaniowy zasób Gminy Pęczniew na dzień sporządzenia programu stanowił 25 kompletów lokali 

mieszkalnych, w tym: 

 15 mieszkań w trzech budynkach wspólnot mieszkaniowych w Pęczniewie przy ul. Wspólnej, 

 4 lokale w Domu Nauczyciela w Pęczniewie przy ul. Głównej, 

 2 lokale w Domu Nauczyciela w Luboli, 

 4 lokale w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Drużbinie. 

 

Informacje o zasobie mieszkaniowym oraz o stanie technicznym budynków i położeniu lokali mieszkalnych  

w budynkach przedstawia zamieszczona poniżej tabela nr 1. 

L.p. 
Rodzaj i położenie 

budynku 

Identyfikator działki 

ewidencyjnej 

Liczba lokali 

mieszkalnych 

w budynkach 

Wyposażenie 

1. 
Blok nr 1, ul. Wspólna 1, 

Pęczniew 

101102_2.0015.1002 

15 

Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, 

energetyczna, c.o. 

2. 
Blok nr 2, ul. Wspólna 2, 

Pęczniew 

101102_2.0015.1001  Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, 

energetyczna, c.o. 

3. 
Blok nr 3, ul. Wspólna 3, 

Pęczniew 

101102_2.0015.1000  Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, 

c.o. 

4. 

Dom Nauczyciela 

w Pęczniewie, ul. Główna 

17 

101102_2.0015.683 

 
4 

Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, 

energetyczna, c.o. 

5. 
Dom Nauczyciela w 

Luboli, Lubola 82 

101102_2.0012.750 

2 

Instalacja wodociągowa, energetyczna, 

c.o., bezodpływowy zbiornik na 

nieczystości ciekłe 

6. 
Budynek dawnej szkoły 

w Drużbinie, Drużbin 54 

101102_2.0005.175 

4 

Instalacja wodociągowa, energetyczna, 

bezodpływowy zbiornik na nieczystości 

ciekłe  

Tabela 1. Struktura zasobu mieszkaniowego Gminy Pęczniew 
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Budynki wymienione w  tabeli nr 1 zostały wybudowane w latach 1960-1985 i wraz z wyposażeniem 

w urządzenia techniczne i instalacje stanowią mieszkaniowy zasób gminy. Prognozuje się, że w latach  

2019-2023 zasób mieszkaniowy  będzie ulegał systematycznemu zmniejszeniu w związku z planowaną 

sprzedażą lokali mieszkalnych.  Nie przewiduje się budowy nowych mieszkań. Planuje się wydzielenie  

z posiadanego zasobu jednego lokalu socjalnego. 

Wszystkie lokale są wynajmowane. Gmina Pęczniew nie prowadzi list oczekujących na mieszkania socjalne 

i komunalne.. 

 Mieszkanie komunalne wynajmowane są na zasadach określonych w uchwale nr XXII/133/2009 Rady 

Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pęczniew, zmienionej uchwałą nr XV/75/2011 Rady Gminy Pęczniew  

z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pęczniew. 

 Liczba budynków, w tym lokali będących własnością Gminy Pęczniew i ciążące na gminie 

obowiązki ustawowe z tytułu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin powoduje, że do sprzedaży  

w następnych latach planuje się przeznaczyć 15 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

(blokach); 4 lokale w Domu Nauczyciela w Pęczniewie oraz 2 lokale w Domu Nauczyciela w Luboli. Wykup 

odbywać się będzie w ruchu ciągłym na wniosek najemcy. Lokale bez najemców będą sprzedawane w drodze 

przetargu. Prognozuje się, że w latach 2019-2023 zasób mieszkaniowy  będzie ulegał systematycznemu 

zmniejszeniu, w związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Rok 
Element 

prognozy 

Blok nr 1 

ul. Wspólna 1, 

Pęczniew 

Blok nr 2 

ul. Wspólna 2, 

Pęczniew 

Blok nr 3 

ul. Wspólna 3, 

Pęczniew 

Dom Nauczyciela 

w Pęczniewie 

ul. Główna 17 

 

Dom nauczyciela 

w Luboli 

Lubola 82 

Budynek dawnej 

szkoły w Drużbinie 

Drużbin 54 

2019 

Liczba lokali 5 6 3 4 2 4 

Stan 

techniczny 
dobry dobry dobry średni średni średni 

Prognozowana liczba lokali mieszkalnych (socjalnych i komunalnych) w 2019 r.: 24 

2020 

Liczba lokali 3 4 2 4 2 4 

Stan 

techniczny 
dobry dobry dobry średni średni średni 

Prognozowana liczba lokali mieszkalnych (socjalnych i komunalnych) w 2020 r. : 19 

2021 

Liczba lokali 2 3 1 2 2 4 

Stan 

techniczny 
dobry dobry dobry średni średni średni 

Prognozowana liczba lokali mieszkalnych (socjalnych i komunalnych) w 2021 r.: 13 

2022 

Liczba lokali 1 2 0 1 2 4 

Stan 

techniczny 
dobry dobry dobry średni średni średni 

Prognozowana liczba lokali mieszkalnych (socjalnych i komunalnych) w 2022 r.: 10 

http://dziennik.lodzkie.eu/Compatible/Details?Oid=1436
http://dziennik.lodzkie.eu/Compatible/Details?Oid=1436
http://dziennik.lodzkie.eu/Compatible/Details?Oid=1436
http://dziennik.lodzkie.eu/Compatible/Details?Oid=15786
http://dziennik.lodzkie.eu/Compatible/Details?Oid=15786
http://dziennik.lodzkie.eu/Compatible/Details?Oid=15786
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2023 

Liczba lokali 0 0 0 0 0 4 

Stan 

techniczny 
     średni 

Prognozowana wielkość lokali mieszkalnych (socjalnych i komunalnych) w 2022 r.: 4 

 

Zasób mieszkaniowy gminy – stan aktualny 

 

L.p. Rodzaj i położenie budynku 

Identyfikator działki 

ewidencyjnej 

Liczba lokali 

mieszkalnych 

w budynkach 

Wyposażenie 

Stan 

techniczny 

budynku 

1. 
Blok nr 1, ul. Wspólna 1, 

Pęczniew 

101102_2.0015.1002 

12 

Instalacja wodociągowa, 

kanalizacyjna, energetyczna, c.o. 
Dobry 

2. 
Blok nr 2, ul. Wspólna 2, 

Pęczniew 

101102_2.0015.1001  Instalacja wodociągowa, 

kanalizacyjna, energetyczna, c.o. 
Dobry 

3. 
Blok nr 3, ul. Wspólna 3, 

Pęczniew 

101102_2.0015.1000  Instalacja wodociągowa, 

kanalizacyjna, c.o. 
Dobry 

4. 
Dom Nauczyciela 

w Pęczniewie, ul. Główna 17 

101102_2.0015.683 

 
4 

Instalacja wodociągowa, 

kanalizacyjna, energetyczna, c.o. 
Średni 

5. 
Dom Nauczyciela w Luboli, 

Lubola 82 

101102_2.0012.750 

2 

Instalacja wodociągowa, 

energetyczna, c.o., bezodpływowy 

zbiornik na nieczystości ciekłe 

Średni 

6. 
Budynek dawnej szkoły 

w Drużbinie, Drużbin 54 

101102_2.0005.175 

4 

Instalacja wodociągowa, 

energetyczna, bezodpływowy zbiornik 

na nieczystości ciekłe  

Średni 

7. 

Budynek dawnego 

posterunku policji, Pęczniew, 

ul. Głowna 16/4 

101102_2.0015.954 

101102_2.0015.958 

101102_2.0015.960 

3 
Instalacja wodociągowa, 

kanalizacyjna, energetyczna, c.o. 
Średni 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

Rozpoczęto prace zmierzające do opracowania planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

i podjęcia stosownych zarządzeń. 

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków we własności lub we władaniu Gminy Pęczniew 

znajduje się ok. 796 działek gruntu co stanowi ok. 227ha, z czego ok. 93,7 wchodzi bezpośrednio w skład 

mienia komunalnego. Znaczną część stanowią tereny komunikacyjne. Zasób nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży jest niewielki. 

W użytkowanie wieczyste oddano 88 działek o łącznej powierzchni 8,5467 ha, z czego 80 na cele 

rekreacji sezonowej (kompleks Siedlątków).  

W 2021 r. 7 nieruchomości lub części nieruchomości było przedmiotem umów dzierżawy, a 4 było 

przedmiotem nieodpłatnego użyczenia. Gmina Pęczniew dzierżawi od Wód Polskich RZGW w Poznaniu ok. 

3ha gruntów, obejmujących część dz. 1/1 i 197/1 w Wylazłowie pod przystań jachtową i zatokę.  
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Umowy dzierżawy obowiązujące w 2021 r. dotyczyły: 

 

1 Księża Wólka, część dz. 428/4, prowadzenie działalności usługowej - skład drewna 

2 Pęczniew, dz. 245, nieruchomość zabudowana. Ośrodek sportu i rekreacji 

3 Księża Wólka, dz. 428/4, pow. 225m2, maszt telekomunikacyjny 

4 Pęczniew, dz. 248, maszt telekomunikacyjny 

5 Wola Pomianowa dz. 125/2, pow. 0,3142 ha, grunty rolne 

6 Brodnia, dz. 440/6, pow. 0,32ha, grunty rolne 

7 Brodnia dz. 397, pow. 0,4700ha, grunty rolne 

8 Drużbin, dz. 175, pow. 1,26m2, szafa dostępowa ONU - telekomunikacja 

 

 

Nieodpłatne umowy użyczenia obowiązujące w 2021 r. dotyczyły: 

 

1 101102_2.0015.998/1 pow. 100m2, projekt "SPORT - Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej" 

2 Pomieszczenie biurowe o pow. 10,92m2 zlokalizowane na parterze budynku przy  ul. Głównej 10/12  

w Pęczniewie 

3 Brzeg, dz. 471/5, pow. ok. 9m2, cele obserwacyjno-badawcze wód podziemnych 

4 Rudniki, dz. 408/5 o pow. 0,3000ha, zabudowana budynkiem strażnicy 

 

Corocznie w ramach opracowywania projektu budżetu określa się przewidywany poziom sprzedany 

nieruchomości mienia gminnego. 

 

 

Zabytki 

 

 Kościół pw. Św. Katarzyny w Pęczniewie drewniany, zbudowany w 1761 roku przez dziedzica 

Pęczniewa- Tomasza Kossowskiego. 

 Kościół pw. Św. Stanisława w Brodni zbudowany w XVIII w.  

 Kościół pw. Św. Stanisława B i M w Drużbinie murowany, późnorenesansowy, zbudowany w 1630 roku 

na miejscu wcześniejszego drewnianego. 

 Kościół pw. Św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie zbudowany w II połowie XVII w. z kamienia 

polnego i cegły. 

 Kapliczka przydrożna w miejscowości Popów drewniana, ludowa z XIX w., posiada dużą wartość 

zabytkową. 

 Wiatraki w miejscowości Zagórki i Siedlątków. 
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Infrastruktura drogowa 

 
 

Układ komunikacyjny gminy Pęczniew stanowią: droga wojewódzka, drogi powiatowe  i drogi gminne.  

Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 478 relacji Rzymsko - Księża Wólka– Krępa. 

 

Lp. 
 

NUMER 

DROGI 

 

PRZEBIEG DROGI 

 

DŁUGOŚĆ 

(w km)  

 

1.  

1700E 
 

 

Sieradz (ul. Borek)-Włyń-Dzierzązna-Lubola-

Pęczniew-Rzechta-Wierzchy 

 
 

 

15,48  

 

2.  

3710E 

 

 

Łyszkowice-Dzierzązna-Krępa 

 

 

5,78  

 

3.  

3711E 

 

 

Księże Młyny-Niemysłów-Porczyny 

 

 

2,31  

 

4.  

3712E 

 

 

Siedlątków-Pęczniew-Zadzim-Chodaki 

 

 

13,34  

 

5.  

3713E 

 

 

Księża Wólka-Popów 

 

 

2,74  

 

6.  

3714E 

 

 

Niemysłów-Rzechta 

 

 

3,19  

 

7.  

3715E 

 

 

Brodnia-Lubola-Rzeczyca-Szadek (ul. Przedmieście 

Grabowiny, ul. Stodolniana 

 

 

5,56  

 

8.  

3717E 

 

 

Drużbin-Busina Stara 

 

 

3,12  

 

9.  

3718E 

 

 

Drużbin-Bratków Dolny 

 

 

1,4  

 

 

Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy wynosi ok. 53km. 
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GMINA PĘCZNIEW - WYKAZ DRÓG GMINNYCH 

 

l.p. Numer drogi  Nazwa ciągu drogowego  Długość drogi  

(w km) 

Rodzaj nawierzchni  

 

1.  

 

111006E  

( Porczyny) gr. gm. Poddębice 

– Wola Pomianowa – gr. gm. 

Zadzim (Charchów Pański)  

1,816 asfalt 0,7 km - pozostała 

żwir/ natur. grunt 

2. 111101E Księże Młyny – Księża Wólka 4,103 asfalt 1,04 km - pozostała   

żwir/natur. grunt  

3. 111102E Pieńki – Suchorzyn – Drużbin 4,098 asfalt 1,81km - pozostała 

żwir/natur. grunt  

4.  111103E Suchorzyn - Dybów 0,872 asfalt 

5.  111104E Pęczniew – Dąbrowa Nowa - 

Rudniki  

1,744 asfalt 

6.  111105E Brzeg – Szklanki - Brodnia – 

Dąbrowa Lubolska 

6,664 asfalt 4,69 km - pozostała 

żwir/ tłuczeń 

7. 111106E Brzeg – Szklanki - Jadwichna  2,282 asfalt 

8.  111107E (Kolonia Kraczynki) – dr. pow. 

