Załącznik Nr 1 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r.

Tabelaryczne zestawienie poziomu bezrobocia w latach 2014-18 przedstawia się
następująco:
GRUDZIEŃ
2018

Ogółem osób bezrobotnych w mieście i gminie Żychlin

584

Bezrobotni z prawem do zasiłku

39

Kobiety ogółem w mieście i gminie Żychlin

371

Kobiety z prawem do zasiłku

25
Ogółem

Kobiety

18-24

70

42

25-34

153

117

35-44

140

97

45-54

126

78

55-59

63

37

60 lat i więcej

32

0

Ogółem

Kobiety

wyższe

34

26

policealne i śr. zawodowe

107

80

śr. ogólnokształcące

77

64

zasadnicze zawodowe

151

94

Gimnazjalne i poniżej

215

107

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

140

106

1-5

157

101

5-10

92

55

10-20

85

46

20-30

43

18

30 i więcej

8

2

bez stażu pracy

59

43

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

23

12

1-3

66

25

3-6

71

40

6-12

87

62

12-24

106

68

powyżej 24

231

164

Bezrobotni wg struktury wieku:

Bezrobotni wg struktury wykształcenia:

Bezrobotni wg stażu pracy

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy:

Niepełnosprawni w mieście i gminie Żychlin
Niepełnosprawni z prawem do zasiłku
Poszukujący pracy

Ogółem

Kobiety

32

17

Ogółem

Kobiety

4

2

Ogółem

Kobiety

9

3
GRUDZIEŃ
2017

Ogółem osób bezrobotnych w mieście i gminie Żychlin

654

Bezrobotni z prawem do zasiłku

68

Kobiety ogółem w mieście i gminie Żychlin

407

Kobiety z prawem do zasiłku

53
Ogółem

Kobiety

18-24

92

62

25-34

173

132

35-44

154

109

45-54

140

74

55-59

63

30

60 lat i więcej

32

0

Ogółem

Kobiety

wyższe

40

35

policealne i śr. zawodowe

109

94

śr. ogólnokształcące

98

69

zasadnicze zawodowe

177

103

Gimnazjalne i poniżej

230

106

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

154

104

1-5

181

106

5-10

81

55

10-20

97

51

20-30

47

20

30 i więcej

10

4

bez stażu pracy

84

67

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

41

20

1-3

117

59

3-6

71

49

6-12

76

36

Bezrobotni wg struktury wieku:

Bezrobotni wg struktury wykształcenia:

Bezrobotni wg stażu pracy

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy:

12-24

95

54

powyżej 24

254

189

Ogółem

Kobiety

35

21

Ogółem

Kobiety

11

9

Ogółem

Kobiety

Niepełnosprawni w mieście i gminie Żychlin
Niepełnosprawni z prawem do zasiłku
Poszukujący pracy

8

3
GRUDZIEŃ
2016

Ogółem osób bezrobotnych w mieście i gminie Żychlin

787

Bezrobotni z prawem do zasiłku

87

Kobiety ogółem w mieście i gminie Żychlin

456

Kobiety z prawem do zasiłku

46
Ogółem

Kobiety

18-24

137

83

25-34

199

129

35-44

195

129

45-54

135

72

55 i więcej

121

43

Ogółem

Kobiety

wyższe

45

40

policealne i śr. zawodowe

132

92

śr. ogólnokształcące

120

83

zasadnicze zawodowe

200

105

Gimnazjalne i poniżej

290

136

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

186

125

1-5

213

127

5-10

106

57

10-20

101

53

20-30

53

21

30 i więcej

19

2

bez stażu pracy

109

71

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

54

28

1-3

129

48

3-6

80

39

Bezrobotni wg struktury wieku:

Bezrobotni wg struktury wykształcenia:

Bezrobotni wg stażu pracy

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy:

6-12

117

66

12-24

153

96

powyżej 24

254

179

Ogółem

Kobiety

36

19

Ogółem

Kobiety

2

2

Ogółem

Kobiety

6

2

Niepełnosprawni w mieście i gminie Żychlin
Niepełnosprawni z prawem do zasiłku
Poszukujący pracy

GRUDZIEŃ
2015

Ogółem osób bezrobotnych w mieście i gminie Żychlin

861

Bezrobotni z prawem do zasiłku

65

Kobiety ogółem w mieście i gminie Żychlin

514

Kobiety z prawem do zasiłku

41
Ogółem

Kobiety

18-24

141

78

25-34

238

161

35-44

189

126

45-54

153

92

55 i więcej

140

57

Ogółem

Kobiety

wyższe

63

54

policealne i śr. zawodowe

147

105

śr. ogólnokształcące

118

83

zasadnicze zawodowe

227

122

Gimnazjalne i poniżej

306

150

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

194

133

1-5

213

130

5-10

109

66

10-20

128

67

20-30

61

23

30 i więcej

23

8

bez stażu pracy

133

87

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

99

46

1-3

111

54

Bezrobotni wg struktury wieku:

Bezrobotni wg struktury wykształcenia:

Bezrobotni wg stażu pracy

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy:

3-6

136

67

6-12

126

86

12-24

114

75

powyżej 24

275

186

Ogółem

Kobiety

52

26

Ogółem

Kobiety

10

5

Ogółem

Kobiety

Niepełnosprawni w mieście i gminie Żychlin
Niepełnosprawni z prawem do zasiłku
Poszukujący pracy

6

2
GRUDZIEŃ
2014

Ogółem osób bezrobotnych w mieście i gminie Żychlin

974

Bezrobotni z prawem do zasiłku

86

Kobiety ogółem w mieście i gminie Żychlin

550

Kobiety z prawem do zasiłku

49
Ogółem

Kobiety

18-24

170

97

25-34

278

171

35-44

202

128

45-54

168

90

55 i więcej

156

64

Ogółem

Kobiety

wyższe

75

59

policealne i śr. zawodowe

170

111

śr. ogólnokształcące

140

97

zasadnicze zawodowe

242

125

Gimnazjalne i poniżej

347

158

Ogółem

Kobiety

do 1 roku

205

122

1-5

249

141

5-10

117

65

10-20

137

74

20-30

83

36

30 i więcej

22

5

bez stażu pracy

161

107

Ogółem

Kobiety

64

32

Bezrobotni wg struktury wieku:

Bezrobotni wg struktury wykształcenia:

Bezrobotni wg stażu pracy

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy:
do 1 roku

1-3

151

86

3-6

142

76

6-12

150

79

12-24

183

95

powyżej 24

284

183

Ogółem

Kobiety

54

25

Ogółem

Kobiety

10

5

Ogółem

Kobiety

7

2

Niepełnosprawni w mieście i gminie Żychlin
Niepełnosprawni z prawem do zasiłku
Poszukujący pracy

Załącznik Nr 2 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r.

Sytuacja ekonomiczna jednostki samorządu terytorialnego
Odzwierciedleniem istniejącej sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu
terytorialnego jest budżet. Analiza budżetu pozwala na uzyskanie informacji o źródłach
finansowania działalności samorządu lokalnego oraz o kierunkach jego rozwoju.
Bardzo ważne są poznanie, ocena oraz właściwa interpretacja zjawisk finansowych,
procesów i problemów związanych z gospodarowaniem zasobami finansowymi
samorządu. Informacje o sytuacji finansowej pozwalają organom stanowiącym i
wykonawczym samorządu lokalnego na racjonalne gospodarowanie publicznymi
zasobami pieniężnymi i właściwe wypełnianie obowiązków wobec społeczności
lokalnej.
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego powinno sprzyjać
racjonalnemu wydatkowaniu publicznych zasobów finansowych. Istotną rolą w tej
kwestii jest uzyskanie jakościowo najlepszych i najbardziej trafnych informacji, które
umożliwiają podjęcie właściwych decyzji w zakresie gospodarowania środkami
pieniężnymi. W zarządzaniu daną jednostką samorządu terytorialnego, w tym przede
wszystkim w zarządzaniu finansami, istotne znaczenie ma analiza finansowa, która
dotyczy finansowych aspektów działań prowadzonych przez organy samorządowe.
ANALIZA DOCHODÓW
Proces analizy dochodów jest niewątpliwie procesem wielowątkowym i złożonym.
Podejmowanie działań zmierzających do ustalenia dochodów jest nieodzownym
elementem corocznego tworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się wykonanych dochodów Gminy w
latach 2014-2018 wg źródeł ich powstania.
Tabela 1. Zestawienie dochodów Gminy w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody własne, w tym:
podatki i opłaty, z tego:
podatek od nieruchomości

2014

2015

2016

2017

2018

33 262 159,26
32 801 075,74
18 168 093,65
9 904 412,41
6 923 501,43

33 828 338,88
33 269 310,53
18 603 464,89
9 870 994,50
6 733 203,27

40 791 634,53
39 057 659,71
18 451 954,75
10 189 331,57
6 610 463,62

43 665 145,64
41 515 259,37
19 268 230,39
10 744 229,80
7 080 046,91

44 086 269,88
43 639 211,47
20 523 186,80
10 410 996,62
6 749 492,22

dochody z tytułu udziału we wpływach
podatku dochodowego od osób fizycznych

5 948 423,00

6 894 933,00

7 145 523,00

7 093 584,00

7 845 356,00

dochody z tytułu udziału we wpływach
podatku dochodowego od osób prawnych

1 101 971,16

597 781,59

445 119,59

616 724,34

1 423 868,32

14 632 982,09
6 614 694,00

14 665 845,64
6 751 363,00

20 605 704,96
7 406 615,00

22 247 028,98
7 677 203,00

23 116 024,67
8 652 568,00

8 018 288,09

7 914 482,64

13 199 089,96

14 569 825,98

14 463 456,67

461 083,52
2 128,58

559 028,35
263 519,46

1 733 974,82
1 413 979,50

2 149 886,27
674 783,63

447 058,41
177 570,00

458 954,94

295 508,89

319 995,32

1 475 102,64

269 488,41

Subwencje i dotacje:
subwencje ogólne
dotacje i środki przeznaczone na cele
bieżące
Dochody majątkowe:
sprzedaż majątku
dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje
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461083,52 559028,35
1733974,82 2149886,27
447058,41

20000000
10000000

Dochody majątkowe
0

Subwencje i dotacje
2014

2015

2016

Dochody bieżące

Dochody bieżące
2017

Subwencje i dotacje

2018
Dochody majątkowe

Tabela 2. Struktura dochodów Gminy w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
2014
2015
2016
Dochody ogółem

2017

2018

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Dochody bieżące

98,61%

98,35%

95,75%

95,08%

98,99%

Dochody własne:

54,62%

54,99%

45,23%

44,13%

46,55%

podatki i opłaty, z tego:

29,78%

29,18%

24,98%

24,61%

23,62%

podatek od nieruchomości

20,81%

19,90%

16,21%

16,21%

15,31%

dochody z tytułu udziału we wpływach podatku
dochodowego od osób fizycznych

17,88%

20,38%

17,52%

16,25%

17,80%

dochody z tytułu udziału we wpływach podatku
dochodowego od osób prawnych

3,31%

1,77%

1,09%

1,41%

3,23%

Subwencje i dotacje:

43,99%

43,35%

50,51%

50,95%

52,43%

subwencje ogólne

19,89%

19,96%

18,16%

17,58%

19,63%

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

24,11%

23,40%

32,36%

33,37%

32,81%

Dochody majątkowe:

1,39%

1,65%

4,25%

4,92%

1,01%

sprzedaż majątku

0,01%

0,78%

3,47%

1,55%

0,40%

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1,38%

0,87%

0,78%

3,38%

0,61%

Tabela 3. Struktura dochodów bieżących Gminy w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
2014
2015
2016
2017
Dochody bieżące
Dochody własne:
podatki i opłaty, z tego:
podatek od nieruchomości

2018

100,00%
55,39%
30,20%
21,11%

100,00%
55,92%
29,67%
20,24%

100,00%
47,24%
26,09%
16,92%

100,00%
46,41%
25,88%
17,05%

100,00%
47,03%
23,86%
15,47%

dochody z tytułu udziału we wpływach podatku
dochodowego od osób fizycznych

18,13%

20,72%

18,29%

17,09%

17,98%

dochody z tytułu udziału we wpływach podatku
dochodowego od osób prawnych

3,36%

1,80%

1,14%

1,49%

3,26%

Subwencje i dotacje:
subwencje ogólne
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

44,61%
19,89%
24,45%

44,08%
19,96%
23,79%

52,76%
18,16%
33,79%

53,59%
17,58%
35,10%

52,97%
19,63%
33,14%

Tabela 4. Dynamika dochodów Gminy w latach 2014-2018
2015/201 2016/201 2017/201 2018/201 2018/201
Wyszczególnienie
4
5
6
7
4
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody własne:
podatki i opłaty, z tego:
podatek od nieruchomości

1,70%
1,43%
2,40%
-0,34%
-2,75%

20,58%
17,40%
-0,81%
3,22%
-1,82%

7,04%
6,29%
4,42%
5,45%
7,10%

0,96%
5,12%
6,51%
-3,10%
-4,67%

32,54%
33,04%
12,96%
5,11%
-2,51%

dochody z tytułu udziału we wpływach podatku
dochodowego od osób fizycznych

15,91%

3,63%

-0,73%

10,60%

31,89%

dochody z tytułu udziału we wpływach podatku
dochodowego od osób prawnych

-45,75%

-25,54%

38,55%

130,88%

29,21%

Subwencje i dotacje:
subwencje ogólne
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
Dochody majątkowe:
sprzedaż majątku
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,22%
2,07%
-1,29%
21,24%
12280,06%
-35,61%

40,50%
9,71%
66,77%
210,18%
436,57%
8,29%

7,97%
3,65%
10,39%
23,99%
-52,28%
360,98%

3,91%
12,70%
-0,73%
-79,21%
-73,68%
-81,73%

57,97%
30,81%
80,38%
-3,04%
8242,18%
-41,28%

W Tabela 1 oraz Tabela 4 zostały przedstawione dochody z uwzględnieniem
dochodów bieżących i majątkowych. Po pierwsze w ujęciu wartościowym w
złotówkach, po drugie w ujęciu procentowym, jako struktura dochodów, a także jako
dynamika zmian w analizowanych latach.
Jak wynika z Tabeli 1 i Tabeli 2, najistotniejszym źródłem dochodów Gminy są dotacje
i środki przeznaczone na cele bieżące, które średnio stanowią 29,21% dochodów.
Kolejnymi znacznymi źródłami dochodów są subwencje ogólne wypłacane z budżetu
państwa (średnio 19,04%), dochody z tytułu udziału we wpływach podatku
dochodowego od osób fizycznych (17,96%), wpływy z podatku od nieruchomości
(17,69%).

Wśród najważniejszych źródeł dochodów, właściwie tylko dochody z podatku od
nieruchomości są zależne bezpośrednio od decyzji władz Gminy. Subwencja ogólna i
dotacje celowe są środkami pochodzącymi z budżetu państwa, na których wysokość
samorząd nie ma wpływu. Natomiast na wielkość dochodów z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych, zaliczanych do dochodów własnych samorządu,
Gmina może oddziaływać jedynie pośrednio, m.in. poprzez stworzenie właściwych i
konkurencyjnych warunków do życia i prowadzenia aktywności gospodarczej.
Wykonanie dochodów majątkowych cechuje się dużą zmiennością, co wynika z
różnych wielkości wpływów z udzielonych dotacji i środków na cele inwestycyjne oraz
ze sprzedaży majątku.
W strukturze dochodów ogółem dominują dochody bieżące, które w 2018 roku
stanowiły 97,35% dochodów, a w całym badanym okresie ich udział wynosił od 95,08%
do 98,99%. Dochody majątkowe w 2018 roku stanowiły 1,01% dochodów ogółem, a w
całym badanym okresie ich udział mieścił się w przedziale od 1,01% do 4,92%.
W celu pełnej realizacji przez Gminę Żychlin dochodów z tytułu podatków i opłat
lokalnych, podejmowano działania mające na celu bieżące i terminowe egzekwowanie
zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności
pieniężnych.
Działania mające na celu bieżące i terminowe egzekwowanie zaległości z tytułu
podatków i opłat przedstawia tabela nr 5 i tabela nr 6.
Tabela nr 5. Czynności windykacyjne podjęte w latach 2014 - 2018 z tytułu
podatków i opłat

Rok

Stan
zaległości
na 31
grudnia

Liczba
zalegającyc
h na 31
grudnia

Liczba
wystawionyc
h upomnień

Liczba
wysłanych
tytułów
wykonawczyc
h

Należność
główna
ściągnięta
przez US

Wartość

Odsetki
ściągnięte
przez US

Koszty
upomnieni
a
ściągnięte
przez US
201
4

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
142
288 842,4
161
1 049
8
31 994,80

201
5

309 370,4
8

201
6

265 365,7
6

201
7

336 853,6
8

201
8

322 731,9
2

64
180

991

54 610,60
56

153

1 087

79 289,99
49

206

211

720

744

51 383,56
60
40 298,20

61 263,74
5 540,72
1 433,50
21 312,44
974,11
698,90
21 686,47
1 092,26
1 358,91
17 867,40
703,74
661,20
25 104,51
1 066,54
1 094,35

Podatnik 2017165 – A.H. – zaległość 27.523,60 zł - wystawiono tytuły
wykonawcze, brak ściągalności, inne zadłużenia, umorzenie postępowania
egzekucyjnego przez US w związku ze śmiercią podatnika, brak możliwości
realnego zaspokojenia wierzytelności, złożony wniosek o stwierdzenie nabycia
spadku na podstawie ustawy.
Podatnik 1218004 – H.M. – zaległość 6.396,58 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
brak ściągalności, inne zadłużenia, umorzenie postępowania egzekucyjnego przez
US w związku ze śmiercią podatnika, brak możliwości realnego zaspokojenia
wierzytelności, złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie
ustawy.
Podatnik 1108131 – G. i M. K. – zaległość 45.858,30 zł - wystawiono tytuły
wykonawcze, brak ściągalności, inne zadłużenia, dokonano wpisu na hipotekę,
złożony wniosek o egzekucję z nieruchomości.
Podatnik 1048015 – G. i M. L. – zaległość 3.458,00 zł - wystawiono tytuły
wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę brak ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 1138009 – K. K. – zaległość 5.962,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
w przygotowaniu wpis do hipoteki, brak ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 1078302 – P.W. – zaległość 7.049,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
złożone podanie o odroczenie terminu płatności.

Podatnik 1108120 – D.Sz. – zaległość 875,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
podatnik nie przebywa na terenie Polski, brak ściągalności, inne zadłużenia, w
przygotowaniu wpis do hipoteki.
Podatnik 2015119 – M.K. – zaległość 1.933,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
podatnik nie przebywa na terenie Polski, brak ściągalności.
Podatnik 2015820 – S. D. – zaległość 2.386,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
należność ściągnięta przez US w 2019 r.
Podatnik 2015884 – E.J. – zaległość 1.655,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
brak ściągalności.
Podatnik 2016056 – P.O. – zaległość 4.017,69 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
należność ściągana przez US.
Podatnik 2016096 – B.S. – zaległość 1.470,07 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
dokonano wpisu na hipotekę brak ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 2016188 – E.K. – zaległość 2.490,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
należność ściągana przez US.
Podatnik 2017019 – A.M. – zaległość 2.744,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
należność ściągana przez US.
Podatnik 2017151 – K.O. – zaległość 1.180,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
podatnik nie przebywa na terenie Polski, brak ściągalności.
Podatnik 70101 – A.K. – zaległość 2.433,80 zł - licytacja nieruchomości, podział
sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, dokonano wpisu na hipotekę brak
ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 230010 – S.J. – zaległość 1.114,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
dokonano wpisu na hipotekę brak ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 200008 – K.P. – zaległość 148.025,00 zł - wystawiono tytuły
wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę, brak ściągalności, inne zadłużenia.
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Podatek od nieruchomości – osoby prawne
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Podatnik 10002 2018 roku

5

Windykacja
miękka

0

0

0

52.524,00 zł - zakład budżetowy - odroczenie XI i XII raty z

Podatnik 10022 - 4.219,00 zł (zaległość za VIII 2015 -III 2016) - spółka z o.o.,
prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne, wystawiono tytuły wykonawcze,
zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, prowadzone
postępowanie sanacyjne, głosowanie w postępowaniu sanacyjnym – przyjęcie
propozycji układowych dłużnika z 20.12.2017 r.
Podatnik 10051 - 11.638,00 zł (zaległość za IX 2001 – XII 2013) - spółka z o.o.,
umorzone postępowanie egzekucyjne, bezskuteczność egzekucji, przeprowadzone
poszukiwanie majątku przez US, zaległość w kwocie 11.873 zł wpisano w dniu
24.03.2015 r. do hipoteki.
Podatnik 10052 - 2.152,18 zł (zaległość za XII 2013 - XII 2016) – PSS zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, postanowienie Sądu w
sprawie zakończenia postępowania upadłościowego. Syndyk zaspokoił w całości
kategorię I i dokonał podziału kwoty na rzecz 4 wierzycieli w kategorii II, tym
samym zaspokajając ją w 4,31%. Suma planu podziału nie obejmuje należności
Gminy Żychlin.
Podatnik 10053 – 50.980,00 zł (zaległość za I 2002 – IX 2009) - spółka z o.o.,
aktualny wpis do KRS, adres prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
Gminy Żychlin, nie posiada majątku na terenie Gminy Żychlin, zaległość w kwocie
19.256,20 zł wpisano w 2015 r. do hipoteki. US Mielec przeprowadził licytację
nieruchomości w Gminie Padew Narodowa, z której w ramach podziału sumy
uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości Gmina Żychlin otrzymała tylko zwrot
kosztów upomnienia w kwocie 113,60 zł z tytułu podatku od środków
transportowych.
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Podatek rolny/podatek leśny – osoby fizyczne
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Podatnik 70101- A.K. – zaległość 10.787,27 zł - licytacja nieruchomości, podział
sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, dokonano wpisu na hipotekę brak
ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 80049 – M.P. – zaległości 1.012,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
brak ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 130039 – R.Ś. – zaległości 1.981,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
brak ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 160030 – D.K. – zaległości 1.057,96 zł – wystawiono tytuły wykonawcze.
Podatnik 200008 – K.P. – zaległości 2.882,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
dokonano wpisu na hipotekę brak ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 230010 – S.J. – zaległości 1.495,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
dokonano wpisu na hipotekę brak ściągalności, inne zadłużenia.
Podatnik 230039 – S.J. – zaległości 1.525,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze,
dokonano wpisu na hipotekę brak ściągalności, inne zadłużenia.
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Podatek od środków transportowych – osoby prawne
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Podatnik 500012 – spółka z o.o. (zaległość za I rata 2011 do II rata 2018):
- aktualny wpis do KRS, adres prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
Gminy Żychlin, nie posiada majątku na terenie Gminy Żychlin, wpis do hipoteki,
- 14.XII.2018 r. - US Mielec – licytacja nieruchomości w Gminie Padew Narodowa,
z której w ramach podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości Gmina
Żychlin otrzymała zwrot kosztów upomnienia w kwocie 113,60 zł,

- 21.XII.2018 r. - zwrot tytułów przez US Mielec do US Kutno zgodnie z
właściwością miejscową,
- tytuł za I i II ratę 2018 r. wysłany do US Sosnowiec, zgodnie z miejscem
położenia składników majątku (dwie działki o pow. 0,2319 ha i 0,0392 ha w
Sosnowcu).
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
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Podatnik 100022 - 1.258,95 zł (zaległość II rata 2018) - wystawiono tytuły
wykonawcze.
Podatnik 100039 - 4.956,00 zł (zaległość II rata 2015 – II rata 2018) - wystawiono
tytuły wykonawcze oraz dalsze tytuły wykonawcze, podatnik nie przebywa na
terenie Polski, zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu, zaległości w ZUS i US, w
przygotowaniu wpis do hipoteki na nieruchomość będącą współwłasnością.
Podatnik 100041 - 2.900,00 zł (zaległość II rata 2015 – I rata 2016) - tytuły
wykonawcze w US Ursynów, brak ściągalności, zadłużenia z tytułu zaciągniętego
kredytu,
Podatnik 100058 - 10.164,00 zł (zaległość II rata 2012 – II rata 2018) - wystawiono
tytuły wykonawcze i dalsze tytuły wykonawcze, wniosek o wszczęcie egzekucji z
nieruchomości, wpis do hipoteki 30.08.2018 r. na kwotę 6.726,90 zł, w 2017 roku
licytacja części nieruchomości, brak podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży
nieruchomości.
Podatnik 100059 - 1.584,00 zł (zaległość II rata 2018) - wystawiono tytuły
wykonawcze, zadłużenia w ZUS, w przygotowaniu wpis do hipoteki na
nieruchomość będącą współwłasnością.
Podatnik 100061 - 1.850,00 zł (zaległość I rata 2016 – II rata 2017) - umorzenie
postępowania egzekucyjnego przez US Wodzisław Śląski w związku z brakiem
majątku, nie przebywa na terenie Polski, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Podatnik 100065 - 19.066,98 zł (zaległość II rata 2016 – II rata 2018) – wystawiono
tytuły wykonawcze, zadłużenia w ZUS, w przygotowaniu wpis do hipoteki na
nieruchomość będącą współwłasnością.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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Podatnik 60131 –D. B. – 1 238,40 zł – tytuły wykonawcze w US, brak ściągalności
201
4

Podatnik 60176 – M.K. – 1 326,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak ściągalności
Podatnik 80019 – S. M. – 2 430,00 zł - tytuły wykonawcze w US, brak ściągalności
Podatnik 100040 – T. T. – 1 072,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności
Podatnik 100048 – A.K. – 2 344,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak ściągalności
Podatnik 100091 – M. K. - 1 650,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności
Podatnik 120031 – A.O. – 1 695,99 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności
Podatnik 150048 – R.Ś. – 3 288,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak ściągalności
Podatnik 160029 – M.P. – 4 762,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności
Podatnik 200047 – M.Ś. – 1 080,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności
Podatnik 1030004 – B.S. – 3 924,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności
Podatnik 1050022 – M.O. – 1 336,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności

Podatnik 1170013 – E.B. – 2 601,00 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności
Podatnik 1180005 – B.C. – 1 471,90 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności
Podatnik 1380012 – A.S. – 1 572,10 zł – tytuły wykonawcze w US, brak
ściągalności

Tabela nr 6. Czynności windykacyjne podjęte w latach 2014-2018 z tytułu
wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego oraz czynszu za najem

Liczba
wysłanych
pozwów

Rok

Stan
zaległości
na 31
grudnia

Liczba
Liczba
zalegających
wystawionych
na 31
wezwań
grudnia
Kwota
objęta
pozwem

Należność
główna
ściągnięta
przez
komornika/
wpłaty na
sądowy
nakaz
zapłaty
Odsetki
ściągnięte
przez
komornika/
wpłaty na
sądowy
nakaz
zapłaty

Wieczyste użytkowanie
2014

6 065,56

14

470

2015

3 615,79

15

490

2016

4 255,16

16

224

2017

5 573,67

22

212

2018

3 525,03

24

180

0
0
0
0
3
2 563,00

0
0
0
0
0
0
0
0
831,00
140,54

Podatnik 121 – Z.R. – zaległość 1.742,00 zł - wystawiony pozew do Sądu
Rejonowego, wystawiony nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, podatnik
przebywa na stałe za granicą, brak meldunku w Polsce
Podatnik 160 – A.R. – zaległość 812,52 zł – podatnik zmarł, brak możliwości
realnego zaspokojenia wierzytelności
Czynsz dzierżawny oraz czynsz za najem
2
2014
545,95
4
35
2 223,94
3
2015
3 760,15
6
75
1 898,74
1
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4 137,06
5
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1
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3
31
1 349,22
1
2018
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4
39
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Podatnik 114 - A.K. – zaległość 224,87 zł - wystawiony pozew do Sądu
Rejonowego

2 074,50
864,89
1 293,75
85,77
1 453,27
40,60
1 315,12
19,88
672,46
16,30

Podatnik 136 - K.O. – zaległość 138,85 zł – wystawiony pozew do Sądu
Rejonowego, wystawiony nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym,
umorzenie postępowania egzekucyjnego przez US w związku z brakiem majątku,
nie przebywa na terenie Polski.
W celu zabezpieczenia wierzytelności dokonano w latach 2014-2018 wpisów hipoteki
przymusowej na rzecz Gminy Żychlin. Dane przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności z tytułu podatków i opłat
w latach 2014-2018

Liczba hipotek
Rok

Kwota objęta hipoteką
0

2014
0
9
2015
273 557,48
1
2016
4 757,42

0
2017
0
3
2018
16 669,90

Z analizy dochodów Gminy wynika, że:
−

najważniejszym źródłem dochodów Gminy są dotacje i środki przeznaczone
na cele bieżące;

−

dochody Gminy to głównie dochody bieżące (98,99 % w 2018 roku);

−

relatywnie największy wzrost dochodów odnotowano z tytułu: dotacji i środków
pozabudżetowych na zadania bieżące (efekt programu „Rodzina 500+);

−

dochody majątkowe charakteryzują się dużą zmiennością, co wynika głównie
z wielkości pozyskiwanych przez Gminę dotacji i środków na cele inwestycyjne
oraz dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży majątku.