Nr 1700E- dr .pow. 3712E 

0,451 asfalt 

9.  111108E Kolonia Popów – Zbiornik 

Jeziorsko 

0,934 asfalt 

10. 111259E ( Wola Flaszczyna) – gr. gm. 

Zadzim – Przywidz – gr.gm. 

Zadzim - Grabina  

5,562 asfalt 

 

11.  

 

114459E 

(Pierzchnia Góra) gr. gm. 

Warta-Jadwichna -

Ferdynandów – Rudniki – 

gr.gm. Zadzim (Rzechta) 

10,807  asfalt 3,1 km – pozostała 

żwir/tłuczeń/natur.grunt  

12.  114461E (Rososzyca) - gr.gm.Warta-

Jadwichna  

0,985  Natur.grunt 

13. 111109E Zbiornik Jeziorsko – Popów -

Siedlątków 

2,315 asfalt 

`14. 111110E  Pęczniew, ul. Sportowa  0,489 asfalt 

15. 111111E Pęczniew, ul. Rynek  0,240 asfalt 

RAZEM 43,362 
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Gospodarka wodno-ściekowa za 2021r, 

 

 

- Gospodarka wodno-ściekowa. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Pęczniewie.  

Na terenie gminy funkcjonują trzy systemy wodociągów wiejskich ze stacjami wodociągowymi: 

- Księża Wólka – północna część gminy,  

- Pęczniew – środkowa część gminy,  

- Lubola – południowa część gminy. 

 

 

Ogólna długość sieci wodociągowej na terenie gminy Pęczniew  na 31.12.2021r. wynosi 103 km.  

Liczba przyłączy wodociągowych wyniosła w 2021r. 2066 sztuk.. W ciągu 5 lat, tj. od 2016 do 2021 r. procent 

nieruchomości korzystających z sieci wodociągowej wzrósł o 18,7%. 

 

Charakterystyka sieci wodociągowej w gminie Pęczniew. 

 

 

Sieć wodociągowa 
 

Długość czynnej sieci 

rozdzielniczej w (km) 

Liczba przyłączy (szt) 

2021 

 

103 1997 

2022 

 

103 2066 

 

 

 

Przyłącza wodociągowe obejmują 958 budynków mieszkalnych oraz 1108 działek rekreacyjnych. Liczba 

ludności korzystającej z sieci  wodociągowej - ok 3 515 osób. 

 

- Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w gminie Pęczniew.  

 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pęczniew wynosiła 0,9 km z 32 sztukami przyłączy.  

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem Samorządowego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie jest zapewnienie niezawodności dostawy wody, podwyższenie 

jakości świadczonych usług.  

 

W zakresie sieci wodociągowej planuje się również inwestycje rozwojowo-modernizacyjne, których 

podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości dostawy wody do odbiorców. Planowana rozbudowa sieci 

umożliwi spięcie systemów wodociągowych zasilanych z niezależnych stacji wodociągowych. Samorządowy 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w swej działalności wodociągowo-

kanalizacyjnej, dąży do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody 

przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, 

 a także oczyszczania ścieków. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pęczniew został pierwotnie przyjęty Uchwałą Nr XV/88/2015 Rady 

Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 roku. Obecnie obowiązującym aktem jest zaktualizowany Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pęczniew- Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 

lutego 2017 r. http://e-peczniew.pl/upload/plan2017a.pdf Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie 

korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających emisję 

gazów cieplarnianych poprzez wyznaczone dla Gminy Pęczniew cele: 

-redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

-zwiększenie udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, 

-redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej, 

-redukcja zanieczyszczeń powietrza. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory (budownictwo użyteczności publicznej, 

budownictwo mieszkaniowe, transport, oświetlenie uliczne, przemysł) i podmioty będące producentami, 

dystrybutorami i użytkownikami energii uwzględniając podmioty zarówno publiczne jak i prywatne. 

 

Program Ochrony Środowiska. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pęczniew na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023 

 http://e-peczniew.pl/upload/pos2015.pdf . Program jest dokumentem analizującym istniejący stan 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego Gminy Pęczniew oraz przedstawiającym cele 

 i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu zachowania dobrego stanu 

środowiska, a tam gdzie konieczne jest jego poprawa przedstawione zostały działania naprawcze. 

W 2021 r. zutylizowano 104, 90 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z 38 nieruchomości w tym  

z budynku należącego do Gminy Pęczniew. Jako Beneficjent programu realizowanego przez WFOŚiGW  

w Łodzi pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 37 013,00 zł, co stanowiło 90% całkowitej kwoty 

(wartość zadania wyniosła 41 126,40 zł). 

Ponadto realizowane jest wiele zadań mających na celu poprawę, jakości i ochronę zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej, jakości wody do picia 

tj. aktualizowanie rejestru zbiorników bezodpływowych wraz z kontrolą ich stanu technicznego.  

POŚ obejmuje także zadania z zakresu ochrony, jakości powietrza atmosferycznego, ochrony powierzchni ziemi 

oraz środowiska glebowego. W harmonogramie działań ujęto również niezbędne zadania, które mają szczególny 

wpływ na realizacje założonych celów tj. edukacja ekologiczna mieszkańców m.in. podnoszenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców i promocja walorów środowiskowych gminy. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych. 

Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pęczniew na lata 2016- 2025 przyjęta została 

Uchwałą Nr XX/120/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 03 czerwca 2016 r, której główne cele zakładają; 

1. Wzrost integracji społecznej w gminie i rozwój aktywności mieszkańców na rzecz wspólnoty. 

2. Poprawa warunków zdrowotnych i przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej. 

3. Wzrost kompetencji społecznych i przedsiębiorczości.  

4. Poprawa standardu życia mieszkańców. 

 

 Źródła finansowania: budżet państwa, środki własne Gminy, środki ministerialne, środki unijne. 

http://e-peczniew.pl/upload/plan2017a.pdf
http://e-peczniew.pl/upload/pos2015.pdf
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Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku – uchwała Rady 

Gminy w Pęczniewie Nr XXIV/144/20 z dnia 24 Listopada 2020 r. 

 

 

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2021 roku w Gminie Pęczniew były: 

 

1. Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychoterapeutycznej i prawnej,  

a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.  

4. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 

6. Objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od alkoholu. 

7.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131i 15 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu przed 

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.  

9. Zwiększenie skali działalności informacyjnej. 

 

Program jak w latach poprzednich , realizowany był przy współpracy z jednostkami gminnymi  

i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

podejmowane były przedstawione działania w ramach współpracy punktu ze Szkołą Podstawową w Pęczniewie: 

- konsultacje indywidualne z uczniami wymagającymi wsparcia psychologicznego – 52 osoby  

- konsultacje z nauczycielami  - 28 razy;  

- konsultacje z dyrektorami szkół – 5 razy) 

 

Działania skierowane do osób nadmiernie pijących , pijących szkodliwie, uzależnionych i ich rodzin 

realizowane są przy ścisłej współpracy z Gminną Komisją rozwiązywania problemów Alkoholowych, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Policji, Kuratorów Sądowych i zatrudnionych terapeutów w Punkcie Informacyjno  

-  Konsultacyjnym. 

Z porad specjalistów w 2021 roku skorzystało - 151 osób, a 29 osób uzyskało porady online w związku  

z COVID – 19. 

Monitorowano osoby zagrożone uzależnieniami i motywowano do podjęcia terapii – 26 osób, 6 osób podjęło 

terapię w poradniach i u terapeutów. 

Do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień zmotywowano 7 osób. 

 

Na bieżąco w ciągu całego roku , rozprowadzane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia w zakresie pomocy 

uzależnionym i współuzależnionym.  

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% w 2021 r. wynosiła 15. 
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Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Gmina Komisja  obejmuje swym działaniem, osoby uzależnione i zagrożone patologiami społecznymi wraz  

z rodzinami, oraz te rodziny w których dochodzi  do przemocy.                  

Komisja powołała i finansuje miejsca, w których zapewnia dostępność specjalistów przygotowanych do 

pracy z ludźmi z uzależnieniami, stosujących przemoc oraz ich współuzależnionym rodzinom. (Punkt 

Konsultacyjno – Informacyjny i Świetlica socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej).  Tu psychoterapeuci 

obejmują długofalową pomocą terapeutyczną osoby dorosłe, dzieci z problemami, doznające przemocy  

i niedostosowane społecznie, uczą umiejętności  i możliwości radzenia sobie z przemocą, różnymi 

uzależnieniami i zachowaniami. 

 W roku  2021 GKRPA zbierała się 12-krotnie. 

Opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności 

lokalizacji punktów sprzedaży zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Pęczniewie. 

Dla dzieci i młodzieży zakupiono książeczki profilaktyczne przeznaczone dla całych rodzin. 

Dla dzieci i rodziców z rodzin, w których występuje z problemem alkoholowy  zorganizowano na 

Mikołajki paczki ze słodyczami. 

 

Przeciwdziałania przemocy związanej z nadużywaniem alkoholu. 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej bądź ekonomicznej)  bardzo często wiąże się  

z nadużywaniem alkoholu, dlatego w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy w Rodzinie 

wchodzą członkowie Gminnej Komisji. W związku z tym w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym 

świadczone są usługi skierowane do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem 

alkoholu. 

 

Przeciwdziałanie narkomanii. 

 

Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku było 

 

1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez ograniczenie dostępu do 

substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych. 

3. Dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom ( między innymi nauczycielom, pedagogom 

szkolnym, rodzicom) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią, informowanie  

o dostępnych formach pomocy. 

 

Aby zmniejszyć rozpowszechnienie używania środków odurzających, substancji psychotropowych  

i innych środków zastępczych wśród młodych ludzi, konieczne jest wdrożenie działań ukierunkowanych na 

wzmacnianie systemu wartości młodzieży i rodzin, w szczególności wartości zdrowia, a także kształtowanie 

przekonań normatywnych i umiejętności psychospołecznych chroniących przed używaniem narkotyków. 

Konieczne, są także kompleksowe działania profilaktyczne obejmujące całe rodziny. Zintegrowane działania 

muszą być adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Jednakże 

najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii jest profilaktyka prowadzona w środowisku 

lokalnym. 

 

W tym celu GKRPA podjęła następujące działania: 

- przeprowadzono szkolenia profilaktyczne w ramach Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii 

„Narkotyki, dopalacze i inne współczesne uzależnienia” 

- szkolenie dla różnorodnych grup zawodowych (pracowników Urzędu Gminy i innych pracowników instytucji 

zajmujących się pomocą w rodzinie) pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w 

społecznościach lokalnych”. 

W punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym prowadzone były usługi w zakresie rozwiązywania problemów 

związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. 
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Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Program współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 został przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Pęczniew Nr XXIV/136/20 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Pęczniew Nr XXV/151/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 

XXIV/136/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

 

Program współpracy Gmina Pęczniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opracowany w celu 

sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa oraz określenia reguły współpracy i zakresu 

zadań merytorycznych.  

 

Ustawa określa sferę zadań publicznych, w których organy samorządu terytorialnego powinny 

współpracować z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizacji tych zadań ma służyć opracowanie rocznych planów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

Działalność oraz zaangażowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotą 

funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Mając na celu poprawę warunków życia 

społeczności lokalnej oraz wsparcie swoich mieszkańców w działalności społecznej, Rada Gminy Pęczniew 

przyjęła do realizacji „Program współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 

 

Współdziałanie Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku obejmowało współpracę  

o charakterze finansowym i pozafinansowym: 

 

1. W zakresie współpracy finansowej-powierzenie lub wspieranie wykonania zadania publicznego wraz  

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przedmiotem współpracy finansowej była realizacja 

zadań publicznych w zakresie: 

 

- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. 

Ogólna pula środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2021 roku zabezpieczona  

w budżecie Gminy Pęczniew została określona na poziomie kwoty w wysokości  21 500, 00 zł.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz współuczestnictwa w równym 

traktowaniu wszystkich podmiotów objętych współpracą. 

Realizacja programu przyczyniła się do pogłębienia dialogu obywatelskiego, nadania większego 

znaczenia powstałym inicjatywom obywatelskim z udziałem organizacji pozarządowych oraz do budowania 

lokalnego partnerstwa.  
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 

Rada Gminy Pęczniew w roku 2021 podjęła 70 uchwał z czego 39 objętych było nadzorem Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi, 24 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru: 

1. Organ nadzoru tj Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie w przypadku: 

 Uchwały nr XXXI/184/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Pęczniew 

 Uchwały nr XXXIV/203/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 października 2021 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie na rok 2021”.  

 

W 2021 r. Gmina Pęczniew nie uczestniczyła w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi o stwierdzeniu 

nieważności uchwał. 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 

Gmina Pęczniew należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

- Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”, 

- Lokalna Grupa Działania „Przymierze Jeziorsko”, 

- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

- Związek Gmin Regionu Poddębickiego. 

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” ma na celu działanie na rzecz rozwoju regionalnego  

i lokalnego, a w szczególności: - działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich, - realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich opracowaną przez RLGD „Z Ikrą”, dla obszaru gmin 

wchodzących w skład Stowarzyszenia, - podnoszenie atrakcyjności obszarów wiejskich, - aktywizowanie 

mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa, - poprawa jakości życia na obszarach rybackich, - rozbudowa 

infrastruktury na obszarach rybackich, - budowanie wizerunku i promocja obszaru objętego działaniem 

Stowarzyszenia, - łagodzenie skutków zmian w sektorze rybackim, - rozwój sektora rybackiego, - promocja 

konsumpcji ryb, - różnicowanie działalności gospodarczej na terenach rybackich, - lepsze wykorzystywanie  

i ochrona zasobów lokalnych, - rozwój technik rybactwa zmierzających do ochrony środowiska, - wspólne 

działanie na rzecz ochrony wód i ich zasobów, - promocja i rozwój wędkarstwa, - poprawa współpracy 

pomiędzy władzami publicznymi a podmiotami reprezentującymi sektor rybacki, jak również pomiędzy grupami 

rybackimi, - inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa, - wspieranie, 

opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych przez instytucje rządowe  

i samorządowe, struktury Unii Europejskiej oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne, - działalność edukacyjna, 

informacyjna i szkoleniowa zmierzająca do poprawy spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią 

Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym, - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy, - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki 

 i agroturystyki, - ochrona i promocja zdrowia, - promowanie produktów lokalnych, rzemiosła, rękodzielnictwa 

itp., - upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,- wspieranie 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, - wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej 

mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, - działania z zakresu pomocy społecznej, w tym 

prowadzenie m.in. świetlic, klubów środowiskowych, inna działalność profilaktyczna, - działania na rzecz 

bezpiecznej, ekologicznej i racjonalnej eksploatacji, projektowania i wykonania urządzeń, instalacji i sieci 

energetycznych, - wspieranie działalności obejmującej wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii w tym ze 

źródeł odnawialnych, w szczególności z wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu, biomasy,  

- działanie na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,  

- wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz infrastruktury teleinformatycznej,  
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- wspieranie innowacyjnej gospodarki, - ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego,  

- działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, - prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów objętych 

terenem działania Stowarzyszenia. 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Przymierze Jeziorsko” powołane zostało 18 marca 2006 roku. Gminy 

członkowskie wchodzące w jego skład to Burzenin, Pęczniew, Sieradz oraz Warta. Główne cele LGD to 

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmacniania aktywności ludności 

wiejskiej w tym kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijanie potencjału turystycznego i rekreacyjnego 

obszaru, promocja aktywnego stylu życia, dbałość o dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze oraz 

wspieranie działalności organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność w głównej mierze 

na programie LEADER. Jest realizatorem jego wszystkich edycji począwszy od pilotażu, w którego skład 

wchodziły Schemat I i II, następnie edycja 2007-2013 oraz obecnie 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. W ramach zrealizowanych naborów wniosków beneficjenci pozyskali za pośrednictwem 

LGD łącznie ponad 5 mln złotych. Były to w głównej mierze projekty inwestycyjne, promocyjne oraz 

edukacyjne, które miały wymierny wpływ na obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. 

 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej to największa ogólnopolska organizacja 

skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji 

przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów 

wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem 

Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone 

na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany 

doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. 

Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki zaangażowaniu wiele 

złych z punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało 

oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką platformę współpracy 

 i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza 

dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na 

przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, 

realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje 

wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów. 

 

Związek Gmin Regionu Poddębickiego związek wykonuje zadania publiczne  

w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadaniem Związku jest lepsze zaspokojenie potrzeb 

publicznych gmin i interesów ich mieszkańców oraz rozwiązywanie problemów przekraczających możliwości 

realizacyjne każdej z gmin, a także tworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju. Zadaniem Związku są  

w szczególności przedsięwzięcia podejmowane w zakresie polityki regionalnej, ochrony środowiska, produkcji 

roślinnej i zwierzęcej, przemysłowej, przetwórstwa rolno- spożywczego i zaopatrzenia, gospodarki komunalnej  

i urządzeń komunalnych, wodociągowania i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, dróg, wysypisk i utylizacji 

odpadów, gazownictwa, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, upowszechniania kultury, kultury fizycznej, terenów 

i urządzeń rekreacyjnych, obrony cywilnej. W celu wykonywania zadań Związek może prowadzić działalność 

gospodarczą, tworzyć jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa, zawierać umowy z innymi podmiotami. 

Członkami Związku są następujące Gminy: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Wartkowice, Zadzim. Związek ma 

charakter otwarty, do Związku mogą przystąpić gminy akceptujące cele i statut Związku.  
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VIII.  CZĘŚĆ ANALITYCZNA (INWESTYCJE I DZIAŁANIA PROWADZONE W 2021 

ROKU) 
 

1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY 

PĘCZNIEW 

Realizacja projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Pęczniew” rozpoczęła się w maju 2020 roku i miała na celu  wykonanie prac termomodernizacyjnych 

polegających na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej  

3 budynków użyteczności publicznej tj. budynku szkoły podstawowej, przedszkola i urzędu. W ramach 

zaplanowanych robót między innymi: docieplono ściany zewnętrzne i stropodachy, zmodernizowano 

oświetlenie wewnętrzne. W budynku przedszkola zamontowano pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne,  

a w budynku urzędu zamontowano nowe źródło ciepła opalane biomasą. Dodatkowo zainstalowano oświetlenie 

zewnętrzne typu LED oraz monitoring. Gmina na w/w projekt pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Osi 

Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie 

IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wszystkich prac to kwota blisko 1.900.000,00 zł, w tym 

dofinansowanie unijne wynosi ponad 1.200.000,00 zł. Samorząd pozyskał również na w/w zadanie środki  

z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki. Wysokość dotacji to 73 073,00 zł, 

preferencyjna pożyczka to kwota 170 507,00 zł. 

 

2. MODERNIZACJA ULICY WSPÓLNEJ W PĘCZNIEWIE 

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na ulicy Wspólnej w miejscowości Pęczniew” 

wykonano kanalizację deszczową, nowe parkingi, oświetlenie, małą infrastrukturę: kosze, ławki, donice 

kwiatowe, altanę oraz nawierzchnię asfaltową i nowe chodniki. Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo-Mostowych S. A. Koło. Całkowita wartość projektu to kwota 967.395,00 zł. Część środków na 

realizacje w/w zadania w wysokości 299.999,00 to środki unijne pozyskane przez samorząd z Programu 

Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 

przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Dodatkowo 

gmina przeznaczyła 500.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała 

kwota 167.396,00 zł to wkład własny naszego samorządu. 

 

3.  NOWA DROGA BRZEG – ZAGÓRKI 

 Zmodernizowana została droga Brzeg – Zagórki, na odcinku 990 metrów wykonano podbudowę  

z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek asfaltowych i nowe oznakowanie. Na to zadanie gmina 

otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Wysokość dotacji to 46.670,00 zł, a całkowity koszt inwestycji to 271.000,00 zł. 

 

4. BUDOWA ZAPASOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KSIĘŻA 

WÓLKA 

 W 2021r. zakończyły się prace związane z budową zapasowego zbiornika retencyjnego wody 

uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, które 

stanowią część zadania pn. „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego 

uzbrojeniem na terenie stacja uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup 

wyposażenia technicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”. SUW będzie dysponował drugim 

zbiornikiem zapasowym wody czystej o pojemności 100 m3. Samorząd zdecydował się na  inwestycję widząc 

pojawiające się problemy w zapewnieniu stałego zaopatrzenia w wodę szczególnie w okresie letnim, w czasie 

długotrwałego braku opadów. Gmina na dofinansowanie tego zadania złożyła wniosek w ramach III naboru 

wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

W tym okresie programowania każdemu samorządowi przypadała maksymalnie kwota dofinansowania  

w wysokości 2 000 000,00 zł na działania wodno – kanalizacyjne. Otrzymana dotacje w wysokości 120 986,00 

zł  co oznacza, iż gmina Pęczniew w całości wykorzystała przysługującą jej pulę. Wcześniej samorząd pozyskał 

1 879 014,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków oraz SUW Pęczniew. 
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5. SZKOŁA RÓWNYCH SZANS 

 Zrealizowany został projekt unijny „Szkoła równych szans” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja 

Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  XI.1.2 Kształcenie ogólne,  Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Głównym założeniem ujętym we 

wniosku było rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP  

w Pęczniewie z filią w Brzegu oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach projektu, 

który ruszył 1 lipca ubiegłego roku uczniowie skorzystali z możliwości uczestnictwa w szeregu zajęć 

dodatkowych. Wśród tych zajęć znalazły się między innymi przedmioty ścisłe, język angielski, logopedia, czy 

też ekspresja kulturalna. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce naukowe. Powstała również nowoczesna 

pracownia informatyczna. Wartość całego projektu to kwota 1 445 280,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 1 344 110,40 zł. 

 

6. WSPARCIE NA STARCIE 

 Realizacja projektu ,,Wsparcie na starcie -  poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew ”. Projekt ten realizowany był  od 01.07.2019 r. przy wsparciu 

środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka 

jakość edukacji, Poddziałanie X.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.W ramach w/w zadania wygenerowano nowe miejsca 

przedszkolne, w tym stworzono warunki do objęcia edukacją dzieci z niepełnosprawnością. W trakcie realizacji 

projektu zakupiono niezbędne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sprzęt, meble, materiały 

biurowo – papiernicze, sprzęt TIK i oczyszczacze powietrza. Doposażono place zabaw przy budynku Szkoły 

Podstawowej w Brzegu oraz przy Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie. Zorganizowano również cykl szkoleń 

podnoszących kwalifikacje nauczycieli. Wartość całego zakończonego przedsięwzięcia to kwota ponad 

1 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota  

870 000,00 zł. 

 

 

IX. ROZWÓJ GOPODARCZY 
 

Na terenie Gminy brak jest dużych zakładów przemysłowo-produkcyjnych. 

Większymi podmiotami działającymi na terenie gminy Pęczniew są: 

 

 PPH  "AZAL" (firma bieliźniarska istniejąca od 1994 r.)  

 PPHU "LIDO" (firma bieliźniarska istniejąca od 1994 r.) 

 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 

 PPHU Młyn Pęczniew 

 Firma Konrad (firma bieliźniarska istniejąca od 1990 r. ) 

 Bank Spółdzielczy Poddębice O/Pęczniew 

 Zakład Budowlany Marek Urbaniak 

 Ośrodek Wypoczynkowy PHU "SUMEX" 

 Stacja Paliw "MAGROL" w Pęczniewie 

 Restauracja W Szczerym Polu Firma NEST 

 

Rodzaje przeważającej działalności gospodarczej w gminie Pęczniew to : 

 

 roboty budowlane 

 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 

 transport drogowy towarów 

 sprzedaż detaliczna  
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X. ROLNICTWO 

 

 

Jedną z form użytkowania terenu gminy Pęczniew jest jej rolnicze wykorzystanie. Użytki rolne zajmują  

9 687,00 ha tj. 68 % powierzchni geodezyjnej gminy Pęczniew. W obrębie gruntów rolnych przeważają grunty 

orne tj. 8 081,00 ha, występują również łąki i pastwiska o powierzchni 1 606,00 ha. Grunty leśne na terenie 

gminy Pęczniew wynoszą 1 845,00 ha. Na terenie gminy przeważają gleby klasy IV-V. Na terenach ornych 

uprawiane są głównie: zboża jare, kukurydza i rzepak, zboża ozime, rośliny okopowe, łąki i pastwiska. Z uwagi 

na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone występowanie niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na kondycję rolnictwa. 

 

 

XI. ROZWÓJ BUDOWNICTWA 
 

 

Budownictwo jednorodzinne 

 

Rozwój budownictwa na terenie gminy Pęczniew obrazują poniższe dane: 

1. Ilość nadanych numerów porządkowych 

Rok Ilość nadanych numerów 

2021 20 

2. Gmina Pęczniew posiada stosunkowo niewiele terenów pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne 

oraz budownictwo letniskowe. Znaczną cześć zbywanych nieruchomości stanowią grunty  

w Siedlątkowie zbywane na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych. 

 

Rok 
Ilość zbytych 

nieruchomości 
Uwagi 

2021 

Nieruchomości 

gruntowe 
7 

W tym sprzedano: 

 2 nieruchomości w na rzecz użytkowników wieczystych 

(Siedlątków), 

 1 nieruchomość zabudowana budynkiem restauracji SUMEX w 

Pęczniewie 

 3 nieruchomości niezabudowane w Popowie 

 1 nieruchomość rolną w Kraczynkach 

Nieruchomości 

lokalowe 
2   1 sprzedano na rzecz dotychczasowego najemcy 

 1 sprzedano w drodze przetargowej 

 Razem 9  
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Budownictwo w planowaniu przestrzennym 

 

Zakres obszarowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuje około 73,48 ha tj. ok. 0,6 

% powierzchni gminy, przy czym rozpatrywane łącznie nie stanowią jednolitej formy ustaleń. Obowiązujące 

plany miejscowe nie mają istotnego znaczenia w planowaniu przestrzennym gminy, większość inwestycji 

realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 

 

 

Rok 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

tereny 

zabudowy 

usługowej 

 

Tereny 

zabudowy 

letniskowej 

Tereny 

zabudowy 

innej 

(fotowoltaika) 

 

Tereny 

zabudowy 

zagrodowej 

Razem 

2021 58 0 30 7 2 97 

 

Ponadto wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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XII. OŚWIATA I EDUKACJA 
 

 

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2021 według stanu na dzień 30 września 2021 roku 

 

Liczba uczniów i oddziałów na 30.09.2021r. 