ANALIZA WYDATKÓW

Analogicznie jak dochody, można również przeanalizować wydatki Gminy. W
przypadku wydatków, zdecydowano rozpatrywać je na poziomie grup wydatków.
Dane te prezentują poniższe tabele.
Tabela 8. Zestawienie wydatków Gminy w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Dotacje na realizację zadań
bieżących

2014

2015

2016

2017

2018

35 948 770,44
31 001 168,09

33 823 310,31
31 716 452,28

39 706 677,97
36 675 778,70

44 358 191,76
39 573 105,50

48 669 424,82
41 908 528,56

2 690 757,48

2 694 571,59

2 734 239,19

2 508 299,46

2 913 884,05

Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

7 506 536,41

7 602 284,30

12 901 603,31

14 144 495,35

13 991 089,27

Wynagrodzenia i pochodne
Zadania statutowe:

12 889 221,36
7 420 508,55

13 390 754,00
7 433 352,02

13 378 641,48
7 441 014,91

14 240 223,90
8 413 647,91

15 562 458,45
9 247 422,35

820 420,02

783 991,86

519 535,41

467 914,34

611 355,16

1 075 898,01
787 916,31

1 148 432,53
497 240,10

1 080 607,36
581 637,64

1 267 970,71
699 535,17

1 242 288,08
994 461,08

zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych

Wydatki bieżące z udziałem
środków UE

265 495,12

346 084,52

50 897,03

94 278,64

35 195,41

228 649,17
4 947 602,35
4 172 446,12

249 405,85
2 106 858,03
1 594 267,71

169 382,78
3 030 899,27
1 611 238,05

172 160,24
4 785 086,26
1 799 629,71

158 479,03
6 760 896,26
4 653 120,26

Wydatki majątkowe z udziałem
środków UE

123 494,42

512 590,32

1 324 687,39

2 792 477,59

0,00

Wydatki majątkowe w formie
dotacji

651 661,81

0,00

94 973,83

192 978,96

2 107 776,00

Obsługa długu
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe własne
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Tabela 9. Struktura wydatków Gminy w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Dotacje na realizację zadań bieżących
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia i pochodne
Zadania statutowe:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
Wydatki bieżące z udziałem środków UE
Obsługa długu
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe własne
Wydatki majątkowe z udziałem środków UE
Wydatki majątkowe w formie dotacji

2014

2015

2016

2017

2018

100,00%
86,24%
7,48%
20,88%
35,85%
20,64%
2,28%
2,99%
2,19%
0,74%
0,64%
13,76%
11,61%
0,34%
1,81%

100,00%
93,77%
7,97%
22,48%
39,59%
21,98%
2,32%
3,40%
1,47%
1,02%
0,74%
6,23%
4,71%
1,52%
0,00%

100,00%
92,37%
6,89%
32,49%
33,69%
18,74%
1,31%
2,72%
1,46%
0,13%
0,43%
7,63%
4,06%
3,34%
0,24%

100,00%
89,21%
5,65%
31,89%
32,10%
18,97%
1,05%
2,86%
1,58%
0,21%
0,39%
10,79%
4,06%
6,30%
0,44%

100,00%
86,11%
5,99%
28,75%
31,98%
19,00%
1,26%
2,55%
2,04%
0,07%
0,33%
13,89%
9,56%
0,00%
4,33%

Tabela 10. Struktura wydatków bieżących Gminy w latach 2014-2018

Wyszczególnienie

2014

Wydatki bieżące
Dotacje na realizację zadań bieżących
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia i pochodne
Zadania statutowe:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
Wydatki bieżące z udziałem środków UE
Obsługa długu

2015

100,00%
8,68%
24,21%
41,58%
23,94%
2,65%
3,47%
2,54%
0,86%
0,74%

100,00%
8,50%
23,97%
42,22%
23,44%
2,47%
3,62%
1,57%
1,09%
0,79%

2016
100,00%
7,46%
35,18%
36,48%
20,29%
1,42%
2,95%
1,59%
0,14%
0,46%

2017

2018

100,00%
6,34%
35,74%
35,98%
21,26%
1,18%
3,20%
1,77%
0,24%
0,44%

100,00%
6,95%
33,38%
37,13%
22,07%
1,46%
2,96%
2,37%
0,08%
0,38%

Tabela 11. Struktura wydatków majątkowych Gminy w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe własne
Wydatki majątkowe z udziałem środków UE
Wydatki majątkowe w formie dotacji

2014

2015

2016

2017

2018

100,00%
84,33%
2,50%
13,17%

100,00%
75,67%
24,33%
0,00%

100,00%
53,16%
43,71%
3,13%

100,00%
37,61%
58,36%
4,03%

100,00%
68,82%
0,00%
31,18%

Tabela 12. Dynamika wydatków Gminy w latach 2014-2018

Wyszczególnienie

2015/20 2016/20
14
15

Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Dotacje na realizację zadań bieżących
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia i pochodne
Zadania statutowe:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
Wydatki bieżące z udziałem środków UE
Obsługa długu
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe własne
Wydatki majątkowe z udziałem środków UE
Wydatki majątkowe w formie dotacji

-5,91%
2,31%
0,14%
1,28%
3,89%
0,17%
-4,44%
6,74%
-36,89%
30,35%
9,08%
-57,42%
-61,79%
315,07%
-100,00%

17,39%
15,64%
1,47%
69,71%
-0,09%
0,10%
-33,73%
-5,91%
16,97%
-85,29%
-32,09%
43,86%
1,06%
158,43%
0,00%

2017/20 2018/20
16
17
11,71%
7,90%
-8,26%
9,63%
6,44%
13,07%
-9,94%
17,34%
20,27%
85,23%
1,64%
57,88%
11,69%
110,80%
103,19%

9,72%
5,90%
16,17%
-1,08%
9,29%
9,91%
30,66%
-2,03%
42,16%
-62,67%
-7,95%
41,29%
158,56%
-100,00%
992,23%

2018/20
14
35,39%
35,18%
8,29%
86,39%
20,74%
24,62%
-25,48%
15,47%
26,21%
-86,74%
-30,69%
36,65%
11,52%
-100,00%
223,45%

Wydatki ogółem zostały zdeterminowane głównie przez wydatki bieżące, które w 2018
roku stanowiły 86,11% wydatków. W badanym okresie stanowiły one od 86,11% do
93,77% wydatków ogółem. W strukturze wydatków należy zauważyć niezmiennie
dominującą grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Dominacja ta to typowe
zjawisko dla samorządów w Polsce.

Ponadto należy zauważyć, że od 2016 roku Gmina znacznie wzrosły wydatki
przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją
Rządowego Programu „Rodzina 500+”.
Udział wydatków na realizację zadań statutowych w analizowanym okresie kształtował
się średnio na poziomie 19,87%.
Na wydatki na obsługę długu w latach objętych Gmina przeznaczała średnio
195.614,41 zł, co stanowi 0,50 % udział w wydatkach ogółem.
Wydatki majątkowe średnio stanowiły 10,46% wszystkich wydatków. Łącznie w latach
2014 - 2018 zrealizowano inwestycje, których wartość wyniosła 21.631.342,17zł.
Najwyższy poziom tych wydatków zrealizowano w 2018 roku (6.760.896,26zł).
Z analizy wydatków Gminy wynika, że:
−

udział wydatków bieżących w badanym okresie wyniósł średnio 89,54%;

−

najwyższy wzrost odnotowano w grupie wydatków – świadczenia na rzecz
osób fizycznych, z uwagi na realizację programu „Rodzina 500 plus”;

−

w strukturze wydatków najważniejszą kategorię stanowią wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co jest typowym zjawiskiem dla
samorządów w Polsce;

−

przeciętny udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł
10,46% i łącznie w latach 2014-2018 zrealizowano 21,6 mln PLN inwestycji.

WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE
Wysokość wolnych środków operacyjnych wskazuje na zdolność jednostki do
regulowania zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, a więc
do spłaty rat kapitałowych i odsetek, a także na zdolność do samodzielnego
finansowania inwestycji.
Dla celów niniejszego raportu przyjęto kategorię „wolnych środków operacyjnych”
jako różnicę:
− dochody bieżące – wydatki bieżące bez obsługi długu.
− dochody bieżące = dochody ogółem - dochody majątkowe
− wydatki bieżące = wydatki ogółem - wydatki majątkowe

Tabela 13. Poziom wolnych środków operacyjnych Gminy w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Dochody bieżące
Wydatki bieżące bez obsługi długu
Wolne środki operacyjne

2014

2015

2016

2017

2018

32 801 075,74
30 772 518,92
2 028 556,82

33 269 310,53
31 467 046,43
1 802 264,10

39 057 659,71
36 506 395,92
2 551 263,79

41 515 259,37
39 400 945,26
2 114 314,11

43 639 211,47
41 750 049,53
1 889 161,94

W latach 2014 - 2018 poziom wolnych środków operacyjnych kształtował się w
granicach od 1.802.264,10 zł w roku 2015 do 2.551.263,79 w 2016 roku.
Przeciętnie w latach 2014 - 2018 wolne środki operacyjne wyniosły 2.077.112,15 zł,
co oznacza, że średnio stanowiły 5,46% pozyskanych dochodów bieżących oraz
5,31% dochodów ogółem.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY W LATACH 2014-2018
Tabela 11. przedstawia zbiorczo dane dotyczące wykonania budżetów Gminy Żychlin
w latach 2014 - 2018.
Tabela 14. Wykonanie budżetu Gminy w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
I. Dochody bieżące
Dochody własne, w tym:
podatki i opłaty, z tego:
podatek od nieruchomości
dochody z tytułu udziału we wpływach
podatku dochodowego od osób
fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach
podatku dochodowego od osób
prawnych
Subwencje i dotacje:
subwencje ogólne
dotacje i środki przeznaczone na cele
bieżące; w tym:
dotacje rozwojowe pozyskane spoza
budżetu gminy
II. Wydatki bieżące bez obsługi długu
Dotacje na realizację zadań bieżących
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia i pochodne
Zadania statutowe:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
Wydatki bieżące z udziałem środków
UE
III. Wolne środki operacyjne (I-II)
IV. Obsługa długu
Odsetki i dyskonto określone w art.. 243
ust 1. uofp
V. Nadwyżka operacyjna (III-IV)

2014

2015

2016

2017

2018

32 801 075,74
18 168 093,65
9 904 412,41
6 923 501,43

33 269 310,53
18 603 464,89
9 870 994,50
6 733 203,27

39 057 659,71
18 451 954,75
10 189 331,57
6 610 463,62

41 515 259,37
19 268 230,39
10 744 229,80
7 080 046,91

43 639 211,47
20 523 186,80
10 410 996,62
6 749 492,22

5 948 423,00

6 894 933,00

7 145 523,00

7 093 584,00

7 845 356,00

1 101 971,16

597 781,59

445 119,59

616 724,34

1 423 868,32

14 632 982,09
6 614 694,00

14 665 845,64
6 751 363,00

20 605 704,96
7 406 615,00

22 247 028,98
7 677 203,00

23 116 024,67
8 652 568,00

8 018 288,09

7 914 482,64

13 199 089,96

14 569 825,98

14 463 456,67

499 418,36

137 045,19

38 544,00

42 073,26

81 551,56

30 772 518,92
2 690 757,48
7 506 536,41
12 889 221,36
7 420 508,55
820 420,02
1 075 898,01
787 916,31

31 467 046,43
2 694 571,59
7 602 284,30
13 390 754,00
7 433 352,02
783 991,86
1 148 432,53
497 240,10

36 506 395,92
2 734 239,19
12 901 603,31
13 378 641,48
7 441 014,91
519 535,41
1 080 607,36
581 637,64

39 400 945,26
2 508 299,46
14 144 495,35
14 240 223,90
8 413 647,91
467 914,34
1 267 970,71
699 535,17

41 750 049,53
2 913 884,05
13 991 089,27
15 562 458,45
9 247 422,35
611 355,16
1 242 288,08
994 461,08

265 495,12

346 084,52

50 897,03

94 278,64

35 195,41

2 028 556,82
228 649,17

1 802 264,10
249 405,85

2 551 263,79
169 382,78

2 114 314,11
172 160,24

1 889 161,94
158 479,03

228 649,17

249 405,85

169 382,78

172 160,24

158 479,03

1 799 907,65

1 552 858,25

2 381 881,01

1 942 153,87

1 730 682,91

VI. Dochody majątkowe:
sprzedaż majątku

461 083,52
2 128,58

559 028,35
263 519,46

1 733 974,82
1 413 979,50

2 149 886,27
674 783,63

447 058,41
177 570,00

dotacje i środki przeznaczone na
inwestycje, w tym:

458 954,94

295 508,89

319 995,32

1 475 102,64

269 488,41

dotacje rozwojowe pozyskane spoza
budżetu gminy

288 954,94

270 268,89

304 995,32

1 471 265,20

215 204,55

4 947 602,35
4 172 446,12

2 106 858,03
1 594 267,71

3 030 899,27
1 611 238,05

4 785 086,26
1 799 629,71

6 760 896,26
4 653 120,26

123 494,42

512 590,32

1 324 687,39

2 792 477,59

0,00

651 661,81
-2 686 611,18
6 366 633,77

0,00
5 028,57
2 621 772,59

94 973,83
1 084 956,56
2 788 746,59

192 978,96
-693 046,12
4 751 625,15

2 107 776,00
-4 583 154,94
7 096 879,03

2 136 169,00

0,00

1 185 232,00

1 696 690,00

3 844 954,00

4 230 464,77
1 058 250,00

2 621 772,59
1 018 258,00

1 603 514,59
818 768,00

3 054 935,15
806 654,00

3 251 925,03
911 496,00

1 018 250,00

1 018 258,00

818 768,00

806 654,00

911 496,00

1 608 543,16

3 054 935,15

3 251 925,03

1 602 228,09

VII. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe własne
Wydatki majątkowe z udziałem środków
UE
Wydatki majątkowe w formie dotacji
VIII. Nadwyżka/Deficyt (V+VI-VII)
IX. Przychody
Przychody z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji
Pozostałe przychody
X. Rozchody
Spłaty rat kapitałowych kredytów i
pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
Pozostałe rozchody
XI. Środki na pozostałe inwestycje
(VII+IX-X)

40 000,00
2 621 772,59

ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2014 – 2018
Tabela 16. Zobowiązania Gminy w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
Zaciągnięte zobowiązania
Ogółem spłata zobowiązań
Spłaty rat kapitałowych

2014

2015

2017

2018

1 267 663,85
1 018 258,00

1 696 690,00
978 814,24
806 654,00

3 844 954,00
1 069 975,03
911 496,00

228 649,17

249 405,85

169 382,78

172 160,24

158 479,03

9 032 057,00
33 262 159,26

7 764 799,00
33 828 338,88

7 882 263,00
40 791 634,53

8 523 299,00
43 665 145,64

11 208 757,00
44 086 269,88

Wskaźnik spłaty rat kapitałowych do
dochodów ogółem

3,06%

3,01%

2,01%

1,85%

2,07%

Wskaźnik spłaty odsetek do dochodów
ogółem

0,69%

0,74%

0,42%

0,39%

0,36%

Wskaźnik spłaty zobowiązań ogółem
do dochodów ogółem

3,75%

3,75%

2,42%

2,24%

2,43%

Wskaźnik kwoty długu do dochodów
ogółem

27,15%

22,95%

19,32%

19,52%

25,42%

Kwota długu na koniec roku
Wykonanie dochodów ogółem

-

2016
1 185 232,00
988 150,78
818 768,00

Zapłata odsetek i dyskonta określonych w
art.. 243 ust. 1 uofp

2 136 169,00
1 246 899,17
1 018 250,00

Jak wynika z tabeli, przychody nie zostały pozyskane jedynie w 2015. Łącznie w
całym okresie Gmina zaciągnęła 8.863.045 zł nowych zobowiązań. Gmina w tym
czasie dokonała spłaty swojego zadłużenia ogółem w wysokości 5.551.503,07 zł.
W okresie objętym raportem średnio Gmina spłacała 914.685,20 zł kapitału oraz
195.615,41 zł odsetek. Średni wskaźnik spłaty zobowiązań ogółem do wykonanych
dochodów ogółem w tym okresie wyniósł 2,92%.
Na koniec 2018 roku zadłużenie Gminy wyniosło 11.208.757zł.

Załącznik Nr 3 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r

Raport z działalności
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie w 2018 roku
Samorządowy Zakład Budżetowy został utworzony na mocy
uchwały Rady Miejskiej nr.VII/29/11 z dnia 27 kwietnia 2011roku.
Zakład przejął część działalności po Zakładzie Gospodarki Komunalnej z
którego został wydzielony.
Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy i prowadzi działalność w
zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, prowadzi transport
zbiorowy na terenie Gminy wraz z dowozem dzieci do szkół, a także
administruję zasobami mieszkalnymi przekazanymi w zarząd przez
Gminę. Działalność prowadzona jest przez poszczególne zakłady.
Zakład funkcjonuje w oparciu o statut, który określa jego zasady
funkcjonowania.
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Do podstawowych zadań zakładu należy:
1.Produkcja wody.
2.Dostawa wody.
3.Odbiór i oczyszczanie wód zużytych (ścieki).
Zadania te zakład realizuje poprzez:
I. Stacja Uzdatniania Wody
- produkcja wody oparta jest na pięciu otworach studziennych i polega na
dwustopniowym pompowaniu wody dla odbiorców Gminy i Miasta Żychlin.
Uzdatnianie wody oparte jest na następującej technologii :
− odżelazianiu wody w odżelaziaczach zamkniętych;
− odkażaniu wody podchlorynem sodu (odkażanie nie jest procesem ciągłym
i stosowane jest profilaktyczne co drugi tydzień lub po wystąpieniu awarii
wodociągu);
Stację Uzdatniania Wody oddano do eksploatacji w roku 1984. Jej możliwość
produkcyjna wynosi 3.900m3/dobę.
Zakład posiada
decyzję
nr

RŚ.6341.2.10.2012, która jest pozwoleniem wodno prawnym i zezwala
na pobór wód głębinowych w ilości : Qmaxh = 249 m3/h, Qśr.d. = 2693
m3/d, Qmaxd. = 3443 m3/d oraz Qmaxr. = 1 257 695 m3/rok.
Powyższa decyzja obowiązuje do 31 maja 2032 roku.
Na odprowadzanie wód popłucznych zakład otrzymał oddzielną decyzję nr
RŚ.6341.2.9.2012 , która zezwala odprowadzać wody popłuczne do rzeki Słudwi w
ilości;Qśr.d. = 48,83 m3/d, Qmaxh = 110,24 m3/h, Qroczne = 18975,20 m3/rok o
określonych w powyższym pozwoleniu parametrach.
Obsługą Z-du Wodociągów na koniec roku sprawozdawczego zajmowało się 16
osób ,w tym jeden inkasent, jeden operator-kierowca koparki, jeden laborant, jeden
referent, dwóch pracowników na sieci. Zadaniem tej grupy pracowników jest
zabezpieczenie wydobycia i produkcji wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej
jakości.

Jakość produkowanej wody jest zadowalająca w odniesieniu do procesu
technologicznego stosowanego na Stacji Uzdatniania Wody. Okresowo występują
problemy z osiągnięciem odpowiedniego stopnia oczyszczenia wód wydobytych
z nadmiernej ilości manganu i żelaza.
Nadzór nad jakością produkowanej wody sprawuje z urzędu Terenowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie, która dokonuje okresowo kontroli jakości
wody.
Ponadto systematycznie kontrolowana jest jakość produkowanej wody przez
laboratorium zakładowe, Niezależne laboratorium EKO – SERWIS oraz Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Skierniewicach.
Ze względu na stan techniczny urządzeń zamontowanych w linii technologicznej
(pracują już 34 lata), jak i stan techniczny budynku, Zarząd miasta zlecił projekt
modernizacji i przebudowy SUW Kompleksowa modernizacja moim zdaniem będzie
rozwiązaniem korzystniejszym ekonomicznie i technologicznie niż wymiana zużytych
urządzeń na nowe, ale tego samego typu. Modernizacja dotyczy również zbiorników
retencyjnych.
Pracownicy poza codzienną eksploatacją i konserwacją dodatkowo wykonują prace
związane z naprawami i remontami urządzeń zainstalowanych w stacji ( w miarę
możliwości i posiadanych kwalifikacji ), wymianą pomp głębinowych, usuwają
awarie sieci wodociągowej, utrzymują drogi i chodniki należące do obiektu SUW
w należytym stanie i czystości, utrzymują w należytym stanie cztery tereny strefy
bezpośredniej ochrony sanitarnej studni głębinowych oraz teren S.U.W.
Wymieniają złoża w odżelaziaczach, czyszczą osadnik wód popłucznych, wywożą
osad z klarowania wody, dozorują mienie, zajmują się w czasie zimowym paleniem
w kotłach co., naprawiają nawierzchnie dróg i chodników po awariach sieci, zajmują
się utrzymaniem sprawności studni głębinowych., wymieniają filtry zamontowane
w blokach spółdzielni oraz u odbiorców indywidualnych (na końcówkach sieci),
zajmują się konserwacją hydrantów na terenie całej gminy.
Należy zaznaczyć, ze sprzęt transportowy jest stary i wyeksploatowany dlatego też
Zarząd miasta i gminy pracuję obecnie nad zastosowaniem takich rozwiązań
ekonomicznych aby w przyszłości można ten sprzęt systematycznie wymieniać.
Na zlecenie Urzędu Gminy konserwują oraz naprawiają zdroje uliczne, wykonują
zlecenia wewnętrzne dla innych zakładów.
II. System sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Żychlina.
Sieć wodociągowa budowana jest sukcesywnie od 1950 roku.
Materiał użyty do budowy sieci wodociągowej to:
◼ rury żeliwne,
nieplastyfikowany polichlorek winylu - PVC,
◼ polietylen – PE,
W roku 2018 zostały Gmina zrealizowała następujące inwestycje:
− przebudowa wodociągu w ulicy Cichej, Śląskiej i Granicznej – wymiana
starych rur żeliwnych na rury PE fi 110 – 329,77 m, wymiana przyłączy –
166,4 m;
− przebudowa wodociągu w ulicy Dolnej – wymiana rur żeliwnych na PE fi 110 –
452,38 m, wymiana przyłączy 89,24 m.
− modernizacja rurociągu w wody surowej pod ulicą Żeromskiego w Żychlinie –
wymiana rury żeliwnej na PE – 16 mb
− modernizacja wodociągu w ul. Nowej (przejście pod torami) – przeciągnięcie
nowej rury PE fi 110 z wykorzystaniem starej fi 160 jako osłonowa – 24 mb
◼

− na zlecenie gminy został wybudowany nowy punkt czeraplny
Na koniec okresu sprawozdawczego długość sieci wodociągowej wynosi:
-sieć przesyłowa 1 678 mb,
-sieć rozdzielcza-uliczna – 123 622,64 mb,
-przyłącza wodociągowe - 46 174,85mb. Razem- 171 474,49mb
Obsługę sieci wodociągowej stanowi dwóch pracowników zatrudnionych na etatach
robotniczych.
Pomimo skromnej obsady kadrowej na stanowiskach robotniczych pracownicy
obsługujący sieć i SUW wykonywali dodatkowe prace takie jak:
◼ systematyczne naprawianie drogi dojazdowej do studni głębinowej nr 3
◼ czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych i rurociągów technologicznych
w pomieszczeniach piwnicznych SUW
◼ naprawa
i konserwacja pomp tłocznych, naprawy zasuw w linii
technologicznej oraz czyszczenie i malowanie oprzętu pomp tłocznych
◼ czyszczenie zbiornika oraz czyszczenie rowu wód popłucznych
◼ czyszczenie
i malowanie konstrukcji stalowych
w pomieszczeniu
technologicznym w podpiwniczeniu budynku SUW
◼ naprawa i remonty koparki K-407, samochodu WV transporter, kosiarki
ciągnikowej i innego drobnego sprzętu(kosiarki, wykaszarki, pompki do wody,
itp)
◼ remont instalacji chlorowania wody
◼ malowanie włazów, szybów studni głębinowych
◼ remont kosza do usuwania popiołu z kotłowni
◼ usprawnianie i konserwacja zasuw sieciowych na terenie Gminy
◼ naprawa (doraźna) dachu na budynku SUW
◼ naprawy i remonty narzędzi elektrycznych i mechanicznych.
◼ konserwacja i naprawa (na zlecenie UG) zdrojów ulicznych
◼ prace gospodarcze – sprzątanie, prace ogrodnicze na terenie SUW
◼ rozwożenie
upomnień oraz windykacja należności w terenie(wraz
z odcinaniem przyłączy)
◼ wymiana wodomierzy.
W roku 2018 usunięto 59 awarii w tym:
− 47 awarii na terenie miasta, 12 na terach wiejskich,
− 48 awarii na rurociągach wody uzdatnionej, 11 na rurociągach wody surowej.