 

WRZESIEŃ 

Szkoła 

Podstawowa 

Pęczniew 

Szkoła 

Podstawowa 

- Filia Brzeg 

klasa 
liczba 

uczniów 
klasa 

liczba 

uczniów 

I 21 I 6 

IIA 17 II  

IIB 20 III  

IIIA 14 IV  

IIIB 14 V 9 

IV 20 VI  

V 23 VII  

VI 15 VIII  

VIIA 22   

VIIB 22   

VIIC 9   

VIIIA 18   

VIIIB 23   

VIIIC 7   

 245  15 

260 
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Oddział 

Przedszkolny 

Pęczniew 

Oddział 

Przedszkolny 

Brzeg 

 

RAZEM 

10 18  260 28 

28  288 

 

 

Liczba oddziałów: 

16 – Szkoła Podstawowa 

2 – oddziały przedszkolne  

 

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach na 30.09.2021r. 

 

wyszczególnienie 
zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty 

1. 
Oddziały przedszkolne 

Pęczniew i Brzeg 
3 3 2 2 1 

2. Szkoła Podstawowa 42,17 44 28,17 30 14 

RAZEM: 45,17 47 30,17 32 15 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku: 

 

Wydatkowano kwotę 5103,65 zł m.in.na: 

Studia podyplomowe dające dodatkowe kwalifikacje dla 1 nauczyciela: 

 Pedagogika opiekuńczo wychowawcza. 

 

Szkolenia Rady Pedagogicznej: 

 

 Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia. 

 Ocenianie motywujące do pracy uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej. 

 Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację  

i skutecznie się przed nią bronić. 

 Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów. 

 Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej. 

 

Dowożenie uczniów do szkół 

 

wyszczególnienie 

Uczniowie, którzy mają do szkoły 

kl. I-III kl. IV-VI 

do 2 km ponad 2 km do 4 km ponad 4 km 

Z liczby 

ogółem 

dochodzących do 

szkoły 
36  47  

dowożonych i 

dojeżdżających 
 49  124 

mieszkających w 

internacie 
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ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

PRZEPROWADZONEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA DEKI- 

DECZYŃSKIEGO W PĘCZNIEWIE WRAZ Z FILIĄ W BRZEGU 

 

JĘZYK POLSKI 

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składał się z 19 zadań: 9 zamkniętych i 10 otwartych.  

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów [ 9 p. zamknięte (20 

% całości) + 36 p. otwarte (80% całości)].  

Wśród zadań otwartych pojawiła się krótka forma wypowiedzi – zaproszenie, za które można było 

otrzymać 3 p. oraz wypracowanie na jeden w dwóch tematów : rozprawka lub opowiadanie twórcze – za 

napisanie pracy uczniowie mogli otrzymać maksymalnie 20 punktów.  

W arkuszu znajdowały się 2 dłuższe teksty ( fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza 

 i „Przyjaciel mądrości” Tadeusza Płużańskiego), których rozumienie było sprawdzane w kolejnych zadaniach.  

                        

 

Wyniki w naszej szkole w porównaniu z powiatem i województwem: 

 

 szkoła 
powiat 

poddębicki 

woj. 

łódzkie 
kraj Liczba 

uczniów 
22 

Średnia w % 53 54 58 60 

Maksimum 82    

Minimum 4    

Mediana 62    

Dominanta 62    

 

Średnia szkoły  53%-  stanin niżej średni. 

Średni wynik szkoły (53%) jest niższy od wyniku w powiecie o  1%  i   niższy w porównaniu z woj. łódzkim  

o 5 punktów procentowych. Wynik egzaminu ósmoklasisty jest zbieżny z wynikiem klasyfikacji 

końcoworocznej.  
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REKOMENDACJE : 

1) należy doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem poprzez pracę z wybranymi fragmentami  

z tekstów literackich, w tym lektur szkolnych, a także rozwiązywanie zadań odnoszących się do 

wybranego fragmentu, a pomijających znajomość całej lektury,  

2) należy doskonalić umiejętność rozumienia utworów literackich poprzez wprowadzanie ćwiczeń 

polegających np. na układaniu planu wydarzeń do wybranego fragmentu tekstu literackiego, 

3) należy kształtować umiejętność argumentowania poprzez zachęcanie uczniów do formułowania 

argumentów podczas tworzenia wypowiedzi pisemnych, do uzasadniania swojego zdania poprzez 

odwołanie się do przykładów z utworów literackich, w tym szczególnie lektur obowiązkowych,  

4) należy kształtować umiejętność interpretowania tekstów ikonicznych poprzez wprowadzanie na lekcji 

ćwiczeń sprawdzających umiejętność łączenia treści, np. obrazów, plakatów, grafiki, zdjęć z wybranymi 

tekstami literackimi, 

5) należy kształcić umiejętności językowe w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość posługiwania się 

szerokim zakresem środków językowych, które pozwolą im na pełną i swobodną realizację tematu,  

a zatem pracować nad wzbogacaniem i różnicowaniem składni, a także leksyki, w tym frazeologii, 

6) należy wypracowywać u uczniów nawyk zwracania szczególnej uwagi na ortografię  

i interpunkcję; ćwiczyć te umiejętności na lekcjach poprzez np. wspólne poprawianie tekstów 

zawierających błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 

 

MATEMATYKA 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki, który przeprowadzono 26.05.2021r. pisało 22 uczniów z klasy 

ósmej. 

Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte  

w arkuszu OMAP-100-2105. Arkusz egzaminacyjny zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania 

wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania obejmowały zagadnienia 

z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści  

i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych 

etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi. 

Wyniki w naszej szkole w porównaniu z powiatem i województwem: 

 

 szkoła 
powiat 

poddębicki 

woj. 

łódzkie 
kraj Liczba 

uczniów 
22 

Średnia w % 54 41 48 47 

Maksimum 

% 
88  100 100 

Minimum % 20  0 0 

Mediana % 52 36 44 44 

Modalna % 52 20 24 20 

Odchylenie 

standardowe  
21 24 26 26 
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Uczniowie naszej szkoły z wynikiem średnim 54% z matematyki zajęli pierwsze miejsce w powiecie. 

Średni wynik szkoły jest o 7 % wyższy niż średni wynik kraju, o 6% wyższy niż średni wynik województwa 

 i o 13% wyższy niż średni wynik powiatu. 

 

Liczba uczniów w szkole według wyników 

Niskie Średnie Wysokie 

2 15 5 

 

Najwięcej uczniów, 15 osób (68,18% ósmoklasistów) osiągnęło wyniki średnie. 

2 uczniów osiągnęło wyniki niskie. 

5 uczniów osiągnęło wyniki wysokie. 

Uczniowie z wynikiem średnim z matematyki  54% osiągnęli stanin 7 - wysoki. 

Wnioski i rekomendacje. 

 Zadania egzaminacyjne, szczególnie te, które osadzone są w kontekście praktycznym, można zazwyczaj 

rozwiązać różnymi sposobami. Wyposażenie uczniów w zróżnicowane sposoby podejścia do problemu daje 

szanse na to, że większość z nich znajdzie dla siebie odpowiedni i zastosuje go podczas rozwiązywania zadań. 

Operowanie wyrażeniami, rozwiązywanie równań, a zwłaszcza samodzielne ich układanie, zgodnie z podanymi 

warunkami zadania, stanowi nie lada wyzwanie dla większości uczniów. 

W osiągnięciu sukcesu w postaci pełnego rozwiązania przeszkodą były błędy rachunkowe. Generalnie, 

jeśli w rozwiązaniu zadania otwartego zostały popełnione błędy rachunkowe, to niemożliwym było uzyskanie 

kompletu punktów. Dla kolejnych roczników uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty 

powinno to być motywacją do doskonalenia sprawności rachunkowych oraz starannego wykonywania działań. 

Sprawdzanie poprawności rachunków i kolejnych wyników pośrednich to też przepis na uniknięcie trudności 

podczas realizowania kolejnych etapów rozwiązania.  

 

Osiągnięciu sukcesu w rozwiązywaniu problemów matematycznych sprzyja:  

1. stawianie uczniów w sytuacjach, w których konieczne jest skorzystanie z przepisu, wzoru. 

2. stosowanie podczas lekcji ćwiczeń prowadzących do dostrzegania regularności, podobieństw, analogii  

i formułowania na ich podstawie wniosków. 

3. wdrażanie do rozwiązywania zadań wieloetapowych i takich, które wymagają umiejętności łączenia 

wiedzy z różnych działów matematyki. Warto w takich przypadkach zachęcać uczniów do formułowania 

planu rozwiązania zadania i konsekwentnie go realizować. 

4. stwarzanie okazji do uogólniania poprzez zapisywania zależności między wielkościami za pomocą 

wzorów.  

5. dołożenie wszelkich starań, aby uczniowie z należytą starannością wykonywali wszystkie obliczenia na 

każdym etapie rozwiązywania zadania. 
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6. zapoznawanie uczniów z różnymi sposobami rozwiązywania zadań, co daje im większe możliwości 

rozwiązywania problemów matematycznych. 

7. zadbanie o to, by podczas poszukiwania rozwiązania sprawdzone były wszystkie warunki zadania oraz 

poprawność rachunkowa.  

8. rozwiązywanie na lekcjach matematyki zadań, w których weryfikacja wyniku poprzez sprawdzenie go  

z warunkami zadania prowadzi do wskazania poprawnej odpowiedzi. 

Wnioski z tegorocznego egzaminu należy potraktować jako wskazówkę służącą poprawie efektów pracy 

z uczniami.  

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 Arkusz standardowy egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego zawierał 46 zadań, zgrupowanych  

w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 

34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 21 punktów 

(38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego 

sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu 

użytkowego (e-maila).  

Egzamin pisały łącznie 22 osoby, wszystkie te osoby pisały standardową wersję egzaminu. 

 

Max. wynik [%] Min. wynik [%] Średnia [%] 

100,00% 13,00% 47,00% 

 

Klasa VIII  

Liczba uczniów piszących: 22 

Średnia klasy: 47% 

Wynik 100% uzyskały dwie osoby: Marta Słodzińska i Julian Mitroczuk. Kolejne trzy najlepsze wyniki: 

98%  Julia Pawełczyk,  Dawid Smogała 91%, Kinga Chojnacka 87%. 

Poniżej 30% uzyskało 5 osób. 

Liczba uczniów, którzy uzyskali wynik: 

 70% i więcej 50-69% 49-30% Poniżej 30% 

 6 3 8 5 

     

 

 średnia stanin maksimum minimum dominanta mediana 

SP Pęczniew 47,00% 3 100% 13,00% 100,00% 32,00% 

powiat 56,00% 4 100% 0,00% 100,00% 53,00% 

województwo 65,00% 5 100,00% 0,00% 100,00% 50,00% 

Kraj 65,00% 5 100,00% 0,00% 100,00% 73,00% 

 

Wynik szkoły jest o 9% niższy niż wynik powiatu i o 18% niższy od wyniku w województwie i kraju. 

Analiza: 

Bardzo trudne oraz trudne okazało się: 

• Rozumienie tekstów pisanych: znajdowanie określonych informacji, określanie kontekstu wypowiedzi 
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• Reagowanie na wypowiedzi: wyrażanie próśb, przekazywanie informacji i wyjaśnienia, wyrażanie 

swoich opinii/życzeń 

• Znajomość środków językowych: posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) 

• Rozumienie ze słuchu: określanie intencji nadawcy, określanie głównej myśli nagrania. 

Łatwe dla uczniów okazało się: 

 Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku polskim informacji sformułowanych w języku 

obcym. 

Wnioski: 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zadania, które przysporzyły uczniom najwięcej problemów, przede 

wszystkim rozumienie wypowiedzi pisemnych oraz ustnych. Należy zwrócić uwagę na ćwiczenia ze 

zrozumienia tekstów   i ćwiczyć wypowiedzi pisemne. Powinno się też skupić na  

przyswajaniu podstawowego zasobu środków językowych.      

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  PLANU PRACY SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA DEKI-DECZYŃSKIEGO  

W PĘCZNIEWIE WRAZ Z FILIĄ W BRZEGU  

ZA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
OBSZAR - NAUCZANIE (PROCES DYDAKTYCZNY) 

I. Planowanie i organizacja wymagań edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. 

 Uczniowie  systematycznie  realizowali podstawę programową na  wszystkich    przedmiotach    zgodnie   

z   wybranymi    programami    nauczania  i  opracowanymi rozkładami materiału nauczania  oraz  wychowania.   

Uczniowie  zostali  zapoznani  ze  zmianami  w  PZO z poszczególnych przedmiotów w związku z przejściem 

na tryb nauczania zdalnego. Były prowadzone zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne oraz inne specjalistyczne 

dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Członkowie zespołów przedmiotowych 

współpracowali w planowaniu i organizacji procesów edukacyjnych.   

II. Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 

            Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostosowali wymagania edukacyjne i zadania w pracy na 

lekcji, na sprawdzianach, w pracy domowej do indywidualnych możliwości ucznia.  

III. Organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowań uczniów. 

Promowanie wartości  edukacji. 

Osiągnięcia uczniów i ich opiekunów były prezentowane na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele zachęcali 

uczniów do aktywnego uczestnictwa w kołach zainteresowań. 

IV. Ćwiczenie kompetencji kluczowych oraz uwzględnianie wniosków z analizy wyników egzaminu 

ósmoklasisty. 

Nauczyciele  pracujący  w  klasach   programowo   najstarszych   przygotowywali,   przeprowadzali  
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i sprawdzali wewnętrzne próbne egzaminy, a wnioski z nich wyciągnięte były wskazówką do planowania 

dalszej pracy. Uczniowie klas ósmych w marcu pisali próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez CKE. 

V. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

Nauczyciele matematyki systematycznie wykorzystywali technologię informacyjno-komunikacyjna na swoich 

lekcjach. Prowadzili także zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów matematyką oraz zajęcia wyrównawcze.   

VI. Wykorzystywanie  technologii  informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 
Nauczyciele sukcesywnie wykorzystywali na swoich zajęciach technologię informacyjno-komunikacyjną, 

zwłaszcza w okresie nauczania zdalnego. Przeprowadzali lekcje i zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej, komunikatorów społecznościowych (Messenger) oraz  platform edukacyjnych. Wykorzystywali 

także pracownie komputerowe do organizacji różnorodnych zajęć w ramach kół zainteresowań, zajęć  

dydaktycznych, wyrównawczych i innych oraz zachęcali uczniów do przygotowywania prezentacji 

multimedialnych, wykonywania ciekawych ćwiczeń i zadań na edukacyjnych portalach internetowych. 

Nauczyciele biblioteki przeprowadzali zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.  

 

VII. Rozbudzanie ambicji edukacyjnych i ciekawości poznawczej. 

    Nasi uczniowie wzięli udział w konkursach:  

a) Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego – od Cedynii do 

Orszy” , w którym laureatem etapu wojewódzkiego został uczeń klasy VI Mikołaj Motylewski. 

b) XVII Wojewódzkim Konkursie  Plastycznym „ Tworzymy swój wizerunek poprzez kulturę i szacunek”  

, w którym Lena Majewska z klasy VII b  zajęła  II miejsce. 

c) Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego , w którym  uczennica klasy VIII , Julia Pawełczyk, 

zakwalifikowała się do etapu rejonowego. 

      d)     Wojewódzkim Konkursie Kuratoryjnym z Chemii, w którym  uczennica klasy VIII , Zuzanna    

Kubicka, zakwalifikowała się do etapu rejonowego.  

    e) Wojewódzkim Konkursie z  Języka Angielskiego organizowany przez WODN w Sieradzu. Do etapu 

rejonowego zakwalifikowała się Marta Słodzińska z klasy VIII. 

  f) Wojewódzkim Konkursie „Zainspirowani 230 rocznicą  uchwalenia Konstytucji 3 Maja” .  

W naszej szkole pierwsze miejsce zajął  Filip Dudziński , drugie – Zuzanna Soboń i  Szymon Mamos . 

g ) XXI edycji Konkursu Poetyckiego im. Marii Konopnickiej  p. h. „Z łąk i pól „ w którym Natalia Kornacka 

otrzymała wyróżnienie. 

h) Szkolny Konkurs na plakat dla klas  I-III , w którym I miejsce zajął Norbert Chojnacki , II –Gabriela Borczyk 

, a  III – Michalina Pawicka.  

i) Szkolny Konkurs Wiedzy o Liczbie Pi , w którym w klasach IV –V pierwszy był Jakub Muszkiet z filii  

w Brzegu , drugi - Jakub Solich , a trzeci - Franciszek Sawicki. W klasach VI –VIII pierwsze miejsce zajęła 

Julia Pawełczyk , drugie Maciej Sitarek , a trzecie Zuzanna Kubicka . 

j) Szkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej  . Tu pierwsza była Zuzanna Kubicka , drugi Dawid 

Smołaga ,a  trzecia Julia Pawełczyk . 

VIII. Rozwijanie zainteresowań i odkrywanie uzdolnień uczniów oraz przygotowywanie uczniów  

do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

W ramach tego zadania nauczyciele zachęcali i przygotowali uczniów do udziału w konkursach na różnych 

szczeblach oraz prowadzili zajęcia rozwijające ich zainteresowania i uzdolnienia.  

IX. Organizacja konkursów szkolnych. 
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  W ramach tego zadania przeprowadzano szkolne etapy konkursów : z  Języka Angielskiego, Języka Polskiego , 

Chemii ,   Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego – od Cedynii 

do Orszy”  , Szkolny  Konkurs Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej ,Szkolny Konkurs Wiedzy o Liczbie Pi. 

Z powodu pandemii  korona  wirusa  i  zawieszonych  zajęć  stacjonarnych  nie  odbyły się  konkursy 

recytatorskie . 

X. Praca z uczniem mającym trudności w nauce. 

           Nauczyciele dla uczniów mających trudności w nauce prowadzili zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

i korekcyjno – kompensacyjne oraz organizowali pomoc koleżeńską. Wychowawcy zachęcali rodziców takich 

uczniów do przeprowadzenia badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomagali im w wypełnianiu 

dokumentacji. 

OBSZAR  -WYCHOWANIE I OPIEKA 

 

I. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów. 
W  ramach  tego  zadania  wychowawcy  poszczególnych  klas  przeprowadzali  lekcje  kształtujące postawy  

patriotyczne, obywatelskie i społeczne. W  II półroczu  nie  odbyły  się  akademie  z  okazji  świąt  narodowych  

oraz  religijnych.  

II. Rozbudzanie motywacji do twórczego i świadomego uczestnictwa w kulturze. 

            W   ramach    rozbudzania   motywacji    do   twórczego  i  świadomego   uczestnictwa  w  kulturze 

zorganizowano   dla  uczniów  klas  I - III  ze  szkoły w Pęczniewie  spektakl on- line pt. „Kopciuszek” .  

 W czerwcu i lipcu zorganizowano również wycieczki  dla uczniów naszej szkoły . Były to jednodniowe 

wyjazdy : Karpacz – Śnieżka , głównie dla uczniów klasy VIII i VI b , wycieczka do Kalisza do kina i parku 

trampolin dla uczniów klasy VI b oraz  rowerowa wycieczka klasy VI z filii w Brzegu do portu jachtowego 

„Marina” w Pęczniewie . 

Systematycznie prowadzono również  dokumentację fotograficzną wydarzeń z życia szkoły i dokonywano wpisy  

na stronę internetową szkoły i szkolnego Facebooka. 

III. Wyrabianie nawyków kulturowych. 

Wszyscy nauczyciele starali się zwracać szczególną uwagę na kulturę języka w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, 

na stołówce, świetlicy oraz podczas wycieczek szkolnych. Podczas lekcji wychowawczych nauczyciele uczyli 

uczniów zasad savoir –vivru. 

IV. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych oraz wdrażanie do aktywności społecznej, 

samodzielności, współdziałania i poczucia odpowiedzialności. 

           Uczniowie   dbali  o  estetyczny  wygląd  szkoły  –  wystrój  poszczególnych  sal  lekcyjnych,  gablot 

szkolnych,   korytarzy.   Przygotowywali   gazetki   szkolne  z  okazji  uroczystości szkolnych , w czasie zajęć 

stacjonarnych. 

V. Kultywowanie tradycji i rozwijanie obyczajów szkolnych.             

W II półroczu nie odbyły się zaplanowane w tym zadaniu uroczystości i imprezy szkolne takie jak:  

zabawa choinkowa, Święto Wiosny i obchody Dnia Ziemi , pasowanie na czytelnika,  rocznica śmierci Jana 

Pawła II , Święto Konstytucji 3 Maja , walentynki oraz XI Piknik Rodzinny. Niektóre uroczystości , np. Dzień 

Kobiet , czy walentynki odbyły się   w klasach I-III , które kontynuowały zajęcia stacjonarnie.  

W czerwcu w czasie nauczania stacjonarnego klasy VII zorganizowały uroczyste pożegnanie klasy VIII 

 i przekazanie sztandaru szkoły  oraz odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. 

VI. Szerzenie idei wolontariatu – niesienie pomocy potrzebującym. 

           W szkole szerzona jest idea wolontariatu poprzez prowadzenie pogadanek na ten temat na lekcjach 

wychowawczych. Uczniowie zaangażowani byli także w akcje charytatywne  między innymi  dla  Wiktorii 
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Krawczyk i Nikoli Leder, chorych dziewczynek , które mieszkają na terenie naszej gminy oraz w działalność 

Szkolnego Koła Caritas.  

VII. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz kształtowanie postaw proekologicznych. 

Realizacja zaplanowanych działań w zadaniu siódmym odbywała się przede wszystkim w ramach godzin 

wychowawczych, zajęć edukacji zintegrowanej, edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, wychowania do życia  

w rodzinie, wychowania fizycznego. SP w Pęczniewie wraz filią w Brzegu brała udział w realizacji programu 

„Owoce w szkole” i ,,Mleko z klasą”. Uczniowie w ciągu II półrocza aktywnie uczestniczyli w treningach UKS 

,,Olimpijczyk” oraz szkolnych zawodach sportowych. Wychowawcy na lekcjach wychowawczych oraz  

w ramach zajęć edukacji zintegrowanej przeprowadzali pogadanki na temat zdrowego stylu życia i dbania  

o higienę osobistą. W ramach tego zadania zostały także przeprowadzone lekcje w pracowni ekologicznej  

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, w które jest ona wyposażona. 

VIII. Opieka nad dziećmi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Szkoła i jej pracownicy sprawowali nad dziećmi opiekę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uczniowie mieli zorganizowane dowozy i odwozy ze szkoły oraz zapewnione obiady w stołówce szkolnej. 

Wszystkie potrzebujące dzieci objęto opieką na świetlicy. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele 

pełniąc dyżury przedlekcyjne i międzylekcyjne na korytarzach oraz na stołówce szkolnej i przy odwozach. Na 

lekcjach wychowawczych przeprowadzono z uczniami pogadanki na temat uzależnień od używek.  

 

IX. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci. 

W poszczególnych klasach na lekcjach wychowawczych oraz lekcjach informatyki zostały przeprowadzone  

z uczniami pogadanki na temat zagrożeń w sieci uwrażliwiające ich na odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych. 

OBSZAR  -  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM  LOKALNYM 

 

I. Rozwijanie współpracy z rodzicami. 
            W   ramach    tego   zadania   wychowawcy   klas   informowali   rodziców  o   postępach  w  nauce 

 i zachowaniu uczniów. Na stronie internetowej szkoły były zamieszczane wpisy dotyczące terminów zebrań 

 i konsultacji nauczycieli z rodzicami. 

 

II. Współpraca szkoły ze  środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

           Wychowawcy poszczególnych klas systematycznie współpracowali z GOPS-em wymieniając informację 

dotyczące sytuacji uczniów z trudnych rodzin, pomagając rodzicom w pozyskaniu dofinansowania do obiadów 

szkolnych. Wychowawcy współpracowali także z asystentami rodziny. 

           SP w Pęczniewie systematycznie współpracowała także z Radą Rodziców w zakresie organizacji 

uroczystości i imprez szkolnych .  

           Ważną instytucją, z którą współpracowała szkoła była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna     

w   Poddębicach.    Wychowawcy    klas   i  Dyrekcja   konsultowali    się   z   pracownikami    poradni   

w  sytuacjach  trudnych  wychowawczo,  przygotowywali  także dokumentację dla rodziców, którzy badali 

swoje dzieci w poradniach.  Rodzice i uczniowie mogli także skorzystać z pomocy pani psycholog    Marioli    

Nawrockiej. 

           W ramach współpracy z Urzędem Gminy w Pęczniewie Przewodniczący Rady Gminy p. -Jerzy Zych  

uczestniczył  w zakończeniu klas VIII szkoły podstawowej i pasowaniu uczniów klas pierwszych  

           SP systematycznie współpracowała również z Gminną Biblioteką Publiczną w Pęczniewie. Uczniowie 

uczestniczyli  w lekcjach bibliotecznych.  
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           SP regularnie współpracowała także z Bankiem Spółdzielczym w Pęczniewie. W szkole działała także 

Szkolna Kasa Oszczędnościowa, do której uczniowie mogą wpłacać pieniądze, ucząc się w ten sposób 

oszczędzania od najmłodszych lat. 

           Współpraca szkoły z Sądem Rejonowym i Nieletnich w Łasku polegała głównie na sporządzaniu przez 

wychowawców opinii na temat uczniów mających kuratora sądowego. 

           Nasza placówka współpracowała również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz  

z   Komendą Powiatową Policji w Poddębicach -przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową. 

 

OBSZAR -  PROMOCJA  SZKOŁY 

I. Promocja szkoły. 

          W ramach  tego  zadania systematycznie  prowadzona  była strona internetowa szkoły i szkolnego 

Facebooka, na której nauczyciele zamieszczali relacje z bieżących wydarzeń szkolnych. Uczniowie  promowali  

szkołę  biorąc  udział w konkursach.  
 

PROJEKTY UNIJNE 

Projekt “WSPARCIE NA STARCIE” oddziały przedszkolne – zakończył się w marcu 2021r. 

Projekt “Szkoła równych szans”  szkoła podstawowa – zakończył się w czerwcu 2021r. 

Ponadto szkoła złożyła wniosek – Laboratoria Przyszłości. 

Szkoła Podstawowa na kwotę 73 500,00 zł 

Filia Brzeg 30 000,00zł  

Zostały zakupione m. in.: 

 drukarki 3D  z akcesoriami, 

 mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, 

 stacje lutownicze (do mikrokontrolerów), 

 sprzęt do nagrań nauki prezentacji swoich osiągnięć, 

 roboty wraz z akcesoriami, 

 aplikacja Corinth, 

 

Uczniowie którzy korzystają z zajęć specjalistycznych m.in. rewalidacja, logopedia, korekcja-

kompencacja mieli zapewnione pomoce na kwotę 27 000,00zł m.in. 

 monitor interaktywny, 

 laptop, 

 wyposażenie pracowni.  
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XIII. POMOC SPOŁECZNA 

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Pęczniew. 