III. System sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Żychlina.
Sieć kanalizacyjna budowana jest sukcesywnie od 1950 roku.
Materiał użyty do budowy tej sieci to rury kamionkowe i z PCV.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi:
-kolektor
1 601,30 mb,
- sieć uliczna
24 117,86 mb,
- przyłącza kanalizacyjne
10 968,75 mb,
- na wody popłuczne i deszczowe
1 009,90 mb.
Razem 37 697,81mb.
W 2018 w ramach przebudowy ulicy Żeromskiego -zadanie realizowane przez
Gminę, została wybudowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200 o długości
572,86 mb.
Obecnie obsługę sieci kanalizacyjnej stanowi 2 pracowników zatrudnionych na
etatach robotniczych.

Powyższa grupa w ramach swoich możliwości stara się spełniać swoje zadania,
dodatkowo uzupełniając brakującą obsługę oczyszczalni ścieków oraz obsługując
posiadany przez zakład sprzęt tj.: , agregat prądotwórczy, koparko- ładowarkę,
samochód m-ki Volkswagen Furgon, urządzenie do przepychania kanalizacji DiboClassic, wycinarkę asfaltu, przekazany w 2006 roku do eksploatacji samochód
ascenizacyjny, ciągnik z przyczepą, wywrotkę zamontowaną na Starze , kosiarki, itp.
Sprzęt transportowy jest stary i wyeksploatowany.
IV. Oczyszczalnia Ścieków, mechaniczno – biologiczna z chemicznym
wspomaganiem usuwania fosforu.
Oczyszczalnię poddano modernizacji w 2003 roku. Oczyszczalnia może przyjąć
obecnie 3750 m³/d.
W grudniu 2015 otrzymaliśmy nową decyzję
nr RŚ.6341.2.23.2015, która jest
pozwoleniem wodno- prawnym i zezwala na wprowadzanie oczyszczonych ścieków
o określonych parametrach do rzeki Słudwi. Powyższa decyzja obowiązuje do
04.12.2025 roku.
Po modernizacji którą zakończono w roku 2003 w istniejącej oczyszczalni pracuje
nowy piaskownik, dmuchawy oraz komora uśredniająca i napowietrzająca ścieki,
studnia zbiorcza, stacja odwadniania osadu, kotłownia, nowy osadnik Imhoffa, nowe
złoże zraszane i komory denitryfikacji . W roku 2016 komory denitryfikacji zostały
wykorzystane jako reaktory osadu czynnego. Zamontowaliśmy pompki
napowietrzające z czasowym włączaniem i wyłączaniem z pracy, co poprawiło jakość
oczyszczanych ścieków. Jest to rozwiązanie doraźne, w przyszłości należy
przewidzieć zastosowanie profesjonalnego napowietrzania i mieszania ścieków
w tych komorach.
Obsługę oczyszczalni ścieków stanowi 14 pracowników na etatach robotniczych oraz
2 pracowników na stanowiskach umysłowych (w tym 1 laborant).
Zadania tej grupy to oczyszczanie wód zużytych w stopniu określonym powyższą
decyzją. Po za normalnymi zadaniami tej grupy związanymi z eksploatacją
i konserwacją urządzeń oczyszczalni ścieków, pracownicy wykonują zadania
dodatkowe jak: naprawy i remonty( w miarę możliwości i kwalifikacji ) urządzeń
zainstalowanych w oczyszczalni, pomagają przy usuwaniu zatorów w sieci
kanalizacyjnej, utrzymują w należytym stanie i czystości teren oczyszczalni, zajmują
się eksploatacją stacji zlewczej nieczystości płynnych, dozorują mienie, wykonują
wiele innych prac w codziennym zabezpieczeniu odbioru i oczyszczaniu wód
zużytych.
W roku 2018 pracownicy obsługujący oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną wykonywali
dodatkowe prace takie jak:
◼ remonty i naprawy bieżące sprzętu – VW Transporter, koparko- ładowarki
MTZ, ciągnika i przyczepy, samochodu ascenizacyjnego na podwoziu „Man”,
wywrotki na Starze W 200 oraz sprzętu drobnego : kosiarka, wykaszarka , itp
◼ naprawy i remonty narzędzi elektrycznych i mechanicznych
◼ prace przy usuwaniu osadów ze studni zbiorczej wraz z wymianą szczotek
przy sicie Hubera,
◼ udrażnianie na zlecenie kanalizacji sanitarnej osób prywatnych i zakładów
przemysłowych
◼ czyszczenie skarp rzeki przy wylocie ścieków z Oczyszczalni na odcinku 360
metrów
◼ remont dróg przy studzienkach ściekowych
◼ częściowy remont ciągów komunikacyjnych przy osadnikach Imhoffa
i osadniku pionowym- wtórym

◼
◼
◼

remont : napędów złóż zraszanych, sprężarek w układzie usuwania piasku,
napędu ramienia osadnika wtórnego radialnego
ogrodzenie przy schronisku dla zwierząt – psów
doraźna naprawa dachu

W roku 2018 usunięto 119 zatorów kanalizacji sanitarnej oraz 2 awarie
przepompowni sieciowej i 18 w przepompowniach przydomowych .
Zatrudnienie na koniec roku 2018 w Zakładzie Wod -Kan wynosiło 33 pracowników,
w tym:
5 osób ( w tym 2 laborantów) - to pracownicy umysłowi
28 osób ( w tym inkasent – 1 osoba, ) – to pracownicy fizyczni
Usługi świadczone przez zakład w okresie sprawozdawczym przedstawiają się
następująco:
Woda – wydobyta
660,6 tys. m3
- zużyta na potrzeby własne S.U.W. i płukanie sieci - 112,4 tys. m3
Sprzedaż wody:
-dla gospodarstw domowych 340,9 tys. m3
-na inne cele produkcyjne
62,2 tys. m3.
Po szesnastoletnim okresie eksploatacji w oczyszczalnii zauważyc można znaczące
ślady użytkowania. Następuję proces zużycia takich elementów jak pompy, barierki
zabezpieczające na osadniku Imhoffa,dmuchawy piaskownika i nne elementy biorące
udział w oczyszczaniu.Podraża to pracę oczyszczalni. W ostatnim okresie nastąpił
też bardzo znaczny wzrost kosztów utylizacji osadów ściekowych.
Ścieki:
Zakład odbiera i oczyszcza wody zużyte z terenu miasta Żychlina, miejscowości Dobrzelin i Grabów i tak;
Oczyszczalnia ścieków w okresie sprawozdawczym oczyściła 332,1 tys. m3 , w tym
ścieki dowożone 4,4 tys. m3
Do ważniejszych podejmowanych działań poprawiających świadczenie usług dla
ludności należy zaliczyć:
◼
przystępowanie w trybie natychmiastowym do usuwania zgłoszonych lub
zauważonych awarii wodociągowych,
◼
przystępowanie w trybie natychmiastowym do usuwania zgłoszonych zatorów
sieci kanalizacyjnej,
◼
usuwanie zauważonych lub zgłoszonych uszkodzeń, zamrożeń zdrojów
◼
ulicznych,
◼
prowadzenie okresowych przeglądów sieci i uzbrojenia wodociągowego,
◼
prowadzenie okresowych przeglądów uzbrojenia i sieci kanalizacyjnej,
◼
prowadzenie profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych
◼
dokonywanie systematycznego płukania końcówek sieci wodociągowej,
◼
dokonywanie okresowych wymian wodomierzy,
◼
wydawanie zezwoleń i bieżące dokonywanie odbiorów nowych sieci i
podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Oprócz wykonywania na bieżąco zadań wymienionych powyżej należy dążyć do
realizacji w terminach pilnych następujących niezbędnych inwestycji i remontów :
1. Modernizacja SUW – zmiana technologii uzdatniania wody - zwiększenie
efektywności usuwania manganu wraz z adaptacją pomieszczeń ( w tym pilna
potrzeba czyszczenia i remontu zbiorników magazynowych wody uzdatnionej).

2. Zakup koparko- ładowarki – usuwanie awarii wod.kan. ( obecnie posiadany sprzęt
jest bardzo stary i wymaga częstych napraw i remontów, a zakup części jest bardzo
trudny ze względu na ich brak , posiadamy koparkę K407 zabudowaną na Starze 660
M2 z roku 1984.Koparka ta pracuje już 34 lata.
3. Zakup wywrotki – obecny sprzęt uległ awarii (pękła rama główna), która
przewyższa wartość sprzętu.
4. Zakup rur tłocznych do otworów studziennych studni głębinowych.
5. Zakup wodomierzy (w tym roku wymieniono 135 wodomierzy, potrzeba wymienić
około 700 szt. Jest to podstawowa sprawa przy rozliczaniu naszych odbiorców).
6. Wymiana zasuw sieciowych.
7. Wykonanie spinki wodociągu SUW – ul. Orłowskiego.
8. Zakup cysterny do wody pitnej.
9. Remonty dachów: na budynku SUW , a na terenie Oczyszczalni na budynku
agregatu, na magazynie gazu i na budynku administracyjnym Oczyszczalni.
10. Naprawa elewacji na budynku warsztatowym.
11. Kontynuacja wymiany krat pomostowych i barierek przy osadniku „nowym”
Imhoffa.
12. Naprawa lub zakup nowej pompy do przepompowni głównej.
13. Remont lub wymiana pomostu w przepompowni głównej.
14. Modernizacja technologii pracy komór denitryfikacji.
15. Zadaszenia złóż zraszanych.
16. Wybudowanie nowej studni głębinowej na potrzeby SUW.

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2018 zarządzał 71 posesjami
z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, w tym :
Budynki komunalne - 68
Posesje – 59
Budynki w administracji zleconej – 16
Posesje w administracji zleconej – 12
Zasób mienia komunalnego oraz mienia w administracji zleconej to 534 lokale
w budynkach położonych w mieście i na wsi :
- mieszkania komunalne w mieście - 369
- mieszkania komunalne na wsi – 71
- mieszkania w administracji zlec. – 94.
Łącznie powierzchnia użytkowa budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej wynosi 17.473,58 m², w tym:
- mieszkania komunalne w mieście -12.115,07 m²
- mieszkania w budynkach na wsi - 2.312,42 m²
- mieszkania w adm. zleconej - 3.046,09 m².
Zakład zarządza również 22 lokalami użytkowymi o powierzchni - 775,32 m², w tym:
- 17 lokali użytkowych w mieście w bud. kom. o pow. - 593,32 m²
- 2 lokale użytkowe na wsi o pow. - 31,52 m²
- 4 lokale użytk. w budynkach adm. zleconej - 150,48 m².
Do realizacji zadań w roku 2018 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał 11
pracowników fizycznych oraz 4 pracowników umysłowych.

W roku 2018 Zakład wykonał sprzedaż podstawową na kwotę:1.129.366,34 zł.
(netto) ; 1.234.168,80 zł. (brutto), sprzedaż pozostałą na kwotę : 5.810,42 zł. (netto);
6.449,49 zł. (brutto), reklamy i itp.: 2.375,69 zł. (netto); 2.880,73 zł. (brutto)
na którą to kwotę składają się :
-przypis czynszu i świadczeń za lokale mieszkalne
-przypis świadczeń i czynszu za lokale użytkowe
-sprzedaż książeczek mieszkaniowych
-przypis za garaże
-przypis za wodę i ścieki z podliczników
-opłata za reklamę.
Bilans roku 2018 przedstawia się następująco:
Lokale użytkowe (rozliczenie księgowane w Z.G.M. (brutto)
- przypis 137.267,44 zł. (z odsetkami), 136.606,17 zł. (bez odsetek)
- wpłaty 130.326,64 zł. (z odsetkami), 129.977,37 zł. ( bez odsetek)
Lokale mieszkalne (brutto)
- przypis 1.116.218,49 zł. (z odsetkami), 1.104.295,91 zł. (bez odsetek)
- wpłaty 1.052.407,44 zł. (z odsetkami), 1.049.535,32 zł. ( bez odsetek)

Windykacja
W wyniku prowadzonych przez Zakład działań windykacyjnych z tytułu zaległości
czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe w 2018 roku skierowano do Sądu
Rejonowego w Kutnie :
Lokale mieszkalne:
- 11 pozwów o zapłatę na łączną kwotę 29.897,64zł., w tym 2.483,02 zł. odsetki. Na
podstawie nakazów do księgowości głównej została wyksięgowana kwota 47.052,97
zł. ( w tym odsetki 1.286,34zł.),
- 1 pozew o eksmisję, z czego: 1 sprawy w toku,
Ponadto w roku 2018 wykonana została 1 eksmisja, której pozew złożony został w
Sądzie w roku 2017. Eksmisja została przeprowadzona przez Komornika Sądowego
w asyście Policji pod wskazany adres przez Zakład.
Do zadłużonych najemców lokali mieszkalnych zostało wysłanych 34 szt. wezwań do
zapłaty oraz 54 wypowiedzeń umów najmu. Z osobami, które złożyły podania o
rozłożenie zadłużenia na raty zostały podpisane stosowne porozumienia.
Garaże :
Do dzierżawców terenu pod garaż zostały wysłane 4 wezwania do zapłaty.
Lokale użytkowe :
1 pozew o zapłatę – w trakcie postępowania najemca wypowiedział umowę i opuścił
lokal.
Do najemców lokali użytkowych wysłano: 7 wezwań do zapłaty, 1 wypowiedzenie
umowy najmu, zostało zawarte 1 porozumienie.
Dotacja do remontów.
W roku 2018 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał od Gminy 40.000,00
zł.dotacji (brutto) na wykonanie remontów w budynkach ujętych w planie rzeczowofinansowym, których właścicielem jest Urząd Gminy.
Budynki o nie uregulowanym stanie prawnym nie otrzymują dotacji finansowej na
remonty od Gminy a ich stan techniczny również wymaga usuwania awarii, naprawy
dachów, kominów czy wymiany stolarki budowlanej.
W budynkach tych wykonywane są jedynie niezbędne naprawy zagrażające
bezpieczeństwu ludzi. W roku 2018 Zakład wykonał naprawy bieżące i wymianę
stolarki budowlanej na kwotę 25.404,40 zł. Zakres i koszty tych robót zostały
przedstawione poniżej.

Wykonanie planu za rok 2018
1.Wykonanie , zakup , montaż i naprawy stolarki drzwiowej i okiennej 9.618,49 zł.
2. Remont kapitalny dachów, naprawa powierzchni dachowych ,
wymiana i naprawa obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien
przebudowa i naprawa kominów
21.812,17 zł.
3. Remonty elewacji budynków
6.947,48 zł.
4. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej
3.211,39 zł.
5. Remont klatek schodowych - malowanie i naprawa tynków
7,667,55 zł.
6. Remonty podłóg w mieszkaniach i korytarzach, naprawa balustrad ,
naprawa schodów , przykryć na szamba, daszków nad drzwi
3.311,91 zł.
7. Naprawa instalacji wodoc.-kanaliz.
324,65 zł.
8. Remonty komórek gospodarczych
4.576,53 zł.
9. Naprawa instalacji c.o.
640,10 zł.
10. Remont pustostanów
9.849,00 zł.
11. Naprawa kuchni i pieców kaflowych
770,43 zł.
12. Wykonanie nowego dachu z blachy trapezowej powlekanej
na budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 6
3.470,13 zł.
13.Budowa wiaty na pojemniki na śmieci ul. Narutowicza 53-55
1.004,35 zł.
14. Remont kapitalny 1/2 budynku przy ul. 1-go Maja 40
9.638,51 zł.
15. Remont kapitalny ganku – Pl. Wolności 9
2.488,75 zł.
===================
85.331,44 zł.
w tym: o nieuregulowanym stanem prawnym:
1.Wykonanie, zakup, montaż i naprawy stolarki drzwiowej
i okiennej
4.140,13 zł.
2. Remont kapitalny dachów, naprawa powierzchni dachowych ,
wymiana i naprawa obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien
przebudowa i naprawa kominów
3.414,08 zł.
3. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej
924,21 zł.
4. Remont korytarzy, schodów korytarz., poręczy, pokryw na śmietniki,
wyk. daszków nad drzwi wejść.
3.480,07 zł.
5. Remonty komórek gospodarczych
545,65 zł.
6. Remont pustostanów
1.432,26 zł.
7. Naprawa kuchni i pieców kaflowych
94,01 zł.
8. Naprawa i remonty podłóg, balkonów, tynków itp. w mieszkaniach
731,13 zł.
9. Remont 1/2 budynku przy ul. 1-go Maja 40
9.638,51 zł.
10.Budowa wiaty na pojemniki na nieczystości stałe
1.004,35 zł.
---------------------------------------25.404,40 zł.
Ponadto w roku 2018 Zakład otrzymał dotację inwestycyjną na wykonanie
termoizolacji wraz z położeniem tynku dekoracyjnego na budynkach położonych
w Żychlinie przy ul. Narutowicza 2 i 4 oraz we wsi Orątki. Koszty poniesione na
wykonanie powyższych zadań przedstawiają się następująco:
-Budynek mieszkalny przy ul. Narutowicza 4 i budynek użytkowy przy
ul. Narutowicza 2 w Żychlinie
28.060 zł.
- Budynek mieszkalny we wsi Orątki
51,900 zł.

Zakładu Komunikacji Miejskiej i Transportu

Podstawowym zadaniem Komunikacji Miejskiej jest utrzymanie połączeń
komunikacyjnych na terenie Gminy Żychlin.
W skład taboru wchodzą :
- Jelcz M 11 : PBJ 6365, PBJ 6366
-Autosan H6 20 : PBP 3060, PBP 0788
-Autosan H9 20 : EKU U 176
-Autosan A 10-10 M.08 : EKU 6JR3
-Autosan A 10.10.02 : EKU 2EN9
Autobusy Jelcz to pojazdy wyprodukowane w latach 1987 – 1988 . Wiek ich sprawia,
że coraz większe są problemy z częściami i podzespołami do napraw 30-to letnich
autobusów.
Dla prawidłowego działania Zakładu niezbędne jest wycofanie z eksploatacji
chociażby jednego autobusu Jelcz M11 a co za tym idzie konieczność zakupu
autobusu po odbudowie.
Autobusy H6 20 to bardzo ekonomiczne pojazdy, które przejechały w roku
sprawozdawczym 44.720 km co stanowi 53,36 % ogółu przejechanych kilometrów na
liniach Żychlin – Śleszyn i Żychlin-Dworzec PKP.
Komunikacja miejska dowozi dzieci do szkół podstawowych w Grabowie, Szkoły
Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkół oraz Gimnazjum.
Podstawowym źródłem dochodu jest sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych
do Dworca PKP i Śleszyna oraz dowożenie dzieci do szkół.
Sprzedaż biletów w 2018 roku przedstawia się następująco:
Biletów jednorazowych w roku sprawozdawczym sprzedano na kwotę 42.227,43zł.
(netto) jest to spadek 8,98% w stosunku do roku 2017.
Nominał w złotych
1,00
1,50
2,50

Ilość sprzedanych biletów
3.858 szt.
13.134 szt.
8.579 szt.

Biletów miesięcznych sprzedano na kwotę 7.129,67 zł (netto). Wzrost sprzedaży
w 2018 roku o 18,83% w stosunku do 2017roku.
Nominał w złotych
Ilość sprzedanych biletów
30,00 zł. - do Dworca PKP-ulgowy
65 szt.
40,00 zł. - do Śleszyna - ulgowy
1 szt.
50,00 zł.- do Dworca PKP 100 szt.
normalny
60,00 zł. – do Śleszyna 13 szt.
normalny
Bardzo duży wpływ na sprzedaż biletów jednorazowych ma częsta zmiana rozkładów
jazdy pociągów. W roku sprawozdawczym rozkłady były zmieniane 5 -krotnie.
Zauważalny jest wzrost korzystania osób z komunikacji miejskiej uprawnionych do
bezpłatnych przejazdów na terenie miasta zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
Widoczny jest spadek osób korzystających z komunikacji miejskiej na trasie Żychlin –
Śleszyn , która zostaje zawieszona na okres wakacji szkolnych.
Kontrolę w autobusach komunikacji miejskiej prowadziła firma „RE-KONTR” a ilość
kontroli wynosi do 25 miesięcznie.
Autobusy w 2018 roku przejechały 119.609 km.
Autobus
Ilość kilometrów

Jelcz PBJ 6366
Jelcz PBJ 6365
Autosan H9. 20 EKU U176
Autosan H6.20 PBP 3060
Autosan H6 20 PBP 0788
Autosan A.10-10 M08 EKU 6JR3
Autosan H.10.10.02 EKU2EN9
RAZEM

7.412
11.946
11.604
29.757
20.851
19.965
18.073
119.609

Podział kilometrów na poszczególne trasy przedstawia się następująco:
Linia do Dworca PKP i Śleszyna 83.802 km
Szkoły 35.504 km
Inne (przeglądy techniczne, wymiana ogumienia, jazdy próbne legalizacje
tachografów 303 km.
Sprzedaż Zakładu w roku 2018 wyniosła - 302.008,41 zł.
Pilną i priorytetową sprawą w najbliższym czasie jest wymiana wysłużonych 30
letnich autobusów JELCZ co pozwoliłoby na wprowadzenie oszczędności w zużyciu
paliwa . Dowodem na to jest zakupienie przez Gminę autobusów po odbudowie w
ilości 2 szt. Zakup ten pozwoli na wycofanie z eksploatacji starych Jelczy.
Spowodowało to znaczące oszczędności w zużyciu paliwa.

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM W ŻYCHLINIE
w 2018 roku
L.p.

1.

2.

3.

5.

Zakład - działalność

Przeciętne
zatrudnienie
ogółem

Stanowiska
nierobotnicze

Stanowiska
robotnicze

Zakład Wodociągów i
Kanalizacji

33,10

4,90

28,20

Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

14,40

3,60

10,80

9,00

1,00

8,00

11,70

9,20

2,50

68,20

18,70

49,50

Zakład Komunikacji
Miejskiej i Transportu
Zarząd i obsługa

OGÓŁEM

Żychlin, 18.04.2019 r.