 

   Ośrodek realizuje zadania  z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez Gminę za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie. 

W 2021 roku z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych świadczonych 

na podstawie ustawy o pomocy społecznej korzystało 128  rodzin, w których pomoc otrzymało 224 osoby 

( liczba osób w tych rodzinach wyniosła 372).Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 24 rodzinom.  

W przypadku 12 środowisk rodzinnych , w których liczba osób w rodzinach wyniosła 25 osób odnotowano 

problem bezradności w sprawach opiekuńczo– wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

W 24 rodzinach świadczenia z ustawy o pomocy społecznej realizowano z uwagi na wystąpienie potrzeby 

ochrony macierzyństwa ( liczba osób w tych rodzinach wyniosła 137) w tym 5 rodzin to rodziny wielodzietne , 

w których na wychowaniu pozostaje minimum troje dzieci. 

W obszarze największego zainteresowania służb pomocy społecznej, a więc pracowników socjalnych i asystenta 

rodziny są rodziny oznaczające się różnego typu ograniczeniami funkcjonalnymi z powodu długotrwałej 

choroby 70 rodzin ( osób w rodzinie 172), bezrobocia 35 rodzin ( osób w rodzinie 97, niepełnosprawności 

46rodzin ( osób w rodzinie 98), ochrony macierzyństwa 24 rodziny ( osób w rodzinie 137) i wielodzietności 

24 rodziny  ( osób w rodzinie 137). 

Pomoc i wsparcie w gminie Pęczniew z pomocy społecznej w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 99 osób 

w tym liczba rodzin 99 ( liczba osób w rodzinie 286) , w postaci świadczeń niepieniężnych  134 osoby  

w tym 70 rodzin  ( liczba osób w rodzinie 270).  

   Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyło 3 osób (świadczeń 36), które wymagały 

całodobowej opieki z powodu wieku i choroby, w kwocie 98 954 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze 

środków własnych gminy. 

Z usług opiekuńczych skorzystało 6  osób ( udzielono 1 782 świadczeń) na kwotę 23 745,00 zł, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób w formie usług opiekuńczych. Usługi 

opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną 

zleconą przez lekarza.  

 

W 2021 roku 12 rodzin objętych zostało dodatkowym wsparciem poza system określonym w ustawie  

o pomocy społecznej i w innych ustawach o charakterze osłonowym. Wsparcie to realizowane było na 

podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W rodzinach tych na wychowaniu 

pozostawało 26 dzieci. Z rodzinami tymi pracował asystent rodziny, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 

pracy, w ramach zadaniowego systemu pracy, co pozwalało asystentowi zindywidualizować plan pracy  

z rodzinami.  

 

Poniższa tabela przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące asystenta rodziny za rok 2021 
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Tabela nr 1 

Zestawienie liczby rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2021r. 

 

Liczba rodzin, które korzystały 

z usług asystenta rodziny 

Ogółem 12 

W
 

ty
m

: Zobowiązane przez Sąd 0 

 

Liczba rodzin objęta wsparciem 

asystenta rodziny  

Do 3 miesięcy 0 

Powyżej 3 do 12 miesięcy 0 

Powyżej roku 12 

 

Liczba rodzin, z którymi 

asystent rodziny zakończył 

współpracę 

Ogółem 2 

W
 t

y
m

: 
Ze względu na cele  2 

Ze względu na zaprzestanie  

współpracy 
0 

Ze względu na zmianę miejsca 

zamieszkania 
0 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny przedstawiały się następująco: 

Wydatkowana kwota ogółem na wynagrodzenie asystenta rodziny- 52 926,18 zł w tym: 

 Finansowana z budżetu Gminy- 50 926,18 zł 

 Finansowanie w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”  Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej –2 000 zł 

   Szczegółowe obowiązki, zadania, upoważnienia, a także kwalifikacje zawodowe asystentów są określone  

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta rodziny jest stała współpraca  

z pracownikami socjalnymi w GOPS, a także z wszystkimi instytucjami i organizacjami, które poprzez zadania 

statutowe oddziałują na rodzinę i jej poszczególnych członków. 

   Drugim ważnym zadaniem wykonywanym przez Gminę Pęczniew z zakresu wspierania rodziny i systemie 

pieczy zastępczej jest finansowanie kosztów wynikających ze sprawowania opieki nad dziećmi w pieczy 

zastępczej. Zadanie to jest realizowane wspólnie z powiatem. 

W 2021 roku w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywało 2 dzieci, za które zgodnie z zapisami ustawy 

naliczono odpłatność w wysokości:4 992,83 zł i Rodzinnym Domu Dziecka również 2 dzieci wydatki wyniosły 

544,44 zł.Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy. 

 W 2021 roku gmina Pęczniew współfinansowała pobyt 1 dziecka umieszczonego w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej za które zgodnie z zapisami ustawy naliczono odpłatność w wysokości:  

36 269,92 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy. 
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   GOPS w Pęczniewie w ramach realizacji zadań pracy z rodziną w 2021 roku przeprowadził działania  

o charakterze profilaktycznym mające na celu przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. 

   Wszystkie wydatki wynikające z realizacji zadań na podstawie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej: 

 Asystent rodziny:52 926,18 zł w tym2000,00 zł dotacja rządowa. 

 Piecza zastępcza wydatki ogółem4 992,83 zł – całość pokryta ze środków gminy. 

 Rodzinny Dom Dziecka wydatki ogółem: 544,44 zł – całość pokryta ze środków gminy. 

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza ogółem 36 269,92 zł-zadanie to w całości finansowane jest ze 

środków własnych gminy. 

 

Tabela nr 2 

 

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI W GMINIE PĘCZNIEW 

stan na koniec miesiąca grudzień 2021; 

 

Lp. Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 

1 Bezrobotni ogółem 122 67 55 

2 
Bezrobotni z 

prawem do zasiłku 
10 3 7 

3 
Bezrobotni bez 

prawa do zasiłku 
112 64 48 

4 
Osoby poprzednio 

pracujące 
97 50 47 

5 
Osoby dotychczas 

niepracujące 
25 17 8 

6 
Bez kwalifikacji 

zawodowych 
21 14 7 

7 
Bez doświadczenia 

zawodowego 
34 24 10 

8 
Długotrwale 

bezrobotni 
76 45 31 

Źródło: Opracowanie własne. 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Pęczniew wynosiła 122w tym 45,08% stanowiły kobiety, 

54,92% mężczyźni. 

 Według stanu na 31 grudnia 2021 roku stopa bezrobocia w gminie wyniosła5,84%. Stopa bezrobocia dla 

powiatu wynosiła 5,8% dla województwa wynosiła 5,7 %. 
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GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

   Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pęczniew na lata 2016- 2025 przyjęta została 

Uchwałą Nr XX/120/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 03 czerwca 2016r, której główne cele zakładają; 

1. Wzrost integracji społecznej w gminie i rozwój aktywności mieszkańców na rzecz wspólnoty. 

2. Pomoc finansową osobom i rodzicom na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.  

3. Objęcie pomocą osób i rodzin narażonych na wykluczenie społeczne w celu ograniczenia zjawiska 

marginalizacji oraz prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym. 

4. Poprawa warunków zdrowotnych i przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej. 

5. Wzrost kompetencji społecznych i przedsiębiorczości.  

6. Poprawa standardu życia mieszkańców. 

 

  Źródła finansowania: budżet państwa, środki własne Gminy, środki ministerialne, środki unijne. 

 

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Zgodnie z art.16a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 2270, ze 

zm) gmina Pęczniew sporządziła coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności obejmuje infrastrukturę, kadrę pomocy społecznej, 

organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot 

je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje informację o osobach i rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej, rodzaje ich  problemów z jakimi zwracają się o pomoc oraz rozkład ilościowy. Zawiera również 

zagadnienia związane z sytuacją demograficzną, lokalnym rynku pracy, ocenę dostępu do lokali socjalnych oraz 

infrastrukturze społecznej. Obejmuje również aktywność projektowo-konkursową jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej składa się z czterech części; 

1. dane o sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie, 

2. dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy i wsparcia w Gminie, 

3. dane o Zasobach pomocy społecznej w Gminie, 

4. wskaźniki oceny. 

 

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019- 2023 

 

Powyższe zadanie reguluje art. 17 ust. 3a, art. 14, art. 36, art. 48 pkt4 i 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2268, poz. 2270, ze zm.)  

.Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy ustanowienie wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023, który został przyjęty 

Uchwałą Nr III/27/18 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2018r. 

   Program reguluję objęcie dożywianiem dzieci w szkole bez konieczności przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego oraz wydawania decyzji administracyjnej, powyższe odbywa się na wniosek Dyrektora Szkoły. 

Została również przyjęta uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego do 150% w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego 

programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

   Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021r wynosił 94 012zł w tym środki własne gminy 

35 000,00 zł i dotacja 59 012 zł. Liczba dzieci korzystających z posiłków: 133 z 66 rodzin. 

W tym zakresie widoczny jest niewielki spadek liczby osób korzystających z tej formy pomocy, głównie  

z uwagi na wzrost wysokości świadczeń rodzinnych, pobierania świadczenia wychowawczego 500+, które 

pobierają klienci Ośrodka. Źródło finansowania stanowi 37,23 % budżet Gminy, pozostała część 62,77% to 

środki zlecone. 
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PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” 

 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym 

stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć 

sobie artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.  

Program adresowany jest do:  

1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, 

2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.  

Z w/w wsparcia w 2021 roku skorzystały 2 osoby, liczba świadczeń wyniosła: 96 świadczeń. 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Uchwałą nr XXV/153/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22.12.2020r został przyjęty Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pęczniew na lata 

2021-2023. Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji działających w tym obszarze 

Policji, Sądu, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzeg oraz Prokuratury jest przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie 

poprzez: 

1. Zwiększenie skuteczności oraz dostępności pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób 

doznających przemocy w rodzinie. 

2. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. 

3. Ochrona dzieci przed skutkami wychowywania się w rodzinie dotkniętej przemocą. 

4. Bieżąca współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami pomagającym osobom uzależnionym i ich 

rodzinom. 

5. Monitorowanie sytuacji rodzin, których dochodzi do przemocy bądź istnieje zagrożenie wystąpienia 

przemocy. 

6. Motywowanie sprawców przemocy domowej do udziału w programach korekcyjno- edukacyjnych. 

7. Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy przemocy w rodzinie. 

8. Zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli stan zdrowia osoby tego wymaga 

oraz porad specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, psychoterapeuty i terapeuty uzależnień. 

9. Zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,  

w zależności od potrzeb: schronienie, pomocy finansowej lub rzeczowej. 

10. Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na 

temat konsekwencji prawnych i karnych, wynikających ze stosowania przemocy. 

 

Program proponował szerokie wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc, zwłaszcza w zakresie poradnictwa.  

W szerokim zakresie prowadzona była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, sposobów radzenia sobie ze stresem, jak również edukacja służąca wzmocnieniu kompetencji 

opiekuńczo – wychowawczych. Ochrona przed dalszym krzywdzeniem i zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom 

przemocy jest jednym z najważniejszych zadań Programu realizowanym w różnych płaszczyznach. Bardzo 

ważną formą dbania o bezpieczeństwo osób i rodzin dotkniętych przemocą, umożliwiającą pozostanie ofiarom  

w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania jest działanie, które doprowadza do odseparowania sprawcy 

od ofiary. 
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   By wzmocnić skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Zespół Interdyscyplinarny 

Zarządzeniem Nr 101/2020 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 03 luty 2021r. wprowadzono 

zmianę w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego i Zespół liczy 16 osób.   

 

 

W 2021 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 8 „Niebieskie Karty-A”  

z czego 4 wszczynały nową procedurę w tym: 

 - z Ośrodka Pomocy Społecznej – 0 

 - z Policji – 8  

 

 Osoby dotknięte przemocą korzystały z różnych form pomocy, prawnej, pracy socjalnej, psychologa, 

pomocy psychoterapeuty, terapeuty uzależnień. Zespół Interdyscyplinarny występował również do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęczniewie o podjęcie działań w celu zgłoszenia na 

przymusowe leczenie odwykowe. 

   W zakresie przyjętych kierunków działań i priorytetów zwiększono świadomość społeczności lokalnej na 

temat zjawiska w rodzinie oraz wrażliwości mieszkańców wobec przemocy w rodzinie na terenie gminy 

Pęczniew. 

Osoby dotknięte przemocą korzystały z różnych form pomocy, prawnej, pracy socjalnej, psychologa, pomocy 

psychoterapeuty, terapeuty uzależnień. Zespół Interdyscyplinarny występował również do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęczniewie o podjęcie działań w celu zgłoszenia na przymusowe 

leczenie odwykowe. 

   W zakresie przyjętych kierunków działań i priorytetów zwiększono świadomość społeczności lokalnej na 

temat zjawiska w rodzinie oraz wrażliwości mieszkańców wobec przemocy w rodzinie na terenie gminy 

Pęczniew. 

 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

 

   Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2018 r został przyjęty Gminny Program 

Wspierania Rodziny dla Gminy Pęczniew na lata 2019 – 2021.  

W roku 2021 Uchwałą Nr XXXVI/222/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29.12.2021r. został przyjęty 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla  Gminy  Pęczniew na lata 2022– 2024.Głównym celem w/w 

Programu jest: Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo  

– wychowawczych. 

   Cel ten był realizowany poprzez zintegrowanie i spójne działanie na rzecz dziecka i rodziny w Gminie 

Pęczniew w zakresie wzmocnienia roli i funkcji rodziny będącej naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka. 

   GOPS  w Pęczniewie  w 2021r. zatrudniał jednego Asystenta Rodziny, który objął wsparciem 12 rodzin  

( w tym 26 dzieci)przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

   Zadaniem Asystenta rodziny Było całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi 

dysfunkcjami. Dzięki pracy asystenta rodziny na przełomie kilku lat udało się wzmocnić rolę opiekuńczą  

– wychowawczą kilkunastu rodzin. Powyższe zadanie częściowo finansowane jest z budżetu gminy oraz ze 

środków budżetu państwa.  

W 2021 r w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywało 2 dzieci i w Rodzinnym Domu Dziecka 

również 2 dzieci. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej  

– w przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 

odpowiednio odpłatność w wysokości: 
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a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2021 roku wydatki jakie poniosła gmina z tytułu pobytu dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej 

wyniosły 4 992,83 zł i w Rodzinnym Domu Dziecka wydatki wyniosły 544,44 zł  zadanie to w całości 

finansowane jest ze środków własnych gminy. 

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

 – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo- terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 

odpowiednio wydatki w wysokości; 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

W 2021 roku wydatki jakie poniosła gmina z tytułu umieszczenia 1 dziecka w placówce opiekuńczo  

– wychowawczej wyniosły 36 269,92 zł, zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy. 

 

Z uwagi na potrzebę wspierania rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, w tym 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w ramach działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pęczniewie realizowana była forma konsultacji i poradnictwa specjalistycznego 

(psycholog zatrudniony na umowę zlecenie).  

Przewidywane efekty i rezultaty Programu to: 

 

- wzmocnienie więzi rodzinnych; 

- poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  z problemami opiekuńczo  

– wychowawczymi; 

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin; 

- nastąpienie poprawy jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami społecznymi; 

- nastąpienie wzrostu poczucia socjalnego rodzin; 

- nastąpienie wzmocnienia i wyzwolenia zasobów tkwiących w rodzinach i pomoc w rozwiązywaniu problemów 

w rodzinie; 

- nastąpienie efektywnej współpracy instytucji w zakresie wspierania rodzin; 

- nabywanie przez rodziny umiejętności i wiedzy na temat właściwego rozwiązywania konfliktów 

emocjonalnych, wewnątrzrodzinnych oraz nabywanie w odniesieniu do dzieci umiejętności właściwego 

rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym i grupie rówieśniczej.     

 



55 

 

Realizacja zadań Programu była finansowana: 

 

- ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego; 

- ze środków budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

 

   Współpraca GOPS w Pęczniewie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Sieradzu daje możliwości 

dystrybucji żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie 

przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1542, 20 zł 

dla osoby samotnej,  1 161,60 zł na jednego członka rodziny, o których mowa w art.8 ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 2270, ze zm.)  

   W ramach programu FEAD 2020 przez okres 2021 roku żywność skierowano do 133 rodzin (w tym 372 

osoby). 

   Z pomocy żywnościowej korzystali zarówno klienci GOPS w Pęczniewie jak również emeryci, renciści i inne 

osoby, którym dochód nie przekracza wyżej wymienionego kryterium dochodowego. Ośrodek otrzymał 

żywność na łączną kwotę 78 811,18zł. Żywność wydają pracownicy GOPS w Pęczniewie. Źródło finansowania: 

Gmina Pęczniew (dotyczy transportu żywności i częściowy koszt magazynowania żywności w magazynie 

PKPS). 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/145/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 24 listopada 2020r.w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat jak również 

trybu ich pobierania Tutejszy Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze na terenie Gminy Pęczniew u osób, które 

wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagających pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Z tej formy pomocy w 2021 roku skorzystało 6 osób. 

Udzielono1782  świadczeń na kwotę 23 745zł. 

 

Źródła finansowania: Gmina Pęczniew. 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Rada Ministrów w dniu 27 maja 2014 przyjęła Uchwałę Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, których głównym celem jest promowanie modelu rodziny 

wielodzietnej, pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie oraz wspieranie rodziny 

wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta 

jest 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. Dzieci legitymujące się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 
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25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych 

uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulinarnej, rekreacyjnej czy transportowej na 

terenie całego kraju. 

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe 

oraz zniżek w opłatach paszportowych oraz darmowych wstępów do parków narodowych. 

   Od 01 stycznia 2018 roku istnieje możliwość wnioskowania o przyznanie karty dużej rodziny w formie 

elektronicznej tj. aplikacji mobilnej na telefon. Natomiast od 1 stycznia 2019r prawo do posiadania Karty Dużej 

Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci. Karty Dużej Rodziny są bezpłatne. W 2021 roku wydano Karty Dużej Rodziny 

dla 27 osób. Koszt z realizacji ustawy przez gminę związany z przyznaniem Karty Dużej Rodziny jest 

finansowany ze środków budżetu państwa. 

 

 

PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

   Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1285, poz.1292, poz. 1559, poz. 1773, poz.  1834, poz. 1981, poz. 2105, poz. 2120, poz. 2232, poz.  2270, 

poz. 2427, poz. 2469 ze zm).Wójt Gminy Pęczniew 2021 roku wydał jedną decyzję potwierdzającą prawo do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby nieubezpieczone, które z rożnych przyczyn nie 

dokonały ubezpieczenia się we własnym zakresie i jednocześnie spełniają kryterium dochodowe, o którym 

mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 2270, ze zm.)  

 

PROGRAMY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie realizuje programy finansowane w całości z budżetu 

Państwa są to: 

 Świadczenia rodzinne; 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

 Świadczenia wychowawcze „500 +”; 

 Świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

REALIZACJA ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW ORAZ ŚWIADCZEŃ 

PIELĘGNACYJNYCH 

 

   Świadczenia rodzinne obejmują: 

 Zasiłek rodzinny oraz 7 dodatków do zasiłku rodzinnego  

 Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna  

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  

 Świadczenie rodzicielskie 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej 

niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej  

i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jedynie wówczas, gdy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. 

Kwoty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela nr 3: Wysokości zasiłków rodzinnych 

 

 

ZASIŁEK RODZINNY 

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 

 

Od 01.11.2016r. do chwili obecnej  

Na dziecko do ukończenia 5 

roku życia 

 

95,00 

Na dziecko powyżej 5 roku 

życia do ukończenia 18 roku 

życia 

 

124,00 

Na dziecko powyżej 18 roku 

życia do ukończenia 24 roku 

życia 

 

135,00 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

Tabela 3.1. : Wysokości dodatków do zasiłków rodzinnych 

 

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO od 01.11.2016r. do chwili obecnej 

 

Dodatki to zasiłku rodzinnego 

 

 

Kwota 

 

Okres pobierania 

Urodzenie dziecka 

 

1 000,00 zł Jednorazowo 

Opieki na d dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

   400,00 zł Miesięcznie 

 

 

Samotnego wychowania 

193,00 zł Na dziecko, nie więcej 

jednak niż 386,00 zł na 

wszystkie dzieci 

   273,00 zł Na dziecko niepełnosprawne, 

nie więcej niż 546,00 

 zł na wszystkie dzieci 

Wychowania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

 

     95,00 zł Na trzecie i następne dziecko 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego 

    90,00 zł Miesięcznie na dziecko do 5 

lat 

    110,00 zł Miesięcznie na dziecko od 5  
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Rozpoczęcie roku szkolnego 

 

  100,00 zł Jednorazowo 

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 

   69,00 zł 

(dojazdy) 

Miesięcznie przez 10 m-cy 

od września do czerwca 

   113,00 zł 

(zamieszkanie) 

Miesięcznie przez 10 m-cy 

od września do czerwca 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności 

zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolności do samodzielnej 

egzystencji.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  

 niepełnosprawnemu dziecku 

 osobie niepełnosprawnej w wielu powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 

powstała w wieku do ukończenia   21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny  przysługiwał od 01.11.2019r. w wysokości 215,84zł i nie jest zależny od kryterium 

dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało 

wydane na czas określony, wówczas przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności 

orzeczenia. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, jak również osobie 

przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielenie przez tę 

instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są   z budżetu państwa albo z Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

W 2021 roku wypłacono 1104 świadczeń w kwocie 238 287, 36 zł. 

 

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, 

na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  

z 2020 r.poz. 1359) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie 

podejmuje lub rezygnuje  z zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

 konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwości samodzielnej egzystencji 

 konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku było wypłacone w wysokości 1971,00 zł miesięcznie. Wypłacono 269 

świadczeń w kwocie 522 788,10 zł. 
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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  2020  r. poz. 1359) ciąży obowiązek 

alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością stałej 

opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie z 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: do 764,00 zł. Warunkiem do 

przyznania w/w świadczenia jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego  w domu osoby niepełnosprawnej. 

Wywiad ten jest aktualizowany co 6 m-cy. Specjalny zasiłek opiekuńczy od 01.11.2018 przysługuje  

w wysokości 620,00 zł oraz jeżeli jest to możliwe opłacane są również składki społeczne i zdrowotne. Prawo do 

specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje na okres zasiłkowy czyli do 31 października bieżącego roku. 

W 2021 roku z takiej formy pomocy skorzystało 3 osoby, które pobrały 31 świadczenia na kwotę:19 054,70 zł, 

oraz opłacano od niej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły świadczenia pielęgnacyjne z dniem 01.07.2013 r.  

w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się ma na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie   o niepełnosprawności 

lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania 

orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do 

zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna na okres, od dnia wejścia w życie ustawy będzie przeprowadzony 

wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu 

sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się   o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu 

sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 m-cy.  

W 2021 roku wypłacono zasiłek dla opiekuna 1 rodzina na których składa się 3 świadczenia na kwotę  

1 460,00 zł. 

 

JEDNORAZOWAZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenie dziecka – przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub 

opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 1 922,00 zł miesięcznie w wysokości 

1 000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia urodzin 

dziecka. W 2021 r. wypłacono 20 świadczeń na kwotę 20 000,00 zł. 

 

ŚWIADCZENIE  RODZICIELSKIE 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, matce lub ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu lub rodzinie zastępczej jeżeli nie pobierają zasiłku 

macierzyńskiego z innego tytułu. Świadczenie przysługuje przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka w przypadku 

urodzenia jednego dziecka. Świadczenie to nie jest uzależnione od dochodu. W 2021 r. wypłacono 69świadczeń 

na kwotę 63 976, 70 zł.  
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 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

Podstawę normatywną realizacji zadania stanowi ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, poz.1162, poz. 1981, poz. 2105). Świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, które nie mają możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika. Świadczenia te przysługują 

osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu, lub na drodze ugody zatwierdzonej 

przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata 

następuje na wniosek osoby uprawnionej, lub jej przedstawiciela. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: 

 -  do ukończenia 18 roku życia; 

 - do ukończenia 25 roku życia, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole, lub w szkole wyższej; 

 - bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. netto. 

Świadczenia są wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. netto.  

Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca,  

w którym wpłyną wniosek do organu właściwego wierzyciela. 

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Prawo do świadczeń z FA mają 

zarówno dzieci wychowane przez samotnych rodziców jak i dzieci   z rodzin pełnych. 

Przedstawiony powyżej katalog świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pęczniewie realizuje w całości na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy dla 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w tym zakresie.  

W analizowanym okresie wydano 270 decyzji ze świadczeń rodzinnych i 20 decyzji z funduszu 

alimentacyjnego. 

 

W 2021 roku wydatki wyniosły: na świadczenia rodzinne – 1 501 993,46 zł,  na fundusz alimentacyjny 

 – 86 455,45 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 47 259,57zł, które 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 4 :Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za 2021 rok 

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wypłacone w 2021 roku. 

Lp. Świadczenie Liczba osób Ilość świadczeń Wartość  

1. Zasiłek rodzinny(a + b + c) 

z tego: 

309 3249 370 710,26 

 na dziecko do ukończenia 5 r. 

życia 

X 730 68 570,31 

 na dziecko powyżej 5 roku życia 

do ukończenia 18 roku życia 

X 2320 275 439, 50 

 na dziecko powyżej 18 roku życia 

do ukończenia 24 roku życia 

X 199 26 700,45 

2. Dodatek do zasiłku z tytułu 

opieki nad dzieckiem okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego 

6 55 20 486, 87 

3. Dodatek z tytułu urodzenia 9 10 8 080,14 
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dziecka  

 

 

4. Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

10 74 13 543,21 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

22 219 23 491,05 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 

208 385 19 629,47 

7. Dodatek z tytułu podjęcia nauki 

poza miejscem zamieszkania  

59 462 33 330,99 

8. Wychowywanie dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

67 733 68 149,91 

9. Zasiłek pielęgnacyjny 99 1 104 238 287,36 

10. Świadczenia pielęgnacyjne 27 269 522 788,10 

11. Dodatek do świadczenia 

pielęgnacyjnego 

0 0 0 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 3 31 19 054,70 

13. Zasiłek dla opiekuna 1 3 1 460,00 

14. „Za Życiem” x x 0 

15. Składki na ubezpieczenia 

społeczne od świadczeń 

pielęgnacyjnych 

17 145 74 469, 16 

16. Składki na ubezpieczenia 

społeczne od specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

3 25 4 535, 54 

17. Składki na ubezpieczenia 

społeczne od zasiłku dla 

opiekuna 

0 0 0,00 

18. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

22 237 86 455,45 

19. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

20 20 20 000,00 

20. Świadczenie rodzicielskie 10 69 63 976,70 

21. Koszty obsługi X X 47 259, 57 

 Ogółem: x 7 090 1 635 708, 48 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

REALIZACJA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  z dnia 11 luty 

2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z 2021r. poz. 1162,poz. 1981, poz.2270.). Ustawa określa warunki 

nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 
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Świadczenie Wychowawcze przysługuje od 01 kwietnia 2016 roku matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. W wysokości 500 zł ( miesięcznie) rodzice otrzymają niezależnie od 

dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez każde dziecko   18-stego roku życia. Jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800,00 zł lub 1 200,00 zł w przypadku, 

gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Od 01 lipca 2019r. Świadczenie Wychowawcze przysługuje na każde dziecko. 