Załącznik Nr 4 do
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Gminy Żychlin za 2018r
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„MIG-MA” SP. Z O. O. w Żychlinie
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WSTĘP
Niniejsze sprawozdanie z działalności zawiera analizę firmy „MIG-MA” Spółka
z o. o. w Żychlinie. Firma „MIG-MA” Sp. z o. o jest spółką prawa handlowego.
Z chwilą rozpoczęcia procesu tworzenia gospodarki rynkowej celem każdego
przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści osiąganych przez firmę.
Prezentowane sprawozdanie zawiera wiadomości z zakresu prowadzenia polityki
finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej oraz ocenę
bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Sprawozdanie składa się z wstępu i rozdziałów tematycznych.
W pierwszym rozdziale sprawozdania przedstawiony jest segmentowy zakres
działalności Spółki. Celem tego rozdziału to dostarczenie informacji o pozycji Spółki,
jego dokonaniach i zmianach oraz podejmowanych decyzjach związanych
z zarządzaniem.
W drugim rozdziale sprawozdania, wyjaśniona jest terminologia używana
w analizie finansowej, omówione są jej metody i wykorzystanie, warunki które musi
spełniać, by właściwie przedstawić sytuację firmy.
Trzeci rozdział pracy przedstawia praktyczne wykorzystanie omawianych
narzędzi dla zbadania i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w odniesieniu do
jednego z wielu przedsiębiorstw działających
w
obecnej rzeczywistości
gospodarczej. Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przeprowadzone jest
w oparciu o dane i informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych. Na ich
podstawie sformułowano ocenę analizowanej firmy, jej silne i słabe strony oraz
wnioski, które mają dopomóc w usunięciu błędów i zagrożeń.
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I. SEGMENTOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
1.Wizytówka spółki
Dane ogólne
• „MIG-MA” Sp. z o. o.
• Siedziba: Żychlin ul. Barlickiego 15
• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia – XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego – rejestr przedsiębiorców nr 0000080735
• Wpis do rejestru KRS: 15.01.2002 r.
• Data rozpoczęcia działalności: 29.X.1992 r.
• Kapitał zakładowy 260 797,00 PLN.
• Udziałowcy: Gmina Żychlin – 100%
Przedmiotem działalności spółki
• Wywóz śmieci i odpadów
• Unieszkodliwienie odpadów
• Usługi sanitarne i pokrewne
• Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
• Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
• Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
• Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
• Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem
budynków
• Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
• Budowa dróg kołowych i szynowych
• Wykonywanie robót budowlanych murarskich
• Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
• Tynkowanie
• Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
• Produkcja pojemników metalowych
• Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
• Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków
prefabrykowanych
• Zakładanie stolarki budowlanej
• Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
• Sprzątanie i czyszczenie obiektów
• Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
• Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego
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Zarząd
Zarząd jednoosobowy
Prezes Zarządu – Marek Materka

2. Sytuacja w branży
„Mig-MA” Sp. z o.o. prowadzi szeroki zakres usług co
uwidocznione jest
w przedmiocie działalności Spółki .
Podstawowa działalność prowadzona jest w dwóch grupach rodzajowych tj.:
1.usługi komunalne
2.usługi budowlane.
Usługami komunalnymi na naszym terenie w zakresie wywozu nieczystości stałych
zajmuje się
firma TONSMEIER Sp. z o. o. Kutno, która wygrała przetarg
w Gminie Żychlin na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wskutek
negocjacji z w/w firmą podpisaliśmy umowę na podwykonawstwo obsługując
Spółdzielnie Mieszkaniową Wspólny Dom , Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„EMIT” oraz Wspólnota Mieszkaniowa Serbinów. Ponadto obsługujemy
zleceniodawców w segmencie usług na rzecz podmiotów gospodarczych.
W segmencie usług remontowo-budowlanych na naszym terenie prowadzą prężną
działalność firmy z Kutna, Gostynina, oraz Żychlina, które są dobrze wyposażone
w sprzęt techniczny oraz wykwalifikowaną kadrę. Konkurencją są także osoby
fizyczne i lokalne podmioty gospodarcze, które nie posiadają bazy terenowo kubaturowej z którymi możemy rywalizować tylko przy bardzo niskich cenach.
Działania spółki ukierunkowane są na usługi komunalno-budowlane i w tych
dziedzinach staramy się utrzymać na rynku lokalnym. Poszerzamy również zakres
usług ogólnobudowlanych o usługi wodno-kanalizacyjne.
Poprzez swoją działalność Spółka zapewnia wpływy bezpośrednie Gminie Żychlin
z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportu, wieczystego użytkowania
gruntu oraz czynszu dzierżawy za wynajem wysypiska oraz Targowicy Miejskiej.
Spółka w 2018 r. realizowała przyjętą politykę budowy rynku lokalnego usług
realizując wszystkie możliwe techniczne zadania stosując strategie promocji cenowej
oraz jakości.
Spółka „MIG-MA” z o. o. w 2018 r. wykonała następujące zlecenia :
1. Gmina Żychlin
– Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie – 9 102,00 brutto
- Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie – 9 799,99 zł brutto
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Czesławów – 49 999,96 brutto
- Remont świetlicy wiejskiej w Krukach – 27 097,76 zł brutto
- Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie – 10 733,99 zł brutto
- Remont, utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krukach 17 600,00
zł brutto
- Naprawa ogrodzenia i wywóz gruzu wraz z pracami porządkowymi przy
świetlicach wiejskich – 20 864,00 zł
- Naprawa ogrodzenia i uporządkowanie działki gminnej w Sołectwie Żabików
- 11 940,00 brutto
5

2. PRO-GAZ Sp. z o.o., ul. Bysławska 82/305 - wykonanie fundamentu pod zbiornik
i dwie parownice na kwotę 31 804,48 zł brutto
3. Pruszkowska Jadwiga, Janów 39 – układanie kostki i obrzeży na kwotę 8
516,52 zł brutto
4. Bank „Wspólna Praca” w Kutnie, ul. Barlickiego 33 – roboty remontowobudowlane wykonanie pomieszczeń oddziału Banku w Bedlnie -Centrala Kutno
zgodnie ze zleceniem - 33 777,89 zł brutto
5. Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej – konserwacja rowów w gminnej spółce w
gminie Żychlin – 48 210,17 zł brutto oraz usuwanie awarii – 49 200,00 zł brutto
6. Gminna Spółka Wodna „OPOROWIANKA” - konserwacja rowów – 44 401,46 zł
brutto
7. Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „EMIT” w Żychlinie, ul. Żeromskiego
15 – wykonanie parkingu, ogrodzenia budynku usługowego, wykonanie opaski wokół
bloków, opaska budynku usługowego, uszczelnianie, spoinowanie bloków –
75 000,00 zł.
Wykorzystanie posiadanych mocy w usługach komunalnych spadło po utracie usług
na rzecz właścicieli nieruchomości mieszkalnych. Powyższą stratę pokrywamy
podwykonawstwem na rzecz TONSMEIER oraz usługami w zakresie melioracji
wodnej.
3. Struktura maszyn, urządzeń, pojazdów.
Analiza zapoczątkowanej w 2004 roku polityki inwestycyjnej z nastawieniem
na utrzymanie sprawnego parku maszynowego i środków transportu oraz nowych
zakupów, dała perspektywę dalszego istnienia Firmy i rozszerzyła zakresy prac
mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Żychlin oraz Gmin
Ościennych.
Struktura Maszyn, Urządzeń, Pojazdów eksploatowanych na dzień 31.12.2018 r. przedstawia tabela poniżej
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L.p.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nazwa
Samoch.cięż.wyw.poj.KP-7
EKU69N5
r.
rok prod. 1994
Samoch.cięż.wyw.poj. PT-1,1 i PT0,24
EKUA996 rok prod.1996
Naczepa jednoosiowa
PLT 535Y
rok prod.1983
Ciągnik Ursus C-3512K
PCR 1559
Rok produkcji 1995
Ciągnik Ursus C-355
EKU21G7
Rok produkcji 1995
Przyczepa –Wywrotka
PLU 0585
Rok produkcji 1995
Beczka asenizacyjna
EKU 36EP
Rok produkcji 2004

Wiek w latach

Uwagi

do 5

5-10

10-15

15-20

20-25

od 25

-

-

-

1

-

-

Zakupiono w II
2011r.

-

-

-

1

-

-

Zakupiono w XII
2010r

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Wydzierżawiony
od UG Żychlin

Wydzierżawiony
od UG Żychlin

9.

Ładowarka Ł-200
Rok produkcji 1984

-

-

-

-

10.

Kompaktor 510 C
rok produkcji 1995

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

11.

WAGA

Zakupiono w
2005 r.

-

1

-

-

-

-

12.

Wózek Widłowy

Zakupiono w
2007 r.

14.

Koparko-ładowarka

1

-

-

-

-

-

Zakupiono w
2009

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Zakupiono w
2004 r.

15.

Walec drogowy

16.

Star EKU 58C8

Zakupiono
W 2013

17.

Star EZG EA79

Zakupiony w
2015

18.

MERCEDES BENZ
EKU 19U3

-

19.

Ciągnik ZETOR MAJOR
EKU5YW8

1

20.

KOSIARKA TYLNO-BOCZNA BBK 160

1

21.

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MAN EKU
MS19

-

-

-

1

-

-

Zakupiono w
2018 r

-

-

-

-

Zakupiono w
2018 r.

-

-

-

-

-

Zakupiono w
2018 r.

-

-

-

-

1

Zakupiono w
2018 r.

-
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4. Zaopatrzenie
Przykładem lat ubiegłych w 2018 r. Spółka realizowała zaopatrzenia
materiałowe przez zakup hurtowy. Na kruszywo, cement, materiały budowlane,
prowadzone jest zaopatrzenie bezpośrednio od producenta lub przedstawiciela firm.
Spółka prowadzi gospodarkę planową, co do zapasów materiałowych w celu
zapewnienia rytmiczności usług. W związku z tym w ciągu roku nie występowało
zjawisko przestojów spowodowane brakami materiałowymi. Spółka nie posiada na
magazynie dużych zapasów wyrobów gotowych, ponieważ realizowała zadania w/g
indywidualnych zamówień na ściśle określony termin dostaw, stosując politykę
minimalnych zapasów wyrobów dla sprzedaży tzn. codziennej mało towarowej.
5. Personel

LATA

2015

2016

Stan
31.XII

na Średnie Stan
na
Zatrud. 31.XII

Lp. Wyszczególnienie
1

Stanowiska

2017

Średnie

2018

Średnie

Zatrud.

Stan
na
31.XII

Średnie
zatrud.

Zatrud.

Stan
na
31,XII

6

6

6

6

6

6

8

8

robotnicze
2

Stanowiska
nierobotnicze

4

4

4

4

4

4

4

4

3

Razem

10

10

10

10

10

10

12

12

W 2018r.zatrudnienie w Spółce „MIG-MA” było stałe i utrzymane na takim samym
poziomie co w roku 2017 r. oraz roku 2016.
Średnie zatrudnienie wynosiło 12 osób, w tym na stanowiskach robotniczych 8 osób,
a na stanowiskach nierobotniczych 4 osoby. W Spółce zatrudniane były także osoby
na podstawie umowy zlecenie, oraz umowy o dzieło.

Lp.

Wynagrodzenia

2017
kwota

2018
Struk

kwota

(%)
1.

(%)

Fundusz Osobowy w tym:

407 948,39

100

474 087,68

100

Premia + nagroda

95 554,81

23,42

99032,00

20,89

Umowa zlecenie

47 381,54

8
2

Struk

31 180,35

Wynagrodzenia pracowników Spółki „MIG-MA” wypłacane i rozliczane są na
podstawie Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Spółki „MIG-MA”.
Czynnikiem motywującym stosowanym przez Spółkę jest premia i nagroda
przyznawana uznaniowo w zależności od wykonywania przez Spółkę zadań
miesięcznych.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jedno zatrudnienie (bez zarządu) wynosiło
2 926,58 zł brutto.
6. Inwestycje
Wydatki inwestycyjne Spółki w 2018 r. były związane głównie z sytuacją na
rynku usług komunalnych. Zapoczątkowana polityka inwestycyjna polegająca na
utrzymaniu sprawnego parku maszyn, oraz nowych zakupów, dawała perspektywę
dalszego istnienia.
W dużej mierze w/w sprzęt jest niezbędny przy wykonywaniu usług oraz przy
obsłudze składowiska odpadów.
Spółka w tym roku zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 114 600,00 zł na zakup
nowego ciągnika ZETOR MAJOR 80 oraz kosiarki tylno-bocznej BBK 160 M, dzięki
którym Spółka osiągnie dodatkowe dochody.
7. Ochrona środowiska.
Spółka posiada uregulowany stan formalno – prawny w zakresie korzystania
ze środowiska co przejawia się w kontaktach i kontrolach z Urzędem
Marszałkowskim
w Łodzi, Starostwem Powiatowym w Kutnie, Inspektoratem Ochrony Środowiska w
Skierniewicach oraz Sanepidem w Kutnie. Spółka realizowała zadania dotyczące
następujących zagadnień ochrony środowiska.
•
Prawidłowa gospodarka odpadami oraz zadaniami wynikającymi z przedmiotu
działalności Spółki.
•
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Gospodarkę odpadami regulują następujące decyzje:
- decyzja nr RŚ VI.7241.1.2015.AB z dnia 11.06.2015 r. wydana przez Marszałka
Województwo Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia
Składowiska Odpadów. W/w decyzja uchyla decyzję Starosty Kutnowskiego z dnia
01.06.2010 r. znak RŚ.7643-1/2010.
- decyzja nr RŚVI.7244.60.2015.AB z dnia 13.11.2015 r. wydana .AB przez
Marszałka Województwo Łódzkiego w sprawie udzielenia zezwolenie na zbieranie i
przetwarzanie odpadów na terenie Zakładu Segregacji odpadów komunalnych, w tym
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanym w
Żychlinie przy ul. Granicznej 38.
- decyzja RŚ.6233.16..2016 wydana przez Starostę Kutnowskiego dnia 24.06.2016 r.
w sprawie zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne.
8. Finansowanie
Polityka finansowa Spółki podporządkowana była racjonalnemu wykorzystaniu
posiadanych aktywów i gospodarowaniu wolną gotówką.
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa:
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- wewnętrzne źródła zasilania finansowego – przepływ pieniężny i amortyzacja
- zmiany netto kapitału obrotowego
- zaciągnięty kredyt obrotowy.
9. Polityka kształtowania cen
Spółka „Mig-Ma” zlokalizowana jest przy ulicy Barlickiego 15 w Żychlinie położonym
między Łowiczem a Kutnem .
Przedmiotem działalności Spółki w roku 2018 jest:
9.1 Usługi komunalne : wywóz śmieci i odpadów, segregacja i składowanie.
„ Mig -Ma” Sp. z o.o. w Żychlinie zajmuje się wywozem od osób prowadzących
działalność gospodarczą pojemników oraz worków z nieczystościami stałymi:
- Typu MGB-240, których wywóz odbywa się 1 raz w miesiącu lub na zlecenie klienta
wg zawartej umowy, cena wywozu wynosi 25,24 zł (netto).
- Typu MGB-120, których wywóz odbywa się 1 raz w miesiącu lub na zlecenie
klienta wg zawartej umowy, cena wywozu wynosi 17,60 zł (netto).
- Pojemników typu PT-1, których cena wynosi 60,50 zł (netto), wywóz odbywa się
na zlecenie klienta oraz dzierżawa kwartalna, która wynosi 50,00 zł (netto) za
kwartał.
- Pojemników typu KP-7, których cena wynosi 275,00 zł (netto), wywóz odbywa się
na zlecenie klienta oraz dzierżawa kwartalna , która wynosi 127,87 zł (netto) za
kwartał.
- Wywóz worków 120 l, cena za wywóz jednego worka wynosi 12,00 zł ( netto).
- Wywóz worków 60 l, cena za wywóz jednego worka wynosi 6,00 zł (netto).
Wywóz worków odbywa się raz miesiącu.
9.2. Wywóz nieczystości płynnych
Spółka za pomocą samochodu asenizacyjnego dokonuje również odbioru od
klientów nieczystości ciekłych z szamb bezodpływowych do punktów zlewnych czyli
tak jak w naszym przypadku do Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy. Asenizację
stosuje się w miejscowościach, w których nie ma kanalizacji lub w razie jej awarii.
Koszt wywozu 1 m3 nieczystości ciekłych wynosi 32,40 zł netto na terenie Gminy
Żychlin, koszt wywozu w gminach ościennych wynosi 28,00 zł netto plus dojazd do
klienta 3,00 zł netto za 1 km.
9.3. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi i uniwersalnymi
Nasza Firma wykonuje usługi pojazdami specjalizowanymi i uniwersalnymi.
Cena usług wynosi :
- Usługa Ładowarką - 110,00 zł (netto) za 1 h - możliwość negocjacji cenowej
- Usługa Koparko-ładowarką - 110,00 zł ( netto ) za 1 h – możliwość negocjacji
cenowej
- Wywóz ciągnikiem - 60,00 zł (netto) za 1 h
9.4. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych
W sprzedaży posiadamy:
1.
Kostka Polbruk AVANTI gr.6 – cena 48,90 zł (netto)za 1m2
2.
Kostka Polbruk NOSTALIT gr.4-8 – cena 32,60 zł (netto)- 42,19 zł (netto) za
1m2
3.
Kostka Polbruk TETKA gr.6 -8 – cena 27,30 zł (netto) – 39,00 zł (netto) za
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4.
5.
6.

1m2
Obrzeża trawnikowe 6x20x100 – cena 8,63 zł (netto) za 1 szt.
Obrzeża chodnikowe 8x30x100 – cena 11,01 zł (netto) za 1 szt.
Krawężnik drogowy 15x30x100 – cena 18,85 zł (netto) za 1 szt.

10. Cele Spółki.
Istotą działalności Spółki jest jej funkcjonowanie w dobrej kondycji finansowej,
która pozwoli na osiąganie zysków oraz spełnienie oczekiwań klientów i zdobycie ich
zaufania. Cel ten aktualnie został zrealizowany.
10.1 Cele krótkoterminowe.
Do najważniejszych celów krótkoterminowych Spółka zalicza:
- współpracę z dostawcami,
- pozyskiwanie jak największej liczby klientów,
- prowadzenie efektywnej polityki stanu zatrudnienia,
- dokonanie dalszych inwestycji w celu uatrakcyjnienia oferty.
10.2 Cele długoterminowe.
Natomiast do najważniejszych celów długoterminowych zalicza:
- uzyskanie renomy,
- zwiększenie udziału w rynku,
- zmiana profilu usług,
- powiększenie kapitału firmy.
11. Plan strategiczny.
11.1 Analiza strategiczna metodą SWOT.
Analizę strategiczną firmy przeprowadzono przyjmując dziesięciostopniową skalę
ocen. Wyniki analizy zawierają kolejne cztery tabele (11.1, 11.2, 11.3, 11.4)
11.1.1 Istniejące szanse i zagrożenia.
Na podstawie rozpoznania rynku, firma ocenia, że w jej otoczeniu występują
sprzyjające czynniki ekonomiczno-społeczne.
Tabela 11.1 Możliwości
WYSZCZEGÓLNIENIE

OCENA W SKALI
(0-10)
Rozwój lokalnego rynku budowlanego
5,00
Poziom wzajemnych relacji z bankiem
10,00
Zmiana mentalności społecznej (większe zapotrzebowanie i 8,00
dbałość o estetykę otoczenia)
Duża różnorodność ofert
8,0
Średnia
7,75
Wśród szans na pierwszym miejscu stawiany jest rozwój lokalnego rynku
budowlanego między innymi preferowanego przez jednostki samorządowe. Oczekuje
się,
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że klienci będą kojarzyć Spółkę „MIG-MA”
atrakcyjnymi cenami.

z wysoką

jakością obsługi oraz

Tabela 11.2 Zagrożenia
WYSZCZEGÓLNIENIE

OCENA W SKALI
(0-10)
10,00
7,00
5,00
2,00
6

Sezonowość
Możliwe zmiany w strukturze konkurencji
Nieprzewidywalność pogody
Usługi komunalne
Średnia

Największym zagrożeniem dla firmy jest sezonowość popytu na nasze usługi oraz
istniejąca lub potencjalna konkurencja, w szczególności utrata rynku usług
komunalnych w zakresie nieczystości stałych. Dodatkowym zagrożeniem jest
zmienność warunków atmosferycznych.
11.1.2 Mocne i słabe strony firmy
Tabela 11.3 Mocne strony
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lokalizacja (niskie koszty utrzymania firmy)
Poziom kwalifikacji pracowników
Umiejętności menadżerskie kadry
Poziom jakości produktów
Znajomość branży
Bardzo bogata oferta
Zdolność kredytowa
Kultura obsługi klientów
Średnia

OCENA W SKALI
(0-10)
8,00
9,00
9,00
9,00
9,0
7,0
8,0
9,0
8,5

Firma posiada dobrą lokalizację, z uwagi na fakt, że cały teren jest jej własnością
oraz zlokalizowanie w pobliżu Urzędu Gminy i drogi na cmentarz. Kadra Spółki
posiada dobrą znajomość branży, Firma dokłada wszelkich starań dla zapewnienia
klientom produktów w możliwie najwyższym stopniu odpowiadających ich
wymaganiom. Kierujący Spółką dążą do uzyskania i utrwalenia dobrego wizerunku
Spółki i jej wyrobów wśród obecnych i potencjalnych klientów.
Tabela 11.4 Słabe strony
WYSZCZEGÓLNIENIE
Konieczność działań marketingowych
Niewystarczające własne środki finansowe
Konieczność dużej inwestycji w majątek obrotowy
Średnia

OCENA W SKALI
(0-10)
7,00
6,00
6,00
6,33

Wraz z rozpoczęciem sezonu co rok planowane jest przeprowadzenie działań
marketingowych, które z uwagi na konkurencję są konieczne.
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W związku z niewystarczającymi finansowymi środkami własnymi Spółka jest
zmuszona korzystać z kredytów.

II.

Źródła metody i znaczenie dokonywania analizy finansowej
przedsiębiorstw.



Pojęcie przedsiębiorstwa
Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie pożądanego poziomu
dochodów i zysków, zapewniających wzrost wartości przedsiębiorstwa oraz jego
harmonijny rozwój.
Spełnienie tak określonych celów zaspokaja nie tylko oczekiwania właścicieli
i przedsiębiorców, ale także umożliwia pełnienie przez przedsiębiorców szeregu ról
ważnych dla społeczeństwa i państwa. Do najważniejszych z nich należą:
- zapewnienie zatrudnienia,
- zaspokojenie potrzeb ludności poprzez produkcję dóbr i usług,
- finansowanie potrzeb zbiorowych za pośrednictwem systemu podatkowego.
W systemie gospodarki rynkowej przedsiębiorstwo jest podmiotem w pełni
autonomicznym i samo finansującym. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mają pełną
swobodę w określaniu zakresu i charakteru własnej działalności produkcyjnej,
usługowej, rozwojowej, socjalnej itp. Jednocześnie samodzielnie ponoszą skutki
własnej aktywności. Ograniczenia, które stanowią przeszkodę bądź utrudnienie w
działalności przedsiębiorstwa są dyktowane przez tzw., przymus ekonomiczny.
Określają go parametry i wymogi stawiane przez gospodarkę rynkową, poziom i siła
konkurencji, otwartość rynku, uwarunkowania prawne.
Uwarunkowania te sprawiają, że przedsiębiorstwo musi opierać swą działalność na
zasadzie racjonalnego gospodarowania. Zasada ta stawia określone wymogi
dotyczące organizacji, sposobów funkcjonowania i zarządzania firmą.
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest uzależnione
od wygospodarowania odpowiedniej wielkości środków-wartości dodanej –
niezbędnej do:
- pokrycia kosztów bieżącej działalności,
- zapewnienia oprocentowania kapitałów własnych i pożyczonych,
- utrzymania aktualnego potencjału majątku trwałego,
- regulowania obciążeń podatkowych.
Bardzo ważnym problemem, który przedsiębiorstwo musi uwzględnić w swej strategii
działania, jest konkurencja. Aby przedsiębiorstwo było zdolne do podjęcia rywalizacji
jaka stawia istnienie konkurencyjnych firm, zarządzający firmami muszą:
- zapewnić odpowiedni poziom zbytu własnej produkcji,
- zachować wysoką jakość wyrobów,
- zapewnić wysoki poziom technologiczny,
- zapewnić wystarczającą wielkość kapitałów.
Istnienie konkurencji między przedsiębiorstwami o różnych formach organizacyjnych
i własnościowych, między poszczególnymi sektorami i branżami jest warunkiem
koniecznym, aby gospodarka rynkowa mogła funkcjonować sprawnie i efektywnie.
Powyższe uwarunkowania wymuszają na kierujących przedsiębiorstwami dogłębne
poznanie nowoczesnych metod zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa,
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wykorzystywanie
w procesach decyzyjnych rachunku ekonomicznego oraz analizy finansowej.


Rola i znaczenie analizy finansowej.
W procesie analizy ekonomicznej przedmiotem zainteresowania są więc zjawiska i
procesy gospodarcze występujące we wszystkich sferach działalności
przedsiębiorstwa tj. zarówno wewnątrz niego, jak i w jego otoczeniu.
Najwyższym stopniem analizy ekonomicznej, jest analiza finansowa, w której
przedmiotem badania są rezultaty działalności gospodarczej, finansowo
odzwierciedlane przez osiągnięty wynik finansowy oraz stan majątkowy i finansowy
przedsiębiorstwa.
W zakresie analizy finansowej, jako narzędzia do oceny sytuacji finansowej firmy,
wchodzi badanie:
- sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy jego bilansu,
- zdolności do generowania zysku badanej na podstawie analizy rentowności i
wyniku finansowego,
- płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Pozwala na stałą kontrolę kosztów, przychodów i wyniku finansowego, a także na
okresową ocenę efektywności gospodarowania.
Najczęściej przeprowadzane bywają analizy roczne, będące w pełnej mierze
uzupełnieniem sprawozdań finansowych oraz dogodnym punktem wyjścia dla analiz
miesięcznych, mających charakter zarządczy.
W typowym układzie roczna analiza działalności gospodarczej składa się z reguły z
dwóch części: analizy opisowej i sprawozdań finansowych. W części opisowej
przedstawia się zazwyczaj osiągnięcia firmy za miniony rok oraz warunki jej
funkcjonowania w przyszłości. Druga część analizy to kilka sprawozdań finansowych
tj. bilans firmy, rachunek wyników
i analiza przepływów pieniężnych.


Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie.
Znajomość sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa niezbędna
do podejmowania decyzji gospodarczych. Analiza finansowa ma na celu
przetworzenie
i przygotowanie informacji o działalności i wynikach finansowych przedsiębiorstwa.
Spółki prawa handlowego i spółdzielnie zobowiązane są do udostępnienia
akcjonariuszom, wspólnikom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i
sprawozdania z działalności jednostki wraz z raportem z badania go przez biegłego
rewidenta, jeśli podlega on takowemu.
Podstawowym sprawozdaniem finansowym obok rachunku wyników jest bilans
przedsiębiorstwa. Bilans jednostki gospodarczej działającej w określonej gospodarce
przedstawia majątek firmy i sposób jego finansowania w istniejących warunkach
gospodarczych. Jest zestawieniem informacji o składnikach majątku , aktywach
przedsiębiorstwa i jego źródłach finansowania , czyli pasywach, sporządzonym na
określony dzień, należy zatem do sprawozdań statystycznych.
Bilans to jeden z elementów rocznego raportu o stanie majątkowym i sytuacji
finansowej firmy.
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Potwierdzeniem równowagi pomiędzy aktywami i pasywami bilansu jest suma
bilansowa, która powinna być dla niej jednakowa, dlatego, że wszystkie składniki
majątku przedsiębiorstwa powinny znaleźć pokrycie w kapitałach firmy, własnych lub
obcych. Wobec tego, że w bilansie po jednej i drugiej jego stronie wskazane są te
same składniki majątku, ujęte z różnych punktów widzenia, suma aktywów musi być
równa sumie pasywów, żeby osiągnąć stan równowagi bilansowej.
Aktywa znajdujące się po lewej stronie bilansu, są to środki postawione do dyspozycji
przedsiębiorstwa i wykorzystywane w operacjach w ramach jego działalności
gospodarczej. Najpierw, więc wykazywane są aktywa, których zamiana na środki
pieniężne jest trudniejsza czyli majątek trwały przedsiębiorstwa. Składniki majątku
trwałego są najbardziej stabilne, ich cykl obrotowy w przedsiębiorstwie jest dłuższy
niż jeden rok i trwa zwykle przez szereg cyklów operacyjnych.
W bilansie wykazuje się wartość netto środków trwałych, to znaczy po dokonaniu
odpisów z tytułu zużycia, co nosi miano umorzenia lub amortyzacji.
Majątek ten obejmuje: grunty i budynki, urządzenia i maszyny, środki transportu a
także inne środki trwałe oraz zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.
Aktywa o większej płynności zwane też aktywami bieżącymi to majątek obrotowy
firmy. Należą do nich kolejno: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu oraz środki pieniężne. W pozycji zapasy majątku
obrotowego znajdują się : materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary, zaliczki
na poczet dostawy.
Majątek obrotowy podlega ciągłym transformacjom i tak w przedsiębiorstwie
przemysłowym zapasy materiałów zużywane są w toku produkcji, przybierają formę
półproduktów, potem wyrobów gotowych, by ostatecznie, po dalszych
transformacjach przybrać formę środków pieniężnych.
Najbardziej płynne są w bilansie środki pieniężne, które dzielą się na : te znajdujące
się w kasie , w banku i na inne środki pieniężne, takie jak czeki obce, weksle.
W trzeciej części aktywów znajduje się pozycja rozliczenia międzyokresowe,
informująca o poniesionych z góry kosztach dotyczących jednak dopiero przyszłych
okresów, takich jak uruchomienia w przyszłości nowej produkcji czy koszty
ubezpieczeń majątku.
Pasywa są źródłami finansowania majątku przedsiębiorstwa, zajmują one prawą
stronę bilansu. Informują one, w jaki sposób przedsiębiorstwo finansuje swoje
aktywa, z kapitałów własnych czy kapitałami obcymi. Poszczególne pozycje w
bilansie występują według rosnącego stopnia ich wymagalności to znaczy pilności
zwrotu.
Na pierwszym miejscu pasywów znajdują się kapitały własne (fundusz) firmy i są to:
kapitały podstawowe noszące w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa różne
nazwy, tj. kapitały statutowe, założycielskie czy akcyjne.
Stanowią one zwłaszcza kapitały podstawowe, najbardziej stabilne źródło
finansowania działalności gospodarczej firmy, spełniając jednocześnie funkcję
gwarancyjną roszczeń wierzycieli.
W kapitale własnym występuje wynik finansowy netto roku obrotowego w postaci
zysku
i straty netto. Zysk, wartość dodatnia w bilansie, jest jednym ze źródeł
finansowania majątku firmy, strata natomiast, jako wartość ujemna, oznacza
uszczuplenie jej kapitałów własnych.
Do drugiej grupy pasywów należą rezerwy przedsiębiorstwa, to znaczy odpisy
tworzone
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w związku z podatkiem dochodowym od osób prawnych lub fizycznych oraz z
ewentualnymi przyszłymi stratami.
Do stabilnych źródeł finansowania zalicza się na równi z kapitałem własnym,
zobowiązania długoterminowe przedsiębiorstwa, dlatego że ich płatność przekracza
okresy objęte bilansem, tj. jednego roku. Mieszczą się tutaj: długoterminowe
pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe, długoterminowe kredyty bankowe
oraz pozostałe zobowiązania.
W następnej grupie znajdują się zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.
Okres spłaty wyżej wymienionych zobowiązań nie przekracza roku . Wskazuje się w
niej: pożyczki, obligacje i papiery wartościowe oraz kredyty krótkoterminowe wraz z
płatnościami odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających w
danym roku.
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów do których zaliczane
są bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz różnego rodzaju przychody
przyszłych okresów, na przykład wpłaty na pokrycie przyszłych świadczeń , liczne
dotacje, subwencje i dopłaty do inwestycji i prac rozwojowych oraz nadwyżki
dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
Analiza bilansu pozwala ustalić stopień płynności majątku, ocenić skalę ryzyka
finansowego, daje także możliwość oceny efektywności wykorzystania kapitałów
firmy.
Uzupełnieniem bilansu jest rachunek zysków i strat. Nie jest on statycznym obrazem
firmy, lecz jego dynamicznym rozwinięciem , które rejestruje tworzenie się wyniku
finansowego - zysku lub straty. Jest on zestawieniem poszczególnych rodzajów
przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo według źródeł ich powstania, a
także kosztów ich uzyskania, strat oraz obciążeń podatkowych. Sporządzony jest on
dla ustalenia wyniku finansowego netto, zysku lub straty na tzw. dzień bilansowy
kończący także rok obrotowy, na podstawie danych wynikających z ksiąg
rachunkowych.

III . Analiza finansowa Spółki za lata 2017-2018
Analiza sprawozdań finansowych za lata 2017-2018
Podstawowym źródłem danych wykorzystywanych do oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa, w tym również płynności finansowej, są podlegające obowiązkowi
publikacji sprawozdania finansowe: bilans, rachunek wyników oraz sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych.
Głównym sprawozdaniem a zarazem najważniejszym źródłem analizy finansowej
w
przedsiębiorstwie jest bilans. Zawiera on informacje o poszczególnych
składnikach majątku przedsiębiorstwa oraz źródłach jego finansowania.
1.
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BILANS
stan na:
31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

133 236,55

233 250,69

Rzeczowe aktywa trwałe

133 236,55

233 250,69

odki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)

133 236,55

233 250,69

AKTYWA
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.

Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)
Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)
Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)
Wartość firmy (art. 33 ust. 4)
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2.

Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

III.

Należności długoterminowe

1.

Od jednostek powiązanych

2.

Od pozostałych jednostek

IV.

Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)

1.

Nieruchomości

2.

Wartości niematerialne i prawne

3.

Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
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2 149,40

0,00

6 300,00

6 000,00

102 438,69

96 017,07

22 348,46

131 233,62

- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa trwałe
4.

Inne inwestycje długoterminowe

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.
2.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)
Zapasy
Materiały

250 722,32

278 108,13

3 022,82

6 126,68

37,40

1 108,54

406,00

313,20

2579,42

4 704,94

Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na poczet dostaw

II.

Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt. 18c)

1.

Należności od jednostek powiązanych

78 513,72

170 827,34

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
- do 12 m-cy
- powyżej 12 m-cy
b) inne
2.

Należności od pozostałych jednostek

76933,87

169 699,89

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

76 933,87

169 699,89

76 933,87

169 699,89

1 579,85

1 127,45

- do 12 m-cy
- powyżej 12 m-cy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III.

Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)

163 647,04

95 138,24

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

163 647,04

95 138,24

a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
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- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

163 647,04

95 138,24

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

163 647,04

95 138,24

55 38,74

6 015,87

- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)
2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

511
358,82

383 958,87
SUMA AKTYWÓW

stan na:
31.12.2017 r.

PASYWA
A.
I.
II.

Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy

216 163,79

247 427,34

260 797,00

260 797,00

Należne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst.
(wielkość ujemna)

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

V.

31.12.2018 r.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
0,00

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII.

Zysk (strata) netto

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B.

ZOBOWIĄZANIA (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.
3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)

I.

Rezerwy na zobowiązania

-50 339,71

-44 633,21

5 706,50

31 263,55

167 795,08

263 931,48

20 000,00

20 000,00

Pozostałe rezerwy

20 000,00

20 000,00

- długoterminowe

20 000,00

20 000,00

1.

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art. 37)

2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa

3.

- krótkoterminowe
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II.

Zobowiązania długoterminowe

1.

Wobec jednostek powiązanych

2.

Wobec pozostałych jednostek

72 396,00

72 396,00

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III.
1.

147 795,08

171 535,48

145 131,08

168 871,48

0,00

24 132,00

18 752,35

17 663,36

18 752,35

17 663,36

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

85 324,99

93 209,46

h) z tytułu wynagrodzeń

37 911,00

31 194,64

3 142,74

2 672,02

2 664,00

2 664,00

383 958,87

511 358,82

Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)
Wobec jednostek powiązanych
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności
- do 12 m-cy
- powyżej 12 m-cy
b) inne

2.

Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 m-cy
- powyżej 12 m-cy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe

i) inne
3.

Fundusze specjalne

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

1.

Ujemna wartość firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt. 3, art. 44b ust. 11)

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)
- długoterminowe
- krótkoterminowe
SUMA PASYWÓW
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BILANS
stan na:
31.12.2017 r.

AKTYWA
A.
I.
1.
2.
3.
4.

Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)

34,7%

45,6 %

34,7%
34,7%

45,6 %

Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)
Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)
Wartość firmy (art. 33 ust. 4)
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

1.

Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)
a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)

45,6 %

0,6 %

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1,6%

1,2 %

c) urządzenia techniczne i maszyny

26,7%

18,8 %

d) środki transportu

5,8 %

25,6 %

e) inne środki trwałe
2.

31.12.2018 r.

Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

III.

Należności długoterminowe

1.

Od jednostek powiązanych

2.

Od pozostałych jednostek

IV.

Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)

1.

Nieruchomości

2.

Wartości niematerialne i prawne

3.

Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa trwałe
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4.

Inne inwestycje długoterminowe

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

B.
I.
1.

Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)
Zapasy

65,3%

54,4 %

0,8%

1,2 %

Materiały

0,2 %

2.

Półprodukty i produkty w toku

3.

Produkty gotowe

0,1%

0,1 %

Towary

0,7%

0,9 %

20,4%

33,4 %

4.
5.

Zaliczki na poczet dostaw

II.

Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt. 18c)

1.

Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
- do 12 m-cy
- powyżej 12 m-cy
b) inne

2.

Należności od pozostałych jednostek

20%

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

20%

33,2 %

20%

33,2 %

0,4%

0,2 %

- do 12 m-cy

33,2 %

- powyżej 12 m-cy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III.

Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)

42,6%

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

42,6%

18,6 %

42,6%

18,6 %

18,6 %

a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

22

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

42,6%

18,6 %

1,5%

1,2 %

100%

100%

- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)
2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

stan na:
31.12.2017 r.

PASYWA
A.
I.
II.

Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy

56,3%

48,4 %

67,9%

51,0 %

-13,1%

-8,7 %

1,5%

6,1 %

Należne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst.
(wielkość ujemna)

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

V.

31.12.2018 r.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII.

Zysk (strata) netto

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B.

ZOBOWIĄZANIA (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.
3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)

43,7%

I.

Rezerwy na zobowiązania

5,2%

3,9 %

5,2%

3,9 %

5,2%

3,9 %

1.

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art. 37)

2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

51,6 %

- długoterminowa
- krótkoterminowa
3.

Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe

II.

Zobowiązania długoterminowe

1.

Wobec jednostek powiązanych

2.

Wobec pozostałych jednostek

14,2 %

a) kredyty i pożyczki

14,2 %

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

38,5%

Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)
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33,5 %

1.

Wobec jednostek powiązanych
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności
- do 12 m-cy
- powyżej 12 m-cy
b) inne

2.

37,8%

Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

33,0 %
4,8 %

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:

4,9%

3,4 %

- do 12 m-cy

4,9%

3,4 %

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

22,2%

18,2 %

h) z tytułu wynagrodzeń

9,9%

6,1 %

0,8%

0,5 %

0,7%

0,5 %

100%

100%

- powyżej 12 m-cy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe

i) inne
3.

Fundusze specjalne

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

1.

Ujemna wartość firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt. 3, art. 44b ust. 11)

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)
- długoterminowe
- krótkoterminowe

SUMA PASYWÓW

Struktura aktywów na koniec 2018 roku wykazuje, że pozycją dominującą są
aktywa obrotowe, wartość aktywów obrotowych wynosi 54,4,% z czego 33,4,%
stanowią należności krótkoterminowe, aktywa trwałe są na poziomie 45,6 %
świadczy to o dużym stopniu elastyczności przedsiębiorstwa i możliwości
dostosowania się do zmian rynkowych.
Wzrost sumy bilansowej w roku 2018 jest wynikiem zwiększenia wartości głównie
majątku trwałego (tj. zakup środka trwałego).
W strukturze pasywów dominują kapitały własne. Rozpatrując kapitały własne Spółki
„MIG-MA” można zauważyć, że nastąpił wzrost w stosunku do roku ubiegłego, trend
wzrostowy interpretujemy jako poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ogólna
ocena wzajemnych relacji aktywów i pasywów wykazuje, że sytuacja finansowa jest
satysfakcjonująca.
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2. Analiza rachunku zysków i strat.
2018
Przychody
sprzedaży

netto

ze

2017

2016

2015

1 228 339,01

1 015 367,50

892 255,80

1 026 007,35

821 818,09

644 362,74

556 801,12

638 302,44

406 520,92

371 004,76

335 454,68

387 704,91

Zysk/Strata ze sprzedaży

61 515,24

27 142,78

35 599,19

75 802,96

Zysk/strata
operacyjnej

58 825,28

20 006,48

23 298,35

34 411,76

44 104,55

15 387,50

14 986,33

21 351,87

Zysk /strata brutto

44 104,55

15 387,50

14 986,33

21 351,87

Podatek dochodowy

12 841,00

9 681,00

8 442,00

14 641,00

Zysk/strata netto

31 263,55

5 706,50

6 544,33

6 710,87

Koszty
sprzedanych
produktów, tow. i materiałów
Zysk/Strata
sprzedaży

brutto

ze

z

działalności

Zysk/strata z
gospodarczej

działalności

Analiza danych rachunku zysków i strat ma na celu ustalenie głównych źródeł
osiągniętego wyniku finansowego przez „MIG-MA” Sp. z o. o. Ocena struktury
umożliwi określenie udziału poszczególnych jego składników w ogólnej wielkości
przychodów ze sprzedaży. Analizując wyniki wypracowane w dwóch ostatnich latach
przez spółkę, widać, że w porównaniu z poprzednim rokiem sytuacja prezentuje się
dobrze. Udało się prawie o 19,72 proc. zwiększyć przychody ze sprzedaży towarów i
produktów. Wzrost przychodów ze sprzedaży jest pozytywnym trendem, świadczy
bowiem o potencjale spółki do generowania zysków. Miarodajnym wskaźnikiem
efektywności działalności przedsiębiorstwa jest wynik operacyjny, gdyż w
przeciwieństwie do wyniku netto nie uwzględnia on płaconych podatków tylko
przychody i koszty wynikające z podstawowej działalności spółki, jak można
zauważyć,
w Spółce w 2018 roku w porównaniu do roku 2017, pozostał on
na podobnym poziomie, oznacza to stabilność finansową Spółki.
Największy udział w kosztach podstawowej działalności operacyjnej zajmują
wynagrodzenia, zużycie materiałów.
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2016

%

2017

%

2018

%

Koszty wg rodzaju
Amortyzacja

51 224,85

6

49 664,45

5

53 260,35

4,6

Zużycie materiałów

144 858,92

17

206 804,27

21

250 975,43

21,7

Energia

14 605,82

1,7 13 353,90

1,4

15 752,38

1,4

Usł. Obce

67 879,42

7,9 67 001,30

6,8

100 340,10

8,8

Wynagrodzenia

402 398,54

47

46

508 878,30

44,2

455 329,93

Świadcz. Na rzecz 1 982,88
prac

0,3 1 960,48

0,2

2 217,30

0,1

Ubezp. Społ

73 332,27

8,6 86 015,72

8,7

100 710,05

8,8

Podatki i opłaty

60 466,38

7,1 60 767,18

6,1

72 767,27

6,3

Usługi bankowe

2 769,96

0,3 7 099,25

0,7

6 644,07

0,6

Podróże służbowe

4 714,83

0,5 7 640,55

0,8

5 441,76

0,5

i 4 972,42

0,6 2 561,76

0,3

2 292,25

0,1

Koszty reprez.
rekalmy
Pozostałe koszty

25 806,16

3

29 749,06

3,0

33 754,38

2,9

Suma

855 012,45

10
0

987 947,85

100

1 153 033,64

100

3. Analiza płynności finansowej
Wskaźniki
Płynność szybka
Płynność bieżąca

Wartość pożądana
0,8-1,00
1,2-2,0

Wartość wskaźnika
2017
2018
1,64
1,59
1,70
1,62

Wskaźniki płynności finansowej służą do oceny zdolności jednostki do terminowego
regulowania bieżących zobowiązań tj. zobowiązań w okresie spłaty nie
przekraczającym jednego roku.
W 2018 roku wskaźnik płynności bieżącej jak i szybkiej został utrzymany na
porównywalnym poziomie do roku poprzedniego. Świadczy to o tym, iż Spółka jest w
dobrej kondycji finansowej i nie ma problemów ze spłatą bieżących zobowiązań.
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Przychody

%

2018
Koszty

%

Nieczystości stałe

414 119,42

33,72

321 465,41

39,12

Nieczystości płynne

115 287,12

9,39

116 186,44

14,14

Dzierżawa i naprawa
pojemników
Targowica
i
rezerw.
Miejsc na targowicy
Sprzedaż wyrobów

27 343,64

2,23

1 505,62

0,18

129 335,42

10,53

61 623,93

7,50

156,80

0,01

92,8

0,01

Usł.
remontowobudowlane
Usługi pozostałe

305 427,63

24,87

218 916,88

26,64

133 107,78

10,84

30 671,96

3,73

Sprzedaż usług spółka
wodna
Sprzedaż towarów

89 130,54

7,25

57 180,59

6,96

9 528,34

0,77

9 425,02

1,15

Sprzedaż materiałów

4 902,32

0,39

4 749,44

0,57

1 228 339,01

100

821 818,09

100

SUMA

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE ZA OKRES 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Ogółem

345 005,68 zł

Z tego :

6 051,03 zł

a) energia cieplna

b) podatki i opłaty lokalne

68 879,00 zł

c) wynagrodzenia
171 162,67 zł

- wynagrodzenie brutto
(w tym wynagrodzenie netto Prezesa Zarządu)

36 954,12 zł
33 909,65 zł

- ZUS-y
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- ekwiwalenty

295,68 zł
3 610,27 zł

d) wynagrodzenie Rady Nadzorczej

14 022,86 zł

e) amortyzacja
f) opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego

1 763,00 zł

( spalanie paliw)

1 099,91 zł

g) delegacje
( w tym delegacje netto Prezesa Zarządu)

820,76 zł

h) ryczałty

2 350,80 zł

( w tym ryczałt netto Prezesa Zarządu)

1 927,80 zł

j) materiały

5 364,38zł

k) znaczki, koperty i artykuły biurowe

11 705,41 zł

l) usługi telekomunikacyjne

3 569,21 zł

m) pozostałe

55 427,14 zł

( w tym: prowizje, opłaty, akty notarialne, usługi kurierskie, opłaty sądowe, opłaty za wydane zaświadczenia
obuwie robocze, znaki skarbowe, blankiety czekowe, badania profilaktyczne
pracowników, usługi, listy przewozu, czynsze, energia elektryczna, prenumeraty,
przeglądy kasy fiskalnej, nadzór BHP, PPOŻ, opłaty abonamentowe, licencje, szkolenia )

Powyższa struktura działalności operacyjnej wskazuje, że przedsiębiorstwo nie tylko
koncentruje swoją aktywność
na usługach wywozu nieczystości stałych, co
przyczyniło się do osiągniętego dodatniego wyniku netto Spółki.
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Podsumowanie oraz wnioski.
Działalność Spółki obarczona jest zawsze ryzykiem, gdyż prowadzi się ją w
warunkach niepewności, a w szczególności ryzyko operacyjne. Niekorzystny wynik
może w szczególności powstać na skutek wysokiej konkurencji na rynku lub zmiany
popytu na usługi.
MIESIĄC

PRZYCHÓD

PRZYCHÓD

MIESIĘCZNY

NARASTAJĄCO

STYCZEŃ

66 536,83

66 536,83

LUTY

54 907,49

121 444,32

MARZEC

57 601,97

179 046,29

KWIECIEŃ

79 215,44

258 261,73

MAJ

56 487,68

314 749,41

CZERWIEC

113 295,32

428 044,73

LIPIEC

73 712,66

501 757,39

SIERPIEŃ

96 422,03

598 179,42

WRZESIEN

97 373,29

695 552,71

PAŹDZIERNIK

122 462,38

818 015,09

LISTOPAD

196 777,27

1 014 792,36

GRUDZIEŃ

213 546,65

1 228 339,01

Na podstawie przeprowadzonych analiz finansowych ogólna sytuacja Spółki w 2018
roku jest na dużo wyższym poziomie niż rok 2017. Zysk bilansowy powstał przy dużej
realizacji nakładów inwestycyjnych zmierzających do utrzymania stanu technicznego
posiadanego majątku oraz jego zwiększenia (zakup ciągnika oraz kosiarki tylnobocznej). Utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku oraz poprawa kondycji
finansowej będzie wymagać od kadry i załogi w dalszym ciągu większej wydajności
pracy oraz większego zaangażowania.
Bezpieczeństwo działania w 2018 roku zagwarantowało
poziom kapitału
podstawowego, oraz zaufanie partnerów w tym właściciela tj. Gmina Żychlin. Spółkę
można rekomendować jako wiarygodnego partnera z silnymi podstawami do
działania w długim okresie, która realizowała program naprawczy osiągając na
bieżąco w 2014 r., 2015 r.,2016 r. 2017 r. oraz 2018 dodatni wynik.
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Celem działania firmy w najbliższym okresie 3 lat jest przede wszystkim :
o Poprawa rentowności przychodów Spółki.
o Utrzymanie się na rynku usług komunalnych i pozostałych usług technicznych
o Pełne i optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów celem uzyskania
podstawowych celów gospodarczych
o Dynamizowanie usług i sprzedaży dla osiągnięcia zysków
o Poprawa bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa
o Wzrost znajomości marki na rynku
o Wdrożenie systemu kontroli i przestrzeganie dobrej praktyki higienicznej na
targowisku.
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1. Wprowadzenie
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żychlin na lata 2016-2020 jest
wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców, a w szczególności grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Dokument został przyjęty uchwałą nr XXVII/134/16 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Żychlin na lata 2016-2020.
Celem głównym Strategii jest: „Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy
Żychlin zagrożonych z różnych przyczyn wykluczeniem społecznym”.
W obszarach priorytetowych uwzględniono:
I.

Osoby bezrobotne

II.

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

III.

Osoby niepełnosprawne.

IV.

Osoby starsze i chore.

Dla ww. obszarów wyznaczono następujące cele strategiczne:
•

Cel strategiczny 1. Łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Gminy Żychlin.

•

Cel strategiczny 2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu Gminy
Żychlin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

•

Cel

strategiczny

3.

Poprawa

warunków

społecznego

funkcjonowania

osób

niepełnosprawnych.
•

Cel strategiczny 4. Zapewnienie wsparcia dla osób starszych i chorych oraz ich
aktywizacja.

Niniejszy dokument stanowi raport monitoringowy wskazujący na stan realizacji Strategii
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Celem opracowania raportu jest ocena
zrealizowanych w 2018 r. działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Gminie
Żychlin. Podjęte zadania przedstawiono w podziale na wyznaczone w Strategii cele
strategiczne, w tym cele operacyjne. Dokonano również analizy danych statystycznych
z zakresu demografii, rynku pracy i edukacji oraz występujących na terenie Gminy
problemów społecznych w celu porównania sytuacji społecznej przed przyjęciem Strategii
(2015r.) i w trakcie jej realizacji, tj. 2018 r., za który sporządzany jest niniejszy raport.
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2. Charakterystyka sytuacji społecznej
2.1 Demografia
Na koniec 2018 r. Gminę Żychlin zamieszkiwało 11 777 osób, tj. o 4,12% mniej niż w roku
bazowym – 2015 r. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2018 r. przewagę liczebną
stanowiły kobiety.
Tabela 1. Liczba mieszkańców
Wyszczególnienie

J. m.

rok bazowy
2015

rok oceny
2018

ogółem

osoba

12 283

11 777

osoba

5 928

5 648

%

48,26

47,96

osoba

6 355

6 129

%

51,74

52,04

mężczyźni

kobiety
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

Wykres 1. Struktura ludności według płci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

Analizując

strukturę wiekową

mieszkańców,

zauważyć

można

postępujący wzrost

liczebności osób w wieku poprodukcyjnym, co wiąże się z coraz większym problemem
starzejącego się społeczeństwa Gminy Żychlin.

WESTMOR CONSULTING

4

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE
GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2016-2020 ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Tabela 2. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym
Wyszczególnienie

J. m.

rok bazowy
2015

rok oceny
2018

wiek przedprodukcyjny
Ogółem

Osoba

1 848

1 874

Mężczyźni

Osoba

968

990

Kobiety

Osoba

880

884

wiek produkcyjny
Ogółem

Osoba

7 632

7 105

Mężczyźni

Osoba

4 119

3 814

Kobiety

Osoba

3 513

3 291

wiek poprodukcyjny
Ogółem

Osoba

2 803

2 798

Mężczyźni

Osoba

841

844

Kobiety

Osoba

1 962

1 954

udział grup ekonomicznych
w wieku przedprodukcyjnym

%

15,0

15,9

w wieku produkcyjnym

%

62,1

60,3

w wieku poprodukcyjnym

%

22,8

23,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

W porównaniu z 2015 r. zwiększyła się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym. Pomimo
wzrostu liczbyosób w tej grupie spada liczba ludności Gminy. Spowodowane jest to
zmniejszającą się liczbą osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Znacznie zwiększyła
się przewaga liczebności osób w wieku poprodukcyjnym nad liczebnością osób w wieku
przedprodukcyjnym. W ogólnej liczbie mieszkańców udział osób w wieku do 17 lat stanowi
zaledwie 15,9%, natomiast udział najstarszych mieszkańców kształtuje się na poziomie
23,8%.
Negatywnym zjawiskiem wpływającym na spadek liczby ludności w Gminie Żychlin jest
utrzymujący się ujemny przyrost naturalny. Pomimo iż w porównaniu z 2015 r., wartość
wskaźnika wskazuje na tendencję wzrostową, nadal kształtuje się znacznie poniżej zera.
Tabela 3. Przyrost naturalny
Wyszczególnienie

J. m.

rok bazowy
2015

rok oceny
2018

Przyrost naturalny

Osoba

-82

-75

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie
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2.2 Rynek pracy
Pozytywne zmiany widać na rynku pracy, w szczególności w liczebności osób bezrobotnych.
Porównując rok 2015 z 2018, liczba bezrobotnych spadła o ok. 32,2%. Spadek ten dotyczy
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. O 26 osób, co stanowi 40%, spadła liczba bezrobotnych
z prawem do zasiłku. Pozytywna zmiana widoczna jest także wśród bezrobotnych osób
niepełnosprawnych.