Świadczenie Wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia bez względu na dochód  

w rodzinie w wysokości 500 zł miesięcznie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie realizuje Świadczenie Wychowawcze w całości na 

podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania w tym zakresie decyzji. W analizowanym okresie 

wydano 365 informacji ze świadczenia wychowawczego. W 2021 roku w naszej gminie ze świadczenia 

Wychowawczego skorzystało 362 rodziny z tego 634 dzieci. 

 

W 2021 roku wydatki wyniosły na świadczenie wychowawcze –3 597 454,00 zł + koszty obsługi wyniosły – 

30 838,64 zł,  które przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela nr 5  Realizacja świadczenia wychowawczego za 2021 rok 

Lp. Świadczenie Liczba osób Ilość świadczeń Wartość 

1. Świadczenie Wychowawcze 634 7 219 3 597 454,00 

2. Koszty obsługi X X 30 838,64 

 Ogółem: x 7 219 3 628 292,64 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „Za życiem” 

W 2021r. Ośrodek nie zrealizował tego zadania. Świadczenie „Za życiem” przysługuje dziecku, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w okresie prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
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XIV. KULTURA 

 
 

 Na terenie gminy Pęczniew działa Gminna Biblioteka Publiczna. W formie samorządowej 

instytucji kultury funkcjonuje od 01 stycznia 2007 roku. Od momentu założenia, czyli od 1949 roku 

biblioteka w Pęczniewie kilkakrotnie zmieniała swój adres. Od1986 roku Gminna Biblioteka Publiczna 

posiada własny lokal o powierzchni 150m² przy Urzędzie Gminy. 

 

Przedmiotem działania placówki jest gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych oraz obsługa czytelników z terenu gminy Pęczniew. Jesteśmy łącznikiem między 

środowiskiem lokalnym a kulturą, jesteśmy też otwarci, chętni do odpowiadania na potrzeby środowiska. 

Oddziałujemy na różne aspekty życia i aktywizujemy naszą społeczność. Nasza biblioteka nastawiona jest na 

rozwój i innowacje, wykorzystywane są nowe technologie. Biblioteka posiada 7 stanowisk komputerowych  

w tym 4 dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.  

Uwagi warta jest bogata oferta zajęć edukacyjnych i kulturalnych skierowana do dzieci  

i młodzieży – konkursy czytelnicze, plastyczne, ortograficzne, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, odczyty, 

wystawy. 

 

Biblioteka aktywizuje seniorów poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Seniorów   

– „Bliżej siebie” np. cykliczne spotkania seniorów z ciekawymi ludźmi, wyjazdy kulturalno 

-edukacyjne, odczyty, spotkania autorskie.  

 

Integruje też osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną np. wieczór kolęd, konkursy, spotkania 

(współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Pęczniewie). 

 

Księgozbiór, czytelnicy i wypożyczenia w 2021 roku. 

 

- Księgozbiór– 19196  woluminów 

w 2021 roku zakupiono 368 woluminy za kwotę 9 251,00 zł 

99,5% księgozbioru wprowadzona jest do komputerowej bazy danych w oparciu o program 

SOWA2/MARC/21 

- Liczba czytelników – 400 

- Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – 3684 

W tym odwiedzin w czytelni 595 (151 korzystających z internetu) 

- Liczba wypożyczeń na zewnątrz: 

- Książek– 11100 woluminów  

- Czasopism nieoprawnych– 415 

- Liczba udostępnień na miejscu 
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- Książek– 77 woluminów 

- Czasopism nieoprawnych– 329 

 

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Gromadzone są zbiory  

o charakterze uniwersalnym ze wszystkich dziedzin wiedzy. W zasobach bibliotecznych znajduje się literatura 

dostosowana dla każdego czytelnika bez względu na wiek, zainteresowania oraz potrzeby czytelnicze. 

Gromadzona jest literatura piękna dla dorosłych i dzieci, literatura popularno-naukowa. Biblioteka posiada 

bogatą ofertę lektur szkolnych. Nowości kupowane są ze środków budżetowych od organizatora oraz darów 

przekazanych na rzecz biblioteki. 

 

 

Praca upowszechnieniowa w bibliotece 

 

W 2021 roku biblioteka merytorycznie pracowała w oparciu o roczny plan pracy. 

Wszechobecna pandemia była powodem wielu zmian w funkcjonowaniu naszej placówki. Została ograniczona 

możliwość celebrowania imprez kulturalno – oświatowych. Wszystkie działa, które zostały podjęte przez 

bibliotekę przebiegły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.  

 

Zorganizowano: 

 

- 10 wystaw tematycznych 

- 3 lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego (105 uczestników) 

- 1 konkurs fotograficzny (6 uczestników) 

- 1 konkurs plastyczny (14 uczestników ) 

- 10 imprez artystyczno – literackich (487uczestników) 

- 2 wycieczki krajoznawcze – (77 uczestników) 

- 2 spotkania z podopiecznymi PŚDS –  40osób 

- bajkowe poranki z bajką – cykliczne spotkania przedszkolaków z książką
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XV. TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 
 

Gmina Pęczniew położona jest w północno-zachodniej części województwa łódzkiego,  

w powiecie poddębickim. Turystycznym walorem gminy są lasy bogate w grzyby i owoce leśne. Na terenie 

gminy funkcjonują duże zespoły budownictwa letniskowego w Łyszkowicach, Siedlątkowie, Brodni, Brodni 

Kolonia, Brzegu, Popowie oraz Księżych Młynach. Prężnie rozwija się również baza agroturystyczna oferująca 

wyżywienie i możliwość zakupu produktów rolnych. Gospodarstwa agroturystyczne zapewniają swoim 

gościom wiele atrakcji (przejażdżki bryczką, jazda konna, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu 

wodnego). Kwatery znajdują się w malowniczym sąsiedztwie zbiornika Jeziorsko.  Gmina jest położona z dala 

od szlaków komunikacyjnych, aglomeracji miejskich i zakładów przemysłowych, co dodatkowo podnosi jej 

walory turystyczne. Dodatkowy atut stanowi czysta, przyjazna środowisku naturalnemu atmosfera. Lokalizacja 

na terenie gminy Zbiornika Jeziorsko, obok kompleksów leśnych Księże Młyny, Księża Wólka oraz Rudniki, 

Przywidz, rzeki Warty i stawów rybnych, to główne czynniki sprawiające, że jest to wspaniały obszar 

turystyczno-wypoczynkowy. Wysokie brzegi zbiornika Jeziorsko w miejscowości Siedlątków, Popów oraz 

Brodnia stanowią naturalny i bardzo ciekawy widokowo taras obserwacyjny na zbiornik Jeziorsko. 

Ciekawostką przyrodniczą jest rezerwat ornitologiczny, mieszczący się w części zbiornika z bardzo 

interesującą i rzadką ornitofauną. Gniazduje tu około 130 gatunków ptaków, a łącznie z tymi, które odwiedzają 

rezerwaty w okresie przelotów, stwierdzono występowanie około 250 gatunków. Jak na warunki centralnej 

Polski ogrom powierzchni Jeziorska, urzekające klify i bogactwo ptactwa wodnego spowodowały, że akwen 

ten w pełni zasłużenie zyskał sobie miano „Sieradzkiego Morza”. Na terenie gminy działają trzy zespoły 

śpiewacze. Są to: „Lubolanki”, „Jarzębiny”, „Sobótki” oraz dwie orkiestry dęte przy OSP w Siedlątkowie, 

 a także przy OSP Drużbin. Artyści biorą udział w ogólnopolskich przeglądach twórczości ludowej, zyskując 

uznanie publiczności. Młodzież interesująca się sportem korzysta z dwóch siłowni w Pęczniewie, które 

znajdują się w budynku SP Pęczniew, a także przy SP Pęczniew tzw. siłownia plenerowa. Ponadto na terenie 

gminy funkcjonuje Ludowy Klub Sportowy „SAZAN” prowadzący sekcję piłki nożnej. Działa również 

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” , który organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Pęczniew z sekcji piłki nożnej, ale także piłki siatkowej lub tenisa stołowego. Do najważniejszych obiektów 

sportowych należą kompleksy ze sztuczną nawierzchnią „Moje Boisko- Orlik 2012”, hala sportowa w Szkole 

Podstawowej w Pęczniewie, place zabaw, siłownie plenerowe. W gminie Pęczniew stworzone są doskonałe 

warunki do uprawiania sportu, aktywności fizycznej i rekreacji, a także rozwijania sportowych uzdolnień 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Lokalna baza sportowa pozwala na uprawianie sportów zespołowych  

i indywidualnych. Obiekty sportowe przeznaczone na rozgrywki sportowe, wypoczynek i rekreację 

umożliwiają rozwój lokalnych stowarzyszeń, zwiększenie aktywności fizycznej młodych ludzi oraz seniorów. 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu finansowane są w ramach otwartych konkursów na wspieranie 

zadań publicznych. W 2021 roku gmina Pęczniew wsparła organizacje sportową  

w wysokości 21 500,00 zł.  
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XVI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

Ochrona p. pożarowa w gminie Pęczniew w 2021 roku. 

 

Na terenie gminy Pęczniew funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

- OSP Brzeg 

- OSP Brodnia 

- OSP Lubola 

- OSP Rudniki 

- OSP Siedlątków 

- OSP Księże Wólka 

- OSP Drużbin 

- OSP Księże Młyny 

- OSP Jadwichna 

 

oraz OSP Pęczniew, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

 

Zestawienie wydatków na ochronę przeciwpożarową z budżetu Gminy Pęczniew w roku 2021
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Lp. Nazwa 

jednostki 

OSP 

Wydatki 

ogółem 

Naprawy 

sprzętu p. poż.  

Paliwo i oleje,  

płyny 

akcesoria 

samochodowe 

Zakup 

sprzętu p. 

poż 

Wynagrodzenie 

dla kierowców-

konserwatorów  

Udział w 

akcjach 

ratowniczych 

 i szkoleniach 

Badania lekarskie  Monitoring 

strażnic 

Przegląd 

Techniczny 

Samochodów, 

sprzętu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Brzeg 7 578,82 65,00 834,82 X 1595,00 3 780,00 1 100,00 X 204,00 

2 Brodnia 2 996,89 X 678,69 X 1595,00 574,20 X X 149,00 

3 Jadwichna 2 258,68 X 331,98 X 1595,00 182,70 X X 149,00 

4 Drużbin 5 025,25 1085,99 2140,26 X 1595,00 X X X 204,00 

5 Ks. Młyny 2 654,82 X 806,42 X 1595,00 104,40 X X 149,00 

6 Ks. Wólka 3 333,35 X 799,51 X 1980,00 404,84 X X 149,00 

7 Lubola 4 295,91 595,00 1171,57 69,14 1595,00 661,20 X X 204,00 

8 Pęczniew 35 184,03 1148,62 6960,27 485,00 5060,00 10 764,15 280,00 1 080,00 9 405,99 

9 Rudniki 2 964,57 X 1220,57 X 1595,00 X X X 149,00 

10 Siedlątków 1 721,99 X 126,99 X 0,00 X X X 0,00 

 Razem 68 014,31 2 894,61 15 071,08 554,14 19 800,00 16 471,49 1 380,00 1 080,00 10 762,99 

 

+ Ubezpieczenia strażaków, sprzętu p.poż oraz strażnic 10 963,00 zł 

+ Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 4 604,72 zł 

RAZEM WYDATKI: 83 582,03 zł 
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ZESTAWIENIE  UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH OSP W AKCJACH I SZKOLENIACH w 2021 r. 

 

L.p.      Ochotnicza Straż Pożarna Udział w akcjach 

 

Udział w szkoleniach 

 

Udział w Gminnych Zawodach 

Sportowo-Pożarniczych 

  1    PĘCZNIEW 88* 4** 1 

  2    KSIĘŻE MŁYNY 1 X X 

  3        RUDNIKI 0 X X 

  4    BRZEG 1 6*** 1 

  5    JADWICHNA 1 X X 

  6    KSIĘŻA WÓLKA 3 X 1 

  7    SIEDLĄTKÓW 0 X X 

  8    BRODNIA 2 X 1 

  9    LUBOLA 3 X 1 

 10    DRUŻBIN 1 X 1 

                         RAZEM: 100 10 6 

*  w tym: 

- miejscowe zagrożenia : 76 

- pożar: 8 

- fałszywe alarmy: 4  

 

** w tym:  

- 2 szkolenia podstawowe strażaków ratowników. 

- 2 szkolenia kierowców konserwatorów. 

 

*** w tym: 

-  6 szkoleń podstawowych strażaków ratowników. 

 