Podobne

zmiany

odnotowano

także

wśród

osób

długotrwale

bezrobotnych – liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy zmniejszyła się
w porównaniu z rokiem bazowym o 16%. Biorąc pod uwagę wykształcenie osób
pozostających bez pracy, największe zmiany widoczne są wśród osób z wykształceniem
wyższy, gdzie w porównaniu z rokiem bazowym, liczba osób bez pracy zmniejszyła się
o 46,03%, następnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym (spadek o 33,48%),
z wykształceniem średnim (30,57%) oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (29,74%).
Tabela 4. Struktura bezrobocia
Wyszczególnienie

rok bazowy
2015

rok oceny
2018

Liczba osób bezrobotnych ogółem, w tym:

861

584

- kobiet

514

371

- mężczyzn

347

213

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku

65

39

Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych

53

32

Liczba osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy:
bezrobotni od 12 do 24 miesięcy
bezrobotni powyżej 24 miesięcy

114
275

106
231

Liczba osób bezrobotnych wg wykształcenia:
- wykształcenie gimnazjalne i poniżej
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie średnie
- wykształcenie wyższe

306
227
265
63

215
151
184
34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

2.3 Edukacja
W tabeli poniżej przedstawiono dane nt. liczby uczniów i etatów nauczycielskich
w poszczególnych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Żychlin
w roku bazowym – 2015 oraz w roku, za który sporządzona została ocena stopnia realizacji
Strategii, tj. 2018. Biorąc pod uwagę poszczególne etapy edukacji dzieci i młodzieży z terenu
Gminy, korzystnie sytuacja przedstawia się wśród najmłodszych, gdyż w porównaniu z 2015
r. wzrosła liczba dzieci uczęszczających do wszystkich przedszkoli. Wraz ze wzrostem liczby
dzieci w przedszkolach wzrosła liczba etatów nauczycielskich, z wyjątkiem Przedszkola
WESTMOR CONSULTING
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Samorządowego Nr 1, gdzie liczba etatów nieznacznie się zmniejszyła. Ponadto, zjawisko
zwiększania się liczby uczniów oraz etatów nauczycielskich odnotowano w trzech z czterech
Szkół Podstawowych (poza Szkołą Podstawową im. Marii Kownackiej Grabów, ul. Szkolna
4). Na dalszym etapie edukacji zmniejszyła się liczba uczniów. W przypadku gimnazjum
znaczny spadek uczniów podyktowany jest reformą szkolnictwa i likwidacją gimnazjów –
proces ten zakończy się w 2019 r.
Tabela 5. Placówki oświatowe
Liczba uczniów
Nazwa szkoły i adres

rok bazowy
2015

Liczba etatów
nauczycielskich

rok oceny
2018

rok bazowy
2015

rok oceny
2018

Przedszkola
Przedszkole Samorządowe Nr 1 Żychlin,
ul.1-go Maja 36

86

100

7,99

7,15

Przedszkole Nr 2 im. Jana Pawła II
Żychlin, ul. Żeromskiego 8

119

150

7,09

9,86

Społeczne Przedszkole w Orątkach

10

20

1,61

1,7

Oddział Przedszkolny w Grabowie

-

71

-

5

Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 1 Żychlin,ul.1-go
Maja 25

170

177

17,23

22,48

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
Żychlin, Żeromskiego 8

307

391

24,75

33,53

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej
Grabów, ul. Szkolna 4

163

154

20,26

22,32

Społeczna Szkoła Podstawowa w
Orątkach

15

22

3,38

3,9

79

33,63

25,44

Gimnazja
Gimnazjum Publiczne im. Adama
Mickiewicza Żychlin, ul. Łukasińskiego 21

256

Szkoły ponadgimnazjalne
Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza Żychlin, ul. Łukasińskiego 21

121

62

11,68

j.w.1

Zespół Szkół (LO i Technikum) Żychlin, ul.
Narutowicza 88
Placówka podległa jest pod Starostwo
Powiatowe w Kutnie

130

107

16,87

17,22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

1Gimnazjum

i Liceum Ogólnokształcące im. A Mickiewicza tworzą Zespół Szkół i uczą w nim ci sami

nauczyciele.
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3. Problemy społeczne występujące na terenie Gminy
Pod względem formy udzielonej pomocy, największy udział mają zasiłki okresowe, których
w 2015 roku przydzielono łącznie 461 osobom na kwotę 947 637,00 zł, natomiast w 2018 r.
322 osobom na kwotę 620 506,00 zł.
W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz świadczeń społecznych przyznanych
przez MGOPS w Żychlinie w ramach zadań własnych Gmin w 2018 r. w porównaniu
z wykazem świadczeń przyznanych w 2015 r. Wysokość przyznanych stałych zasiłków nie
uległa znaczącej zmianie, pomimo zmniejszenia się liczby osób, którym zasiłek ten
przyznano. Należy zauważyć, że znacznie zmniejszyła się kwota przyznanych zasiłków
okresowych, co wynika również ze spadku liczby osób objętych tą formą wsparcia.
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Tabela 6. Pomoc społeczna na terenie Gminy Żychlin – zadania własne Gminy
Liczba osób którym
przyznano świadczenia
Formy pomocy

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

Liczba rodzin

rok bazowy
2015

rok oceny
2018

Zasiłki stałe ogółem, w tym:

147

127

1 438

1 197

584 775,00

555 879,00

143

123

231

182

- przyznany dla osoby samotnie
gospodarującej

101

97

988

923

468 441,00

468 667,00

101

97

101

97

- pozostającej w rodzinie

46

30

450

268

116 334,00

87 212,00

42

26

131

75

Zasiłki okresowe ogółem

461

322

2 866

1 898

947 637,00

620 506,00

440

313

1 070

683

Dotacja

461

322

2 866

1 898

947 637,00

620 506,00

440

313

1 070

683

Przyznane z powodu bezrobocia

305

260

2 325

1 380

803 549,00

473 382,00

291

257

957

565

Przyznane z powodu
niepełnosprawności

50

48

302

206

73 266,00

49 733,00

45

45

165

113

Posiłek

224

140

30 980

18 529

129 491,00

78 000,00

133

83

528

317

- w tym dla dzieci

210

133

29 291

17 822

122 711,00

75 007,00

128

77

516

296

Usługi opiekuńcze ogółem

67

60

22 471

18 910

280 536,00

340 371,00

67

59

77

66

Sprawienie pogrzebu

1

2

1

2

2 500,00

3 000,00

1

2

1

2

Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem

605

464

0

4 814

728 555,00

692 188,00

582

453

1 294

926

Udzielenie schronienia

8

3

766

46

32 594,00

23 506,00

8

3

8

3

Skierowanie do domu pomocy
społecznej i ponoszenie odpłatności za
pobyt mieszkańca Gminy w tym domu

32

36

257

366

476 221,00

807 620,00

32

36

32

36

rok bazowy 2015

rok oceny 2018

w rodzinach

rok
bazowy
2015

rok oceny
2018

rok
bazowy
2015

Liczba osób

rok oceny
2018

rok
bazowy
2015

rok oceny
2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie
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Najliczniejszą grupę beneficjentów pomocy społecznej oferowanej przez MGOPS w Żychlinie
w 2015 r. stanowiły rodziny dotknięte ubóstwem – 761 rodzin. Drugim istotnym powodem
wsparcia udzielanego przez MGOPS w Żychlinie było bezrobocie – 298 rodzin, trzecim
bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzeniu

gospodarstwa

domowego – 157 rodzin, zaś czwartym niepełnosprawność – 147 rodzin. W 2018 r.
najczęstszymi powodami korzystania ze wsparcia były także ubóstwo (373 rodzin)
i bezrobocie, (242 rodziny), następnie niepełnosprawność (143 rodziny) oraz bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (109
rodzin). Należy jednak zauważyć znaczny spadek liczby rodzin, w tym osób objętych
pomocą.
Tabela 7. Liczba beneficjentów pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin objętych
pomocą

Liczba osób w tych
rodzinach objęta pomocą

rok bazowy
2015

rok oceny
2018

rok bazowy
2015

rok oceny
2018

761

373

1270

697

Bezdomność

7

8

14

8

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności

26

18

140

79

Bezrobocie

298

242

613

491

Niepełnosprawność

147

143

253

263

Długotrwała lub ciężka choroba

89

80

145

105

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego, w tym:

157

109

561

431

- rodziny niepełne

109

72

318

215

- rodziny wielodzietne

48

37

243

216

Alkoholizm

22

24

27

24

Narkomania

0

1

0

1

Trudności w przystosowaniu się do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego

4

4

4

4

Przemoc w rodzinie

11

53

32

116

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

1

1

3

1

Ubóstwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

Istotną kwestią w zakresie dysfunkcji społecznych są uzależnienia – głównie alkoholowe.
Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że na terenie Gminy Żychlin
wzrosła w ostatnim czasie liczba rodzin objętych pomocą z tytułu alkoholizmu. Ponadto
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znacznie wzrosła liczba rodzin objętych wsparciem z tytułu przemocy w rodzinie (prawie
pięciokrotnie).
Tabela 8. Liczba udzielonych porad dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Wyszczególnienie

rok bazowy
2015

rok oceny
2018

Liczba udzielonych porad prawnych

60

43

Liczba udzielonych porad psychologicznych

19

109

Liczba osób zgłoszonych na Komisję

29

192

Liczba osób, które zgłosiły się na wezwanie

57

-3

Liczba osób, które podjęły leczenie dobrowolnie

7

6

Liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie

14

7

Liczba osób korzystających z różnych form terapii

10

0

Liczba dzieci korzystających z programów profilaktycznych w
szkołach

668

298

Liczba dzieci korzystających z różnych form wypoczynku

70

27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

Pomimo pozytywnych tendencji, wynikających z informacji zestawionych w powyższej tabeli,
trzeba zauważyć, że dane statystyczne dotyczące zmniejszającej się liczby osób
zgłaszanych na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie oraz
spadku liczby osób, które podjęły leczenie nie odzwierciedlają faktycznego stanu. Trzeba
bowiem pamiętać, że pewna liczba osób nie została zdiagnozowana, a wymagałaby
diagnozy i podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie podobnie, jak to miało miejsce
w latach ubiegłych. Widoczną zmianą jest znaczny spadek liczby dzieci korzystających
z programów profilaktycznych w szkołach. Pięciokrotnie wzrosła natomiast liczba
udzielonych porad psychologicznych.
Nadużywanie alkoholu jest ważnym problemem społecznym, który często prowadzi do
wzrostu przestępczości i przemocy w rodzinie, ale także do innych zakłóceń życia
rodzinnego.
Niepokojąca jest także rosnąca liczba odnotowywanych przestępstw ogółem na terenie
Gminy. W 2018 r. były to 232 przestępstwa, przy czym należy zauważyć, że liczba samych
kradzieży (w tym kradzieży rzeczy obcej i kradzieży z włamaniem) zmalała.

2Liczba
3

osób w stosunku do których komisja podejmowała działania motywujące – 41
Z osobami wezwanymi przeprowadzono w 2018 r. 79 rozmów
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Tabela 9. Przemoc w rodzinie i przestępczość
rok bazowy
2015

rok oceny
2018

79

232

- kradzież rzeczy obcej

30

25

- kradzież z włamaniem

37

28

- rozboje

3

1

- bójki i pobicia

4

7

- uszczerbek na zdrowiu

5

6

Wyszczególnienie
Liczba przestępstw, w tym:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

4. Opis i efekty działań realizowanych w ramach Strategii w 2018 r.
Realizacja wyznaczonych w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie Gminy Żychlin celów strategicznych przedstawiona została za pomocą podjętych
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zadań z zakresu przeciwdziałania problemów
społecznych w Gminie Żychlin. W 2018 r. podjęto szereg działań, których realizacja
przyczynia się do osiągania większości wyznaczonych w 2016 r. celów operacyjnych
i strategicznych.
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Tabela 10. Realizacja celów strategicznych i osiągnięte efekty w wyniku podjętych w 2018 r. działań
Cel strategiczny

Cele operacyjne – kierunki
niezbędnych działań

Nazwa przeprowadzonych
zadań w 2018 r.

1.1. Organizowanie projektów na
rzecz przeciwdziałania
bezrobociu (m.in. szkoleń dla
bezrobotnych,
przekwalifikowania, pomoc w
otwieraniu własnej działalności
gospodarczej)

Cel strategiczny 1.
Łagodzenie skutków
bezrobocia na terenie Gminy
Żychlin

1.2. Organizowanie wspólnie
z PUP i innymi instytucjami
zapewniającymi pracę na
terenie Gminy Żychlin
zatrudnienia dla osób
długotrwale bezrobotnych
1.3. Organizowanie prac
interwencyjnych i robót
publicznych

środki w
ramach EFS

3 formy wsparcia – staże,
jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
zatrudnienie skierowanej osoby
bezrobotnej w ramach
wyposażenia stanowiska pracy

Aktywizacja osób po 29 roku
życia pozostających bez pracy w
powiecie kutnowskim.

Prace społecznie użyteczne

Prace interwencyjne
Roboty publiczne

Efekty, jakie zostały osiągnięte
w wyniku realizacji zadań
3 formy wsparcia – staże, dotacje
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy

Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w
powiecie kutnowskim IV

Brak realizacji w 2018 r.

2 osoby

Koszty PUP i
Urzędu Gminy

20 osób

Staże

77 osób

Refundacja na doposażenie
stanowisk pracy

32 osoby

Szkolenia
1.4. Wspieranie bezrobotnych
w poszukiwaniu pracy

Koszty i źródło
finansowania

Podjęcie pracy
niesubsydiowanej w wyniku
skierowania PUP

3 osoby

Koszty PUP i
środki w
ramach EFS

64 osób

Otrzymanie środków na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej
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Pomoc w poszukiwaniu
kandydatów do pracy
1.5. Tworzenie ofert dla
przedsiębiorców,
zatrudniających osoby
bezrobotne.

Podnoszenie kompetencji i
kwalifikacji pracowników i
kandydatów do pracy
Wsparcie tworzenia miejsc pracy

wspieranie lokalnego rynku pracy

Koszty PUP i
środki w
ramach EFS

zwiększenie zatrudnienia
pobudzenie aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych

Refundacja i pożyczka na
utworzenie stanowiska pracy

dostosowanie kompetencji
kwalifikacji osób bezrobotnych do
potrzeb pracodawców

1.Stowarzyszenie Rodzinny
Klub Abstynenta „Przystań
Życia”
Prowadzenie punktu
informacyjno-konsultacyjnego
dla osób uzależnionych ich
rodzin oraz punktu ds. przemocy

7 500,00 zł
Budżet Gminy
Żychlin

Indywidualne spotkania z
terapeutą – 35 spotkań
Indywidualne spotkania z
psychologiem – 17 spotkań
Indywidualne porady prawne – 17
spotkań
Indywidualne spotkania ze
specjalistą ds. przemocy – 35
spotkań

17 000,00 zł
Budżet Gminy
Żychlin

Indywidualna pomoc
terapeutyczna – 22 osoby
Grupowe spotkania dla osób
rozpoczynających proces
trzeźwienia – 18 osób
Grupowe spotkania dla osób
kontynuujących proces
trzeźwienia – 19 osób
Zajęcia terapeutyczne dla grup
samopomocowych – 23 osoby
Indywidualne spotkania z
psychologiem – 12 osób
Indywidualne porady prawne – 31
osób

1.6. Rozwijanie ekonomii
społecznej.
2.Stowarzyszenie Rodzinny
Klub Abstynenta „Przystań
Życia”
Prowadzenie programów
psychoterapii dla osób
uzależnionych i
współuzależnionych.
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3.Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Gminy Żychlin
Działalność i funkcjonowanie
świetlic opiekuńczo –
wychowawczych

16 910,00 zł
Budżet Gminy
Żychlin
21 247,58 zł
Budżet Gminy
Żychlin

Organizowanie różnych form
wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z grup ryzyka i z
rodzin dysfunkcyjnych

2.1. Udzielanie pomocy materialnej
rodzinom ubogim.
Cel strategiczny 2.
Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu rodzin z terenu
Gminy Żychlin dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.

Prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej – 25 dzieci
5-dniowy wypoczynek dla 25
dzieci

4.Polski Komitet Pomocy
Społecznej.
Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych rodzin i
osób

13 000,00 zł
Budżet Gminy
Żychlin

Wydawanie żywności – 950 osób

Zasiłek stały

555 879,00 zł

127 osób

Zasiłek okresowy

620 506,00 zł

322 osoby

Zasiłki celowe

692 188,00 zł

464 osoby

Posiłek

78 000,00 zł

140 osób

2.2. Wspieranie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w
nabywaniu nowych kwalifikacji,
kompetencji zawodowych i
społecznych.
2.3. Włączenie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym do
aktywnych form wsparcia
prowadzonych przez MGOPS i
inne organizacje działające na
terenie Gminy Żychlin.

WESTMOR CONSULTING
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Cel strategiczny 3. Poprawa
warunków społecznego
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych

2.4. Podejmowanie działań
profilaktycznych, skierowanych
do rodzin zagrożonych
ubóstwem.
1.1. Zapewnienie wsparcia
psychologicznego i
społecznego osobom
niepełnosprawnych, w tym z
zaburzeniami psychicznymi.
1.2. Likwidacja barier
architektonicznych.
1.3. Aktywizacja zawodowa osób z
niepełnosprawnością.

Praca socjalna ogółem
realizowana przez MGOPS

Obniżenie krawężników w ciągu ulicy Żeromskiego w obrębie przejść dla pieszych
bd. nt. realizacji działań w 2018 r.

1.5. Zapewnienie dostępu do
rehabilitacji.

532 582,00 zł
49 733,00 zł

122 osoby
48 osób

bd. nt. realizacji działań w 2018 r.

.
1.6. Zapewnienie aktywnego
udziału osobom
niepełnosprawnym w życiu
kulturalno-społecznym Gminy.

Cel strategiczny 4.
Zapewnienie wsparcia dla
osób starszych i chorych oraz

700 rodzin

bd. nt. realizacji działań w 2018 r.

Pomoc finansowa w formie:
Zasiłku stałego
Zasiłku okresowego

1.4. Udzielenie wsparcia
finansowego rodzinom z
niepełnosprawną osobą.

w ramach
działalności
MGOPS

1.1. Rozwój środowiskowych form
opieki dla osób starszych i
chorych.

Imprezy kulturalne
organizowane przez Żychliński
Dom Kultury, w których mogą
brać udział osoby
niepełnosprawne

w ramach
działalności
Domu Kultury

106 imprez

Pięciodniowy wyjazd rekreacyjno
– turystyczny w celu nabycia i
wzrostu kompetencji
społecznych oraz wiedzy
turystyczno – krajoznawczej.

10 000,00 zł
Budżet Gminy
Żychlin

31 osób niepełnosprawnych –
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Żychlinie

Usługi opiekuńcze

340 371,00 zł

60 osób
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ich aktywizacja.

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

88 128,00 zł

10 osób

Imprezy kulturalne skierowane
m.in. dla osób starszych
organizowane przez Żychliński
Dom Kultury

w ramach
działalności
Domu Kultury

106 imprez

Zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żychlińskim Domu Kultury
Wycieczka połączona z
warsztatami „Warmia i Mazury –
czego o nich nie wiemy” w
ramach którego poznano
zabytki, przybliżono historię
regionu i kuchnię regionalną
1.2. Zwiększanie udziału osób
starszych i chorych w
rekreacji, kulturze i
wypoczynku.

7 000,00 zł
Budżet Gminy
Żychlin

50 seniorów – Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Kutnie

Projekty realizowane przez
Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną:
1. Aktywni 50+ rozsmakuj się w
zdrowiu
2. Interaktywne warsztaty
asertywności

101 osób
Środki własne
18 700,00 zł
Środki
zewnętrzne
34 100,00 zł

328 osób

18 + 374 osoby
3. Akcje e-motywacja
4. 50+ z pasją – aktywność nie
przechodzi na emeryturę
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RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

5. e-mocni

18 + 36 osób

6. Senior cafe (zdrowy styl życia,
spotkanie z wizażystą,
dietetykiem)

105 + 569 osób

7. Kurs komputerowy dla osób
50+ bezpieczeństwo w sieci dla
każdego

1186 i 2147 osób z Gminy Żychlin
i gmin ościennych: Oporów,
Bedlno i Pacyna

1.3. Dostosowywanie systemu
opieki zdrowotnej do potrzeb
osób starszych.

bd. nt. realizacji działań w 2018 r.
Źródło: Dane MGOPS w Żychlinie
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RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE
GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2016-2020 ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

5. Podsumowanie
Wsparcie na terenie Gminy Żychlin kierowane jest do wszystkich mieszkańców, którzy tej
pomocy potrzebują. Ze względu jednak na zdiagnozowane problemy w ramach
przygotowania

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

jako

priorytetowe

określono pomoc dla osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, niepełnosprawnych oraz starszych i chorych. Wyznaczone w tych obszarach
cele strategiczne są sukcesywnie realizowane, co potwierdzają zadania na rzecz niwelacji
dysfunkcji i problemów społecznych, jakie dotykają mieszkańców Gminy.
Wśród zrealizowanych działań najczęstszymi w 2018 r. były zadania z zakresu walki
z bezrobociem, w tym aktywizacja osób pozostających bez pracy, organizacja staży i szkoleń
dla bezrobotnych, konsultacje z doradcą zawodowym, udzielanie informacji dotyczących
samodzielnego poszukiwania zatrudnienia za pomocą strony internetowej PUP. Prowadzone
w tym zakresie działania skutecznie wpłynęły na zmniejszenie liczby bezrobotnych, w tym
przede wszystkim wśród osób z niskim wykształceniem.
Osoby niepełnosprawne mogły w 2018 r. liczyć na wsparcie w formie usług, jak również
wsparcie finansowe. Ponadto organizowane były działania w celu zapewnienia aktywnego
udziału osobom niepełnosprawnym w życiu kulturalno-społecznym Gminy.
Wśród obszarów priorytetowych wyznaczonych w Strategii szczególną uwagę poświęcono
także osobom starszym i chorym. Mogły one skorzystać ze specjalistycznej opieki. Dom
Kultury organizował liczne imprezy, w których udział brali seniorzy, Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Żychlińskim Domu Kultury prowadził też zajęcia. We wzrost aktywności
najstarszych mieszkańców Gminy włączyła się również Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna, której działania cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród seniorów.
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Tabela 4. Struktura bezrobocia .............................................................................................. 6
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Tabela 8. Liczba udzielonych porad dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ..........11
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działań ..................................................................................................................................13

7. Spis wykresów
Wykres 1. Struktura ludności według płci............................................................................... 4
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Załącznik Nr 6 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI UCHWAŁ
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
W okresie sprawozdawczym podjęto ogółem 85 uchwał. Realizacja Uchwał Rady
przedstawia się następująco:
1. Uchwała Nr XL/214/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Żychlinie
Określono stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Żychlinie:
1) dla działalności związanej z gospodarką mieszkaniową w wysokości: 34,67 zł/m2, w tym:
a) 2,77 zł/m2 powierzchni związanej z remontami bieżącymi,
b) 31,90 zł/m2 powierzchni związanej z administrowaniem;
2)
dla transportu zbiorowego w
wysokości – 6,66 zł/ km obsługiwanej linii.
Uchwała została zrealizowana – na podstawie uchwały przekazano dotację przedmiotową
dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. Rozliczenie dotacji zostało
przedstawione przez Zakład.
2. Uchwała Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2018 – 2021 oraz
prognozę kwoty długu na lata 2018 - 2036, stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:
1)
wykazem
wieloletnich
przedsięwzięć
stanowiącym
załącznik
Nr
2;
2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3.
Uchwała upoważnia Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z
realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku
2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok 2018. Upoważnienie obejmuje możliwość
umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.
W 2018 r. Rada Miejska podjęła 9 uchwał dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej .
Realizacja uchwał dotyczących WPF przedstawia się następująco:
3. Uchwała Nr XLI/228/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r.
o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała
z faktu zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku i wprowadzenie do budżetu wolnych
środków.
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4. Uchwała Nr XLII/232/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r.
o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała
z faktu zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku, zwiększenia planu wolnych środków
oraz zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciąganych kredytów na rynku krajowym.
Ponadto zmiana uchwały spowodowana jest dokonanymi zmianami budżetu gminy
na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin oraz wprowadzeniem danych
wynikających z wykonania budżetu roku 2017.
5. Uchwała Nr XLIV/242/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2018 r.
o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała
z faktu, zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku, zwiększenia planu wolnych środków.
Ponadto zmiana uchwały spowodowana była dokonanymi zmianami budżetu gminy
na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.
6. Uchwała Nr XLVI/250/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca 2018 r.
o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała
z faktu zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku, zwiększenia planu wolnych środków.
Ponadto zmiana uchwały spowodowana była dokonanymi zmianami budżetu gminy
na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.
7. Uchwała Nr XLVII/253/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca 2018 r. w
sprawie o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12
stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała
z faktu, zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku, zwiększenia planu wolnych środków.
Ponadto zmiana uchwały spowodowana była dokonanymi zmianami budżetu gminy na 2018
rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.
Dokonano również zmian w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – wykaz
przedsięwzięć do WPF, poprzez wprowadzenie wydatków na program edukacji ekologicznej
„Chcesz chronić przyrodę – oszczędzaj wodę” realizowany przez Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Żychlinie w latach 2018-2019 oraz zmianę planu wydatków objętych limitem,
o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
8. Uchwała Nr XLVIII/259/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca 2018 r. o
zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała
z faktu, zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku, zwiększenia planu przychodów
z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
Ponadto zmiana uchwały spowodowana była dokonanymi zmianami budżetu gminy
na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.
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9. Uchwała Nr XLIX/262/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r.
o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała
z faktu, zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku, zwiększenia planu przychodów
z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
Ponadto zmiana uchwały spowodowana była dokonanymi zmianami budżetu gminy
na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.
10. Uchwała Nr LI/270/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października
2018 r. o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia
2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z faktu,
zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku, zwiększenia planu przychodów wolnych
środków.
Ponadto zmiana uchwały spowodowana była dokonanymi zmianami budżetu gminy
na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.
11. Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia 2018 r.
o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała
z faktu, zmiany wartości przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2018 r., wprowadzeniem
nowego przedsięwzięcia pn. „Ekopracownia pod chmurką - Utworzenie punktu
dydaktycznego pn. „W królestwie owadów" przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w
Grabowie”.
Ponadto zmiana uchwały spowodowana była dokonanymi zmianami budżetu gminy
na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.
12. Uchwała Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Uchwalono dochody budżetu w łącznej wysokości 40.610.514 zł w tym :
1) dochody bieżące w wysokości 40.010.514 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 600.000 zł.
Ustalono wydatki budżetu w łącznej wysokości 42.903.018 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 39.129.168 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 3.773.850 zł;
Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.292.504 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości
2.292.504 zł.
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 7 marca 2018r. poz. 1117
Rada podjęła 1 uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
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13. Uchwała Nr XLII/230/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r.
o zmianie Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Uchwałą Nr 6/25/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
stwierdziła, że uchwała budżetowa Gminy Żychlin w części dotyczącej ujęcia w budżecie
Gminy w dziale 921 rozdziale 92109, w ramach wydatków statutowych, przedsięwzięcia
sołectwa Zagroby pod nazwą "Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Buszkowie" na kwotę
1.000 zł została podjęta z naruszeniem art. 5 ust. 3 i art. 6 ustawy o funduszu sołeckim.
Z treści uzasadnienia do uchwały wynika, że sołectwo Buszków nie przyjęło do realizacji
takiego samego przedsięwzięcia jak sołectwo Zagroby tj. "Zakupu opału do świetlicy wiejskiej
w Buszkowie", wobec czego, przedsięwzięcie podjęte przez sołectwo Zagroby nie jest
przedsięwzięciem wspólnym, ponieważ w jego realizacji nie uczestniczy sołectwo Buszków.
Wobec powyższego Rada Miejska w Żychlinie dokonała zmiany załącznika do Uchwały
Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2018 rok poprzez uchwalenie nowego brzmienia tabeli nr 2 i nr 4 do w/w uchwały
budżetowej.
W 2018 r. Rada Miejska podjęła 16 uchwał w sprawie zmian budżetu gminy tj:
14. Uchwała Nr XLI/217/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - przychody
§ 9500 – kwota 19.693,85 zł – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych - wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego.
Załącznik Nr 2 - wydatki
Dz. 801 rozdz. 80195 - kwota 18.739,58 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków
bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację:
- przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pt. C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of
iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu
ERASMUS+ - kwota 2.782,19 zł,
- przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. Who do we thing we are? Exploring culture
and migration in the European Union, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+
- kwota 15.957,39 zł.
Dz. 855 rozdz. 85501 - kwota 533,27 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
Dz. 855 rozdz. 85502 - kwota 421 zł - w związku z koniecznością dokonania zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrotu odsetek od nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację
zadań statutowych.
15. Uchwała Nr XLII/231/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 600 rozdz. 60004 § 0940 - kwota 11 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty odsetek od dotacji inwestycyjnej udzielonej SZB w Żychlinie w 2017 r.
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Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 - kwota 6 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty
odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu
dzierżawnego.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 - kwota 53.580 zł - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in.
z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT za 2013 rok.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 - kwota 87 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 - kwota 404 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zwrotu przez komornika zaliczek na postępowanie komornicze, zwrotu przez PUP w Kutnie
opłaty za energię (dot. grudnia 2017 r.).
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 - kwota 1 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu spłaty
długu hipotecznego.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota 2.996 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 - kwota 11 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia - dotyczy zajęcia pasa drogowego.
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - kwota 269.761 zł - na podstawie pisma Ministra Finansów nr
ST3.4750.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r., dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej
na 2018 rok dla Gminy Żychlin.
Dz. 801 rozdz. 80113 § 0940 - kwota 480 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zwrotu przez inną gminę kosztów dowozu dziecka do szkoły.
Dz. 852 rozdz. 85295 § 0940 - kwota 1.749 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
refundacji świadczeń za 2017 r. (prace społecznie użyteczne).
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0940 - kwota 1.873 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zwrotu kosztów zakupu energii, zakupu wody i usługi odprowadzania ścieków w 2017 r.
Załącznik Nr 2 - przychody
§ 9500 – kwota 907.496 zł – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych - wolne środki na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
§ 9520 - kwota 391.496 zł - w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków na
spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych
kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
Załącznik Nr 3 - wydatki
Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota 525.161 zł - w związku z koniecznością rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. :"Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie-Oleszcze", dokonano zwiększenia
planu wydatków majątkowych własnych na realizację w/w zadania.
Dz. 710 rozdz. 71004 - kwota 20.000 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków na
realizacje zadań statutowych, w związku z podjęciem Uchwały nr XLI/221/18 Rady Miejskiej
w Żychlinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr
ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin.
Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota 8.403 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota 1.500 zł - w związku z przyjętą przez Związek Miast Polskich
kampanią informacyjno-edukacyjną, która wpłynie pozytywnie i wzmocni wizerunek
samorządu miejskiego, dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań
statutowych (różne opłaty i składki).
Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota 229.449 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne wypłacane pracownikom szkół
podstawowych.
Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota 13.084 zł - zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych - dotyczy pokrywania kosztów wychowania
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przedszkolnego ucznia uczęszczającego do placówki wychowania przedszkolnego
prowadzonej przez inną gminę i objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędącego jej mieszkańcem.
Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota 2.550 zł - wprowadzono do budżetu nowe zadanie
inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Przedszkola Samorządowego
Nr 1 w Żychlinie".
Dz. 801 rozdz. 80148 - kwota 40.312 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne wypłacane pracownikom stołówek
szkolnych.
Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota 6.500 zł - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MGBP
w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem kosztów związanych z realizacją
projektu "Przebudowa odwodnienia budynku MGBP w Żychlinie".
16. Uchwała Nr XLIII/237/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 - kwota 1.535 zł - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in.
z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2017 rok.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 - kwota 30 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 103.736 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Załącznik Nr 2 - wydatki
Dz. 700 rozdz. 70001 - kwota 6.126 zł - wprowadzono do budżetu plan wydatków
majątkowych własnych z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Żychlinie na modernizację lokalu po pożarze.
Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota 26.000 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków
majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu
komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie", w związku z koniecznością
spełniania wymogów bezpieczeństwa informatycznego wynikającego z przepisów RODO".
Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota 9.159 zł - w związku z podwyższonymi kosztami zakupu
energii cieplnej oraz kosztami najmu powierzchni garażowych, zwiększono plan wydatków
bieżących na realizację zadań statutowych.
Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota 14.016 zł - zwiększono plan wydatków bieżących na
wynagrodzenia pracowników MGOPS w Żychlinie, w związku z koniecznością dokonania
wypłaty odprawy emerytalnej.
Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota 50.000 zł - wprowadzono do budżetu plan wydatków
majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja
świetlicy wiejskiej w Czesławowie".

17. Uchwała Nr XLIII/240/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 6.000 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Załącznik Nr 2 - wydatki
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Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota 6.000 zł - w związku z potrzebą zawarcia umowy na nadzór
inwestorski na zadaniu inwestycyjną pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Grabie-Oleszcze", dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych
własnych na realizację w/w zadania.
18. Uchwała Nr XLIV/241/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 - kwota 99.635 zł - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in.
z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 - kwota 58 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 - kwota 182 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota 114 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 - kwota 12 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia - dotyczy zajęcia pasa drogowego.
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 195.721 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - kwota 630 zł dokonano zmniejszenia planu subwencji
oświatowej na 2018 rok dla Gminy Żychlin, w związku z błędnie wyliczona kwotą zwiększenia
subwencji w Uchwale Nr XLII/231/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (było zwiększenie o kwotę 269.761 zł, kwota
zwiększenia winna wynosić 269.131 zł).
Dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 - kwota 1.300 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych wpłat za wynajem stadionu miejskiego.
Załącznik Nr 2 - przychody
§ 9500 – kwota 547.969 zł – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych - wolne środki na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
Załącznik Nr 3 - wydatki
Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota 340.000 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
na realizację zadań statutowych, przeznaczonych na remont dróg bitumicznych i chodników
po okresie zimowym.
Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota 300.000 zł - wprowadzono do budżetu środki finansowe na
realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie
skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie".
Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota 37.600 zł - w związku z koniecznością m.in. postawienia
i skonfigurowania sieci informatycznej urzędu, uruchomieniem usług chmurowych,
przeniesieniem baz danych, upgradowaniem przestarzałych systemów operacyjnych
w związku z dostosowaniem do wymogów RODO, a także zakupem niszczarek, dokonano
zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.
Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota 33.500 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków
majątkowych przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup
routerów oraz serwerów do backupu danych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu
Gminy w Żychlinie".
Dz. 900 rozdz. 90003 - kwota 35.000 zł - w związku ze znacznie ograniczoną ilością osób
zatrudnionych w ramach robót publicznych, możliwości utrzymania porządku i czystości
w przestrzeni publicznej są bardzo ograniczone, zachodzi konieczność posiłkowania się
w tym zakresie usługami zewnętrznymi i zwiększeniem planu wydatków bieżących na
realizację zadań statutowych.
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Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota 55.000 zł - wprowadzono do budżetu środki finansowe na
realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym
przy ul. Łąkowej".
Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota 21.000 zł - zwiększono plan wydatków majątkowych własnych
przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja pomieszczeń
budynku Żychlińskiego Domu Kultury - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu".
19. Uchwała Nr XLV/244/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota 91 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu
dzierżawnego.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 - kwota 524 zł - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in.
z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2017 rok.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 - kwota 62 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota 4.225 zł – ponadplanowe dochody uzyskane
z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe dochodów z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota 852 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota 214 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota 329 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 87.776 zł - ponadplanowe dochody uzyskane
z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych.
Dz. 801 rozdz. 80195 § 2001 – kwota 56.932,99 zł - wprowadzono do budżetu środki
finansowe przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt.
"Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union"
w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół –
kwota 36.301,44zł oraz środki finansowe w wysokości 20.631,55 zł wynikające z rozliczenia
umowy na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. „C.O.N.T.E.ST. -meeting
the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach
programu ERASMUS+”.
Dz. 921 rozdz. 92109 § 0940 – kwota 6 zł - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in.
z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2017 rok.
Załącznik Nr 2 - wydatki
Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 14.000,99 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków
bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia
środków finansowych m.in. na przegląd i zakup przepalonych lamp oświetlenia p.poż.
ewakuacyjnego, przegląd klimatyzacji oraz podróże służbowe krajowe pracowników
Urzędu.
Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 6.000 zł – zwiększono plan wydatków majątkowych
własnych na realizacje zadania pn. „Zakup serwera lokalnego baz danych wraz
z oprogramowaniem i licencją” dla potrzeb tut. Urzędu.
Dz. 758 rozdz. 75818 – kwota 10.500 zł – zmniejszono plan rezerwy budżetowej
2018 roku.
Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 42.005 zł – w związku z otrzymaniem metryczki subwencji
oświatowej dla Gminy Żychlin na 2018 rok, zwiększono plan dotacji dla Społecznej Szkoły
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Podstawowej w Orątkach w celu zastosowania wartości równych kwotom przewidzianym
na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.
Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 24.131 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków
bieżących na realizację zadań statutowych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie,
z przeznaczeniem na dofinansowanie (deklarowany wkład własny) zakupu interaktywnych
monitorów dotykowych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” oraz zakup
energii.
Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 3.500 zł – zmniejszono plan wydatków majątkowych
przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablic interaktywnych dla
potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”.
Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota 20.335 zł – w związku z aktualizacją podstawowej kwoty
dotacji na 1 ucznia w 2018 r. dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, dokonano
zwiększenia planu wydatków bieżących na dotację jw.
Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota 3.000 zł – zwiększono plan wydatków bieżących na
wynagrodzenia i pochodne, w związku z rozliczeniem przez Narodową Agencję umowy na
realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. „C.O.N.T.E.ST. -meeting the
Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach
programu ERASMUS+”.
Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota 2.100 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków
bieżących na realizację zadań statutowych, z uwagi na konieczność wykonania prac
związanych z demontażem, myciem i montażem kloszy do opraw parkowych na terenie
miejskim.
Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota 29.000 zł – w związku z koniecznością dokonania prac
naprawczych dachu na świetlicy wiejskiej w Krukach, zwiększono plan wydatków bieżących
na realizację zadań statutowych.
Dz. 921 rozdz. 92195 – kwota 3.500 zł – zwiększono plan wydatków bieżących na
dotację dla stowarzyszeń, w związku ze złożonymi uproszczonymi ofertami na realizację
zadań publicznych.
Dz. 926 rozdz. 92605 – kwota 7.000 zł - w związku ze złożonymi uproszczonymi ofertami
na realizację zadań publicznych, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na
dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom.
20. Uchwała Nr XLVI/249/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano :
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – kwota 15.540 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Żychlinie.
Dz. 750 rozdz. 75095 § 2007 – kwota 24.618,57 zł – ponadplanowe dochody uzyskane
z tytułu wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za realizację w roku 2017 projektu pn.
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024”
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota 158 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
przekazanych przez urzędy skarbowe dochodów z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 24.744 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
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Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota 806 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez ubezpieczyciela mienia odszkodowania za uszkodzenia powstałe
w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie.
Załącznik Nr 2 - przychody
§ 9500 – kwota 165.239,43 zł – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych - wolne środki na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
Załącznik Nr 3 - wydatki
Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota 806 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z wpłatą przez ubezpieczyciela
mienia odszkodowania za uszkodzenia powstałe w Przedszkolu Samorządowym
Nr 1 w Żychlinie.
Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota 10.300 zł – zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop w związku z przejściem
pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Dz. 900 rozdz. 90002 – kwota 200.000 zł – w związku z koniecznością dokonania
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór
i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Żychlin, dokonano
zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.
Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota 20.000 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
na realizację zadań statutowych, z uwagi na konieczność załączenia nieczynnych opraw
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin.
21. Uchwała Nr XLVII/252/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6630 – kwota 50.000 zł - dotacja celowa ze środków Województwa
Łódzkiego na zadanie realizowane pn. „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
z przeznaczeniem na Oleszcze – Grabie, o długości 1,500 km”.
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota 160 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu
dzierżawnego.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota 46 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota 24.618,57 zł – w związku z błędnym zaklasyfikowaniem
dochodów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, dokonano zmian między paragrafami
dochodów, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota 3.113 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
przekazanych przez urzędy skarbowe dochodów z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota 401 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota 211 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota 40 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.
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Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 55.375 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota 806 zł - w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dochodów
z tytułu wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, dokonano zmian między paragrafami
dochodów, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota 5.000 zł - dotacja celowa otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Województwem Łódzkim a Gminą Żychlin na dofinansowanie bieżących zadań własnych
gminy w zakresie realizacji w miejscowości Śleszyn projektu lokalnego pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nowopowstałym placu zabaw
w miejscowości Śleszyn”.
Załącznik Nr 2 - przychody
§ 9500 – kwota 1.186.181 zł – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych - wolne środki na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
Załącznik Nr 3 - wydatki
Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota 70.000 zł – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych
własnych jak niżej:
-w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na czyszczenie
i modernizację zbiorników wody uzdatnionej” (brak ofert) – zmniejszono plan o kwotę
200.000 zł;
-dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy
Dolnej” o kwotę 10.000zł, z uwagi na konieczność zmniejszenia zakresu robót (wysokie
wartości ofertowe)ł
-wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na wykonanie
przebudowy sieci wodociągowej w ulicach: Krótka, Śląska, Cicha, Graniczna” – kwota
zwiększenia 140.000 zł.
Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 20.000 zł – zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zawarcie umowy
w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie łatania nawierzchni asfaltowych dróg na
terenie gm. Żychlin.
Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 162.177 zł - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych
własnych jak niżej:
-w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja
skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Placu 29-go Listopada w Żychlinie wraz
z opracowaniem PT”, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 59.523 zł
-w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację
zadania inwestycyjnego pn.:" Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie
wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej", dokonano zwiększenia
planu wydatków majątkowych własnych na realizację w/w zadania o kwotę 421.700 zł;
-zmniejszono o kwotę 200.000 zł plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac
Wolności oraz ks. Ściegiennego w Żychlinie”.
Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota 40.000 zł – w związku ze złym stanem technicznym budynku
będącego w zasobach komunalnych, dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych
własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa inwestycyjna na
realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja elewacji budynków komunalnych”.
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Dz. 801 rozdz. 80101 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:
-zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na ”Zakup tablicy interaktywnej
dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie” – kwota 2.500 zł;
-zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie –
instalacje i sieci sanitarne”, z uwagi na konieczność dostosowania sieci i instalacji
sanitarnych do wymogów zgodnych z przepisami budowlanymi.
Dz. 801 rozdz. 80103 – kwota 69.000 zł – zmniejszono plan wydatków majątkowych
własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie”.
Dz. 801 rozdz. 80104 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:
-zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Utwardzenie działki budowlanej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie” –
kwota 15.000 zł;
-zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza
wodociągowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie” - zmniejszenie
o kwotę 4.950 zł;
-wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu Przedszkola
Samorządowego Nr 1 w Żychlinie” – kwota 131.000 zł;
-zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - utwardzenie działki
budowlanej” – rezygnacja z realizacji zadania – kwota 20.000 zł.
Dz.801 rozdz. 80110 – kwota 20.000 zł – zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie”.
Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota 5.450 zł – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyparzacza dla potrzeb stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”.
Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota 969.000 zł - w związku z koniecznością rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:" Budowa kanalizacji
sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego, opracowanie PT", dokonano
zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na realizację w/w zadania o kwotę
969.000 zł.
Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota 38.000 zł - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych
własnych jak niżej:
-wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych:
·„Budowa aktywnego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza w Żychlinie” –
kwota 8.000 zł;
·„Modernizacja oświetlenia ulicznego
Łukasińskiego)” – kwota 30.000 zł.
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Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota 6.250 zł – w związku z podpisaniem umowy dotacji celowej
otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) Województwem Łódzkim a Gminą Żychlin na dofinansowanie bieżących
zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Śleszyn projektu lokalnego pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nowopowstałym placu zabaw
w miejscowości Śleszyn”, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych.
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Dz. 921 rozdz. 92195 – kwota 51.000 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na organizację gminnych
dożynek.

22. Uchwała Nr XLVIII/258/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 921 rozdz. 92109 § 6257 – kwota 215.204,55 zł - dotacja celowa ze środków
Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Żychlińskiego
Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" zakwalifikowanego do dofinansowania na
podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.07.2016 nr 859/16 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Załącznik Nr 2 - przychody
§ 9520 – kwota 620.250 zł – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu zaciągniętych
kredytów na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2018.
Załącznik Nr 3 - wydatki
Dz. 600 rozdz. 60014 – kwota 475.250 zł - w związku z koniecznością rozstrzygnięcia
postepowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2120 E Żychlin - Grzybów - Zalesie„ dokonano zwiększenia planu wydatków
majątkowych na realizację ww. zadania w oparciu o kredyt bankowy.
Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 260.000 zł - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych
własnych jak niżej:
-w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. 3-go Maja
w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie"
dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę
180.000 zł w oparciu o dochody własne w kwocie 35.000 zł i kredyt bankowy w wysokości
145.000 zł,
-w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie nakładki
asfaltowej na istniejącej podbudowie w ulicach: Dolna i Nowa w Żychlinie" dokonano
zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na realizację ww. zadania o kwotę
80.000 zł.
Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota 40.000 zł - w związku z prowadzonymi pracami
modernizacyjnymi na obiektach komunalnych, które wykonuje SZB w Żychlinie dokonano
zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na realizację zadania pn. „Dotacja
celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja elewacji
budynków komunalnych”.
Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 204,55 zł – zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów dla
potrzeb tut. Urzędu.
Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota 40.000 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków
majątkowych własnych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Obsługi
Mieszkańca w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15a", z uwagi na większą liczbę zadań
realizowanych przez MGOPS w związku z polityką społeczną państwa.
Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 20.000 zł - w związku z prowadzoną modernizacją budynku
SP w Grabowie w zakresie dostosowywania pomieszczeń szkolnych, należy wykonać nowe
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pomieszczenia psychologa szkolnego wydzielone z istniejącego korytarza, dokonano więc
zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na realizację zadania pn. „Modernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie”.
23. Uchwała Nr XLIX/261/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 - kwota 83 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu
dzierżawnego.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 - kwota 79 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota 5.867 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
przekazanych przez urzędy skarbowe dochodów z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 – kwota 9 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty
podatku leśnego przez osoby prawne.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – kwota 6.192 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty podatku od spadków i darowizn.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota 946 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota 2.533 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota 602 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 22.527 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 – kwota 780 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych wpłat za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabowie.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota 115 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Żychlinie i Szkoły Podstawowej w Grabowie.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0940 – kwota 348 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zwrotu przez ZUS nadpłaconej składki na Fundusz Pracy przez Szkołę Podstawową
Nr 1 w Żychlinie.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota 1.215 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz umieszczenie maszyn z napojami
i słodyczami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie i Szkole Podstawowej w Grabowie.
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 – kwota 296 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik Nr 2 - przychody
§ 9520 – kwota 416 200 zł – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu zaciągniętych
kredytów na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2018.
Strona 14 z 37

Załącznik Nr 3 - wydatki
Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota 13.500 zł – w związku z koniecznością uzupełnienia środków
na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dotacja celowa na wykonanie przebudowy sieci
wodociągowej w ulicach: Krótka, Śląska,Cicha, Graniczna", dokonano zwiększenia planu
wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 13 500 zł. w oparciu o środki
własne.
Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 441.200 zł - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych
własnych jak niżej:
-w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami:
Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie" dokonano zwiększenia planu wydatków
majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 126 200 zł w oparciu o kredyt bankowy;
-w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie nakładki
asfaltowej na istniejącej podbudowie w ulicach: Dolna i Nowa w Żychlinie", dokonano
zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 25.000 zł
w oparciu o środki własne,
-w związku z koniecznością wykonania modernizacji dróg lokalnych na terenie miasta i gminy
z uwagi m.in. na ich zniszczenie po sezonie zimowym oraz transport uczniów do szkół
wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie modernizacji ulic na terenie osiedla
mieszkaniowego przy ul. Orłowskiego w Żychlinie” i zwiększono plan wydatków majątkowych
na realizację o kwotę 290.000 zł w oparciu o kredyt bankowy.
Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 3.092 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
na realizacje zadań statutowych z przeznaczeniem na badanie i pomiary oświetlenia
ewakuacyjnego oraz głównych ppoż. wyłączników prądu w budynku zarządzanym przez
Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie oraz na obsługę związaną z realizacją zadań ochrony
danych osobowych oraz zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych w Szkole
Podstawowej w Grabowie.
24. Uchwała Nr L/268/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 września
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota 12.812 zł – dokonano zwiększenia planu oświatowej
subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Żychlinie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych.
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 – kwota 65.541,16 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot
części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Dz. 758 rozdz. 75814 § 6330 – kwota 6.769,19 zł - dotacja celowa przeznaczona na zwrot
części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Załącznik Nr 2 - wydatki
Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota 28.300 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie
inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno – kanalizacyjnych”.
Dz. 750 rozdz. 75022 – kwota 41.500 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
na realizację zadań statutowych, w związku z obowiązkiem realizacji transmisji online obrad
sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, zakupem edytora tekstów prawnych - legislator oraz na
zakup pamiątek dla radnych w związku z zakończeniem kadencji.
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Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 75.500 zł – po analizie zaplanowanych na 2018 rok wydatków
budżetowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, dokonano zmian w planie
wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na
realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) i zmniejszeniu planu
wydatków majątkowych własnych.
Powyższe wynika ze zmiany limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych (do 10.000zł) oraz pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi informującym,
iż w paragrafach dotyczących zakupów inwestycyjnych (606, 608, 612 i 614) mogą być
klasyfikowane wydatki na środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł.
Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 10.000,35 zł – zwiększono plan wydatków bieżących na
realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do prowadzenia
elektronicznej ewidencji wyposażenia, środków trwałych i ich umorzeń wraz z niezbędnymi
urządzeniami peryferyjnymi.
Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota 40.000 zł – zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja budynku Centrum Obsługi Mieszkańca w Żychlinie przy ul. Barlickiego
15a”.
Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota 10.684 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP Śleszyn i OPS Żychlin
biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w roku 2017.
Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota 15.826 zł – w związku z awarią urządzeń w zabudowie
specjalistycznej samochodu pożarniczego SCANIA, dokonano zwiększenia planu wydatków
bieżących przeznaczonych na remont tych urządzeń.
Dz. 758 rozdz. 75818 – kwota 8.810 zł – zmniejszono plan rezerwy budżetowej 2018 roku.
Dz. 801 rozdz. 80101 – dokonano zmian w planie wydatków jak niżej:
-w związku z otrzymaniem oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie
wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie w pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – zwiększono plan
wydatków bieżących o kwotę 12.812 zł,
-wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w związku z wprowadzeniem 8 klasowej szkoły
podstawowej” – kwota 16.000 zł,
-zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup klimatyzatorów dla potrzeb
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie” – kwota 10.000 zł,
-po analizie zaplanowanych na 2018 rok wydatków budżetowych z przeznaczeniem na
zakupy inwestycyjne, dokonano zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu
planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych (zakup
materiałów i wyposażenia) i zmniejszeniu planu wydatków majątkowych własnych w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Żychlinie – kwota 7.000 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota 9.050 zł – po analizie zaplanowanych na 2018 rok wydatków
budżetowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, dokonano zmian w planie
wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na
realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) i zmniejszeniu planu
wydatków majątkowych własnych.
Dz. 921 rozdz. 92195 – kwota 8.810 zł – zwiększono plan wydatków bieżących na dotację
dla stowarzyszeń, w związku ze złożonymi uproszczonymi ofertami na realizację zadań
publicznych z obszaru „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.
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25. Uchwała Nr LI/269/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18
października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 – kwota 1.902 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie.
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota 149 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych i wieczystego
użytkowania.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 – kwota 4.652 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2017 r.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota 95 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 – kwota 20 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zwrotu opłaty sądowej dokonanej przez Gminę w 2017 roku.
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota 6.024 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
przekazanych przez urzędy skarbowe dochodów z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – kwota 4.615 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty podatku od spadków i darowizn.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota 1.037 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota 857 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota 60 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 204.332 zł - ponadplanowe oraz planowane do
osiągnięcia w IV kwartale br. dochody z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów
w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 – kwota 582 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat za wydłużony ponad podstawę programową dzieci w oddziale przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej w Grabowie.
Dz. 801 rozdz. 80103 § 0970 – kwota 200 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Grabowie.
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 – kwota 397 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 - kwota 840 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych wpłat za wynajem stadionu miejskiego.
Dz. 926 rozdz. 92601 § 0920 – kwota 2 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty
odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wynajem stadionu miejskiego.
Załącznik Nr 2 - przychody
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§ 9500 – kwota 325.000 zł – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych - wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego.
Załącznik Nr 3 - wydatki
Dz. 757 rozdz. 75702 - kwota 150.000 zł - zmniejszono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów na rynku
krajowym.
Dz. 801 rozdz. 80101 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:
-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
·świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 3.123 zł - z przeznaczeniem na wypłaty
dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół
podstawowych;
·wynagrodzenia i pochodne – kwota 563.455 zł - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń
i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
·zadania statutowe - kwota 10.729 zł - z przeznaczeniem na zakup energii dla Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie;
-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Żychlinie i Szkoły Podstawowej w Grabowie – kwota 50.861 zł.
Dz. 801 rozdz. 80103 - kwota 60.302 zł - zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na:
-wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup sortów socjalnych dla nauczycieli
oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie - kwota 1.234 zł,
-wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie kwota 59.068 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:
-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
·świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 101 zł - z przeznaczeniem na zakup sortów
socjalnych dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Żychlinie,
·wynagrodzenia i pochodne - kwota 83.344 zł - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń
dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Żychlinie,
·zadania statutowe - kwota 68.603 zł - z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb
Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie;
-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:
·świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 514 zł - z przeznaczeniem na zakup sortów
socjalnych dla pracowników Przedszkola Nr 1 w Żychlinie,
·wynagrodzenia i pochodne - kwota 83.344 zł - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń
dla pracowników Przedszkola Nr 1 w Żychlinie.
Dz. 801 rozdz. 80110 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:
-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
·wynagrodzenia i pochodne - kwota 45.705 zł – w związku rozliczeniem potrzeb płacowych
(wynagrodzenia osobowe) dla pracowników Gimnazjum, dokonano zmiany planu wydatków
w w/w kwocie;
·zadania statutowe – kwota 917 zł – z przeznaczeniem na zakup energii;
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-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:
·świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 405 zł – z przeznaczeniem zakup sortów
socjalnych i wypłaty zapomóg zdrowotnych z funduszu zdrowotnego dla pracowników
Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;
·wynagrodzenia i pochodne – kwota 10.633 zł – w związku rozliczeniem potrzeb płacowych
(składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) dla pracowników Gimnazjum,
dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie.
Dz. 801 rozdz. 80120 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:
-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
·wynagrodzenia i pochodne - kwota 4.713 zł – w związku rozliczeniem potrzeb płacowych
(wynagrodzenia osobowe) dla pracowników liceum, dokonano zmiany planu wydatków
w w/w kwocie;
·zadania statutowe – kwota 160 zł – z przeznaczeniem na zakup energii;
-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:
·świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 150 zł – z przeznaczeniem zakup sortów
socjalnych i wypłaty zapomóg zdrowotnych z funduszu zdrowotnego dla pracowników
Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie;
·wynagrodzenia i pochodne – kwota 6.289 zł – w związku rozliczeniem potrzeb płacowych
(składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) dla pracowników liceum, dokonano
zmiany planu wydatków w w/w kwocie.
Dz. 801 rozdz. 80148 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:
-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
·wynagrodzenia i pochodne - kwota 25.565 zł,
· zadania statutowe - kwota 7.881 zł - z przeznaczeniem na zakup energii, zakup wody
i odprowadzanie ścieków dla potrzeb stołówek szkolnych;
-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (dotyczy pracowników stołówek szkolnych) - kwota 11.226 zł.
Dz. 801 rozdz. 80150 – kwota 17.129 zł – w związku ze zwiększoną liczbą uczniów
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Orątkach (od września), dokonano
zwiększenia planu wydatków na dotację dla Stowarzyszenia Wsi Orątki i Okolice będącym
organem prowadzącym dla w/w placówki.
Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota 11.482 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych na zakup energii, zakup wody
i odprowadzanie ścieków dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.
26. Uchwała Nr LI/274/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18
października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480 – kwota 39.001 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Załącznik Nr 2 - wydatki
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Dz. 851 rozdz. 85154 – kwota 39.001 zł – dokonano zmian planu wydatków, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej Uchwały, przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
27. Uchwała Nr LII/276/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0950 – kwota 3.799 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kary za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego.
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 – kwota 5.538 zł – ponadplanowe dochody planowane do
uzyskania z tytułu wpłaty opłaty za trwały zarząd przez Samorządowy Zakład Budżetowy
w Żychlinie.
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota 9 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty
odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych i wieczystego
użytkowania.
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota 125 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – kwota 6.105 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty podatku od spadków i darowizn.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota 1.120 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota 258 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota 99 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat
za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota 207 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota 4.856 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty za zniszczone podręczniki
przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie.
Dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 – kwota 417 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat za wydłużony ponad podstawę programową dzieci w oddziale przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej w Grabowie.
Dz. 801 rozdz. 80103 § 0970 – kwota 184 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Grabowie.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 – kwota 146 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wyżywienie w przedszkolach oraz
odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 – kwota 129 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
zwrotu kosztów zakupu energii cieplnej za 2017 rok.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota 105 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 801 rozdz. 80110 § 0610 – kwota 123 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.
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Dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 – kwota 1.240 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wynajmu lokali i pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.
Dz. 801 rozdz. 80110 § 0920 – kwota 106 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.
Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 – kwota 493 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz. 801 rozdz. 80120 § 0610 – kwota 113 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.
Dz. 801 rozdz. 80148 § 0920 – kwota 21 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat
odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
Dz. 852 rozdz. 85215 § 0920 – kwota 704 zł – ponadplanowe dochody osiągnięte z tytułu
wpłaty odsetek od zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe.
Dz. 852 rozdz. 85215 § 0940 – kwota 3.045 zł – ponadplanowe dochody osiągnięte z tytułu
zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe.
Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – kwota 16.910 zł – ponadplanowe oraz planowane do
osiągnięcia w IV kwartale br. dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze.
Dz. 852 rozdz. 85295 § 0690 – kwota 30.099 zł – ponadplanowe oraz planowane do
osiągnięcia w IV kwartale br. dochody z tytułu dopłat do pobytu w DPS-ach.
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – kwota 25.314 zł – planowane do osiągnięcia w IV kwartale
br. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 – kwota 285 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik Nr 2 - wydatki
Dz. 600 rozdz. 60014 – kwota 3.803 zł – w związku z rozstrzygnięciem postępowania
przetargowego i podpisaniem porozumienia na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin-Grzybów- Zalesie”, dokonano
zmniejszenia plan wydatków majątkowych własnych.
Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 395.760 zł – z uwagi na fakt rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego i podpisaniem umów na wykonawstwo, dokonano zmniejszenia planu
wydatków majątkowych własnych jak niżej:
-„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie – Oleszcze” –
kwota 440 zł,
-„Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz opracowaniem
uproszczonej dokumentacji technicznej” – kwota 320 zł
oraz zrezygnowano z realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
-„Przebudowa ul. Dolnej i ul. Nowej w Żychlinie” – kwota 105.000 zł,
-„Budowa dróg osiedlowych: ul. Chabrowa, ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa w Żychlinie” –
kwota 290.000 zł.
Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota 50.000 zł - zmniejszono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów na rynku
krajowym.
Dz. 801 rozdz. 80101 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu
planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 453.619 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:
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-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:
·wynagrodzenia i pochodne - kwota 26.917 zł - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń
dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Żychlinie,
·zadania statutowe - kwota 336 zł - z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb
Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie;
-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składek na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 4.979 zł.
Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota 37.540 zł – w związku z nieplanowanym odejściem
pracownika na rentę, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na
wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota 2.075 zł – zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na zakup usług pozostałych dla potrzeb Gimnazjum Publicznego
w Żychlinie.
Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota 6.310 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
w związku z odejściem pracownika na rentę.
Dz. 801 rozdz. 80153 – kwota 3.714 zł – w związku z osiągniętymi ponadplanowymi
dochodami z tytułu wpłaty za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup
podręczników dla uczniów w/w szkoły.
Rozdz. 852 rozdz. 85215 – kwota 4.918 zł – z uwagi na fakt osiągnięcia oszczędności
w wypłatach dodatków mieszkaniowych, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.
Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota 62.788 zł – zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników MGOPS w Żychlinie oraz
odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota 88.729 zł – z uwagi na fakt osiągnięcia oszczędności
w wypłatach wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami chorymi i samotnymi,
dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na ten cel.
Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota 70.639 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez
Gminę opłat za pobyt w dps-ach.
Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota 29.761 zł – w związku z koniecznością realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dokonano zwiększenia planu wydatków
bieżących przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota 6.150 zł – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację
zadań statutowych z przeznaczeniem na opracowanie PT dla budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota 50.000 zł – z uwagi na złożenie oferty na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn : „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” znacznie
przekraczającej zabezpieczone w budżecie środki finansowe, zrezygnowano z jego realizacji
w 2018 r.
Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota 110 zł – z uwagi na fakt rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego i podpisaniem umowy na wykonawstwo, dokonano zmniejszenia planu
wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja pomieszczeń budynku ŻDK - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu”.
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28. Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
Załącznik Nr 1 – dochody
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 – kwota 846 zł – ponadplanowe dochody planowane do
uzyskania z tytułu wpłaty wieczystego użytkowania.
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – kwota 5.805 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Żychlin oraz innych umów
o podobnym charakterze
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota 9 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty
odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych i wieczystego
użytkowania.
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota 2.757 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
przekazanych przez urzędy skarbowe dochodów z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – kwota 405 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty podatku rolnego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – kwota 18.377 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty podatku rolnego przez osoby fizyczne.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 – kwota 110 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty podatku leśnego przez osoby fizyczne.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – kwota 1.260 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty podatku od spadków i darowizn.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota 1.494 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota 1.499 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 – kwota 1.814 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty opłaty skarbowej.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota 1.094 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 - kwota 23 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia - dotyczy zajęcia pasa drogowego.
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 - kwota 23 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego.
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 46.445 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - kwota 24.169 zł - na podstawie pisma Ministra Finansów nr
ST3.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018 r., dokonano zwiększenia planu subwencji
oświatowej na 2018 rok dla Gminy Żychlin.
Dz. 801 rozdz. 80103 § 0970 – kwota 550 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Grabowie.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota 2.823 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Grabowie.
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Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 – kwota 185 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – kwota 4.548 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 - kwota 300 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych wpłat za wynajem stadionu miejskiego.
Dz. 926 rozdz. 92601 § 0920 – kwota 14 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wynajem stadionu miejskiego.
Załącznik Nr 2 - wydatki
Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 10.000 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
na realizację zadań statutowych, w celu realizacji zadań związanych z bieżącym
utrzymaniem dróg gminnych.
Dz. 600 rozdz. 60014 – kwota 14.530 zł – w związku z wystąpieniem dodatkowych robót
budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 E
Żychlin-Grzybów- Zalesie”, dokonano zwiększenia plan wydatków majątkowych własnych.
Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota 20.000 zł – w związku z koniecznością sporządzenia
operatów szacunkowych dla 63 działek, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych.
Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota 7.400 zł – zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych (dotyczy wykonania badań okresowych dla
strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych).
Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 10.109 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach, w związku ze zwiększoną liczbą
uczniów.
Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota 13.495 zł – w związku z aktualizacją kwoty podstawowej
dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na dotację na realizację zadań bieżących.
Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota 14.530 zł – z uwagi na fakt rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego i podpisaniem umowy na wykonawstwo, dokonano zmniejszenia planu
wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego,
opracowanie PT”.
Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota 10.698 zł – w związku z osiągnięciem ponadplanowych
dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na
realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz zwiększono plan wydatków
bieżących przeznaczonych na wykonanie oświetleni tablicy upamiętniającej Tadeusza
Kościuszkę.
Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota 22.000 zł – zwiększono plan dotacji podmiotowej dla ŻDK
w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością.
Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota 20.864 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych w związku z koniecznością dokonania
czyszczenia rowów, wywiezienia gruzu oraz naprawy ogrodzenia przy świetlicach wiejskich.
29. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia
2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Uchwałę zrealizowano:
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Załącznik Nr 1 - dochody
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota 17.943 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
wpłat przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota 18 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat
za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 – kwota 780 zł – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
dokonywanych wpłat za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabowie.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota 1.215 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu
prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz umieszczenie maszyn z napojami
i słodyczami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie i Szkole Podstawowej w Grabowie.
Załącznik Nr 2 - wydatki
Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 1.646 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków
przeznaczonych na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli szkoły Podstawowej
w Grabowie.
Dz. 801 rozdz. 80101 – w związku z dzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia
nauczycielowi dyplomowanemu oraz wprowadzeniem aneksów zwiększających ilość godzin
w placówce i rezygnacją z pracy nauczyciela kontraktowego, a zatrudnieniem nauczycieli
i wyższym stopniu awansu zawodowego, dokonano zmian w planie wydatków bieżących
przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota 13.164 zł – zwiększono plan wydatków bieżących
przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w związku z wnioskiem o zabezpieczenie
środków finansowych na wypłatę nagród rocznych dla pracowników MGOPS w Żychlinie.
Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota 13.164 zł – w związku z wnioskiem o zabezpieczenie środków
finansowych na wypłatę nagród rocznych dla pracowników MGOPS w Żychlinie,
zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.
30. Uchwała Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok"
Realizacją programu zajmowała się Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Referat Oświaty i Zdrowia. Przez Stowarzyszenia organizowanych było 5 zadań.
Sprawozdanie z realizacji programu przedstawiono na Sesji Rady Miejskiej w dniu
27.03.2019r.
31. Uchwała Nr XLI/219/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Żychlin
Nadal trwają prace planistyczne. Gmina jest na etapie zbierania opinii od organów i instytucji.
32.Uchwała Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzewoszki,
Dobrzelin, Pasieka oraz miasta Żychlin
Trwają prace planistyczne związane z linią energetyczną 110 kV w związku z wystąpieniem
Energa Operator S.A .
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33. Uchwała Nr XLI/221/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24
w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta
Żychlin w gminie Żychlin
Uchwała jest realizowana. Prace planistyczne na ukończeniu.
34. Uchwała Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Żychlin"
Uchwała obwiązuje i jest na bieżąco realizowana .
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 20
lutego 2018r. poz. 948
35. Uchwała Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Uchwała obwiązuje i jest na bieżąco realizowana.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia
20 lutego 2018r. poz. 949
36. Uchwała Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/129/12 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie
utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie
Uchwałę podjęto, ponieważ zgodnie z art 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1523),
organ wydający akt normatywny ogłasza tekst jednolity zmienionego aktu nie rzadziej niż raz
na 12 miesięcy.
37. Uchwała Nr XLI/225/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/29/11 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia
Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie i nadania mu
statutu
Uchwałę podjęto, ponieważ zgodnie z art 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1523),
organ wydający akt normatywny ogłasza tekst jednolity zmienionego aktu nie rzadziej niż raz
na 12 miesięcy.
38. Uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/144/17
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji
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wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do
sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Żychlin
Uchwałę podjęto, ponieważ zgodnie z art 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1523),
organ wydający akt normatywny ogłasza tekst jednolity zmienionego aktu nie rzadziej niż raz
na 12 miesięcy.
39. Uchwała Nr XLI/227/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/129/16
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Żychlin na lata 2017-2021
Uchwałę podjęto, ponieważ zgodnie z art 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1523),
organ wydający akt normatywny ogłasza tekst jednolity zmienionego aktu nie rzadziej niż raz
na 12 miesięcy.
40. Uchwała Nr XLI/229/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom organizacyjnym
Uchwała obwiązuje i jest na bieżąco realizowana.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żychlin
lub jego jednostkom organizacyjnym było uzasadnione w związku z nowelizacją ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). W art. 56
ust. 1 pkt 5 ww. ustawy nastąpiła zmiana o brzmieniu: "zachodzi interes publiczny".
Natomiast w art. 57 w/w ustawy uregulowano kwestie udzielania poszczególnych form
preferencji (ulg) wyłącznie na wniosek dłużnika.
41. Uchwała Nr XLII/233/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca
2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2018
rok"
Uchwała była realizowana w 2018r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia
26 marca 2018r. poz. 1530
42. Uchwała Nr XLII/234/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca
2018 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
Uchwała została zrealizowana.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) wszystkie rady gmin zobowiązane zostały
do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60
dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r.
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 26 marca 2018r. poz. 1531
43. Uchwała Nr XLII/235/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca
2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIX/212/17 Rady Miejskiej w Żychlinie w
sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata
2017 – 2023
Uchwała jest realizowana.
Zmiany zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Uchwała wyznacza
kierunki rozwoju w dziedzinie rewitalizacji.
44. Uchwała Nr XLII/236/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 marca
2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Uchwała jest realizowana.
Zgodnie z art 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W związku z tym, że zadanie
to należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym, każda gmina musi je realizować.
W myśl art.48 a ust.1 i ust.4 ustawy, udzielenie schronienia następuje przez przyznanie
tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz ogrzewalni.
Z kolei w myśl art.97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej: Rada powiatu lub rada gminy
w drodze uchwały ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W celu realizacji powyższego
obowiązku podjęto powyższą uchwałę.
Na podstawie uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 roku zostały wydane decyzje przyznające pomoc
w postaci udzielenia schronienia i ustalenia odpłatności dla trzech osób bezdomnych.
Zgodnie z uchwałą pomoc poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla
dwóch osób bezdomnych przysługiwała nieodpłatnie gdyż dochód nie przekraczał kwoty
kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.8 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej. W przypadku jednej osoby bezdomnej dochód przekraczał kwotę kryterium
dochodowego i pobyt w placówce był odpłatny w wysokości określonej zgodnie z tabelą
uchwały.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z
dnia 26 marca 2018r. poz. 1532
45. Uchwała Nr XLIII/238/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca
2018 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała jest realizowana.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) rady gmin zobowiązane zostały do
dokonania podziału gmin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy
na okręgi wyborcze.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z
dnia 10 kwietnia 2018r. poz. 1759
46. Uchwała Nr XLIII/239/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 marca
2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/224/18 Rady Miejskiej w Żychlinie
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z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały
Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca
1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żychlinie
Uchwała została uchylona.
W związku z wątpliwościami organu nadzoru w zakresie konstrukcji Uchwały Nr XLI/224/18
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Uchwały Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r.
w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie wraz z
załącznikiem, pod względem legislacyjnym tj. przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,, Zasad techniki prawodawczej'' ( Dz. U. z
2016 r. poz.283) oraz w świetle orzecznictwa, które stanowi, że tekst jednolity jest
autorytatywnym stwierdzeniem aktualnej treści danego aktu normatywnego, a jego
sporządzenie polega na naniesieniu na tekst pierwotny zmian wprowadzonych przepisami
zmieniającymi, które weszły w życie po ogłoszeniu tekstu pierwotnego.
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy dokonano uchylenia uchwały
47. Uchwała Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu
Uchwała została zrealizowana – zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości
2.808.504 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym w Żychlinie.
Spłata w/w kredytu nastąpi w latach 2020 - 2036, spłata odsetek dokonywana będzie
w latach 2019 – 2036.
48. Uchwała Nr XLV/245/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca
2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych szkół, dla których Gmina Żychlin jest organem
rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania
Uchwała jest realizowana.
Dotacja jest udzielana dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach oraz dla Społecznego
Przedszkola w Orątkach. Środki przekazywane są co miesiąc zgodnie z przekazywanym
przez placówki informacjami o liczbie uczniów. Dotacje udzielane były zgodnie z ustawą
o finansowaniu zadań oświatowych. W 2018 roku na podstawie uchwały XIV/245/18 zostały
przeprowadzone kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
Kontrolą objęto Społeczną Szkołę Podstawową w Orątkach i Społeczne Przedszkole
w Orątkach. Kontrolą objęto okresy od 01.01.2017 do 31.12.2017r. oraz 01.01.2018
- 30.06.2018r. Stwierdzono prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z
dnia 27 czerwca 2018r. poz. 3285
49. Uchwała Nr XLV/246/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca
2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w
prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej

Strona 29 z 37

Uchwała jest realizowana.
Uchwałę przekazano do realizacji dyrektorom przedszkoli i Szkole Podstawowej w Grabowie
( oddziały przedszkolne). Opłaty w wysokości 1,00 zł. pobierane były od rodziców, których
dzieci korzystały z wychowania i opieki w przedszkolu / oddziale przedszkolnym. Na wniosek
rodziców ( gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż 1 uczeń ) dokonywane były obniżki
pobieranej opłaty w wysokości 50% opłaty na drugie i kolejne dziecko.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z
dnia 27 czerwca 2018r. poz. 3286
50. Uchwała Nr XLVI/247/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca
2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Po rozpatrzeniu, Rada Miejska zatwierdziła :
1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:
a) bilans z wykonania budżetu,
b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
c) rachunek zysków i strat,
d) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2017 rok,
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z
dnia 30 listopada 2018r. poz. 6251
51. Uchwała Nr XLVI/248/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca
2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin
w zakresie realizacji budżetu gminy za 2017 rok
Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
sprawozdania Burmistrza Gminy Żychlin z wykonania budżetu za 2017 rok;
4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej;
6) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie
absolutorium za 2017 rok
udzielono absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin z wykonania budżetu Gminy Żychlin
za 2017 rok.
52. Uchwała Nr XLVI/251/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 czerwca
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka
Burmistrza Gminy Żychlin
Uchwała została zrealizowana.
Na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o pracownikach samorządowych jak
również przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych, Rada Miejska ustaliła wynagrodzenie dla Burmistrza .
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53. Uchwała Nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca
2018 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
W wyniku trwania procesu opiniowania. Konieczne było wprowadzenie poprawek
sugerowanych przez organ opiniujący PGW Wody Polskie. Jednak do zaopiniowanego
regulaminu zastrzeżenia wniósł Wojewoda Łódzki. Trwa proces ponownego opiniowania
w celu usunięcia uwag.
54. Uchwała Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca
2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin
Uchwała jest realizowana.
Składane wnioski są rozpatrywane na podstawie kryteriów zawartych w uchwale oraz zasad
udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W 2018 r. przyznano 203 stypendia
szkolne i 6 zasiłków szkolnych.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 25 lipca 2018r. poz. 3926
55. Uchwała Nr XLVII/256/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca
2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Żychlin
Uchwała została zrealizowana.
Zasięgnięto opinii jednostek pomocniczych gminy (21 sołectw i 2 zarządy osiedla) w sprawie
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; ustalenia usytuowania
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ustalenia ograniczeń sprzedaży
alkoholu między godz. 24:00 a 6:00 wpłynęło 11 opinii jednostek pomocniczych .
56. Uchwała Nr XLVII/257/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 lipca
2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kutnowskiemu
Uchwałę zrealizowano – podwyższono kwotę pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w wysokości nie większej niż 1.699.850zł. na zadanie dotyczące przebudowy drogi
powiatowej Nr 2120 E Żychlin – Grzybów – Zalesie realizowanej w 2018r.
57. Uchwała Nr XLVIII/260/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 lipca
2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
Uchwała została zrealizowana – zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym
w Żychlinie w wysokości 3.428.754 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Spłata w/w kredytu nastąpi w latach 2020 - 2036
58. Uchwała Nr XLIX/263/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia
2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/243/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu
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Uchwała została zrealizowana – zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym
w Żychlinie w wysokości 3.844.954 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Spłata w/w
kredytu nastąpi w latach 2020 – 2036.
59. Uchwała Nr XLIX/264/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia
2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad
Uchwała realizowana na bieżąco.
W 2018 roku stan na 31.12.2018r. liczba zezwoleń: detal : do 4,5% zawartości alkoholu oraz
na piwo – 32 zezwolenia; powyżej 4,5 % do 18% zwartości alkoholu – 29 zezwoleń; powyżej
18% zawartości alkoholu – 29 zezwoleń; gastronomia: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz
piwo – 4 zezwolenia; powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu – 1 zezwolenie; powyżej 18%
zawartości alkoholu – 2 zezwolenia. Przy wydawaniu zezwoleń mierzone są odległości
usytuowania punktów sprzedaży od obiektów wymienionych w uchwale.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 18 września 2018r. poz. 4606
60. Uchwała Nr XLIX/265/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia
2018 r. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018 – 2022
Uchwała realizowana na bieżąco.
Zadania zapisane w programie realizowane były przez Ref. Oświaty i Zdrowia i Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie z realizacji programu za 2018r.
przedstawiono Radzie Miejskiej do 30 kwietnia 2019r.
61. Uchwała Nr XLIX/266/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Uchwała została zrealizowana podpisano umowę dzierżawy nr 20/2019 dniu 01.02.2019r.
62. Uchwała Nr XLIX/267/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia
2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie
bezprzetargowym
Uchwałę zrealizowano działka 139/3 została sprzedana akt notarialny nr 3593/2018 z dnia
14.11.2018r.
63. Uchwała Nr LI/271/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18
października 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLI/218/18 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
Zmiana dotyczyła zwiększenia środków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. w związku z uzyskaniem
ponadplanowych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 39.001 zł. Zwiększono środki na szkolenia, programy
profilaktyczne w szkołach , organizowanie imprez propagujących życie w trzeźwości,
przedsięwzięcia rozwijające pasje i zainteresowania oraz dofinasowanie działalności grup
samopomocowych i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
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64. Uchwała Nr LI/272/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18
października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Uchwała określająca szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych i formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 8 listopada 2018r. poz. 5881
65. Uchwała Nr LI/273/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18
października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Żychlin
Uchwałę podjęto w celu realizacji ustawy, która zobowiązała jednostki samorządu
terytorialnego do podjęcia uchwał w sprawie nowych statutów.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 26 października 2018r. poz. 5614
66. Uchwała Nr LI/275/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18
października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Żychlińskiego Domu Kultury
Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie skarga na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu
Kultury została uznana za bezzasadną.
67. Uchwała Nr LII/277/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego
Obniżono średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004) z kwoty 54,36 zł za 1 dt
do kwoty 47,25 zł za 1 dt. Podatek rolny pobierany jest zgodnie z obowiązująca uchwałą
Rady.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 5 grudnia 2018r. poz. 6387
68. Uchwała Nr LII/278/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości
Określono wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, podatek pobierany jest
zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 5 grudnia 2018r. poz. 6388
69.Uchwała Nr LII/279/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2019 rok
Określono wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. , podatek
pobierany jest zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady.
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 5 grudnia 2018r. poz. 6389
70. Uchwała Nr LII/280/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019"
Uchwała jest w realizacji na jej podstawie ogłoszono konkursy na realizację zadań
publicznych.
71. Uchwała Nr LII/281/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i
doradców zawodowych
Uchwała jest realizowana przez dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których Gmina Żychlin
jest organem prowadzącym.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 5 grudnia 2018r. poz. 6390
72. Uchwała Nr LII/282/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała jest realizowana od 01.01.2019 r.
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program,, Posiłek w szkole i w domu " na
lata 2019-2023 ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie
pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych
i samotnych. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w uzasadnionych przypadkach
będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
73. Uchwała Nr LII/283/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała jest realizowana od 01.01.2019 r.
Podwyższono do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej (Dz.U z 2018 r. poz.1508 i poz. 1693) dla celów przyznawania pomocy w formie
zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale
Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r.
poz.1007)
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 5 grudnia 2018r. poz. 6391
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74. Uchwała Nr LII/284/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała jest realizowana od 01.01.2019 r.
Odstąpiono od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla rodzin i osób
wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023 (M.P. z 2018r.poz.1007), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby
w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego,
określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 5 grudnia 2018r. poz. 6392

75. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie
Uchwałą Rady w głosowaniu tajnym powołano Przewodniczącą Rady Miejskiej w Żychlinie
na kadencję 2018-2023.
76. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie
Uchwałą Rady w głosowaniu tajnym powołano Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Żychlinie na kadencję 2018-2023.
77. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka
Burmistrza Gminy Żychlin
Uchwała jest realizowana.
W związku z wyborem Burmistrza na kolejną kadencję 2018-2023 Rada Miejska jest
organem właściwym do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy.
78.Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2018
r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady
Uchwała jest realizowana
Na podstawie nowego Statutu Gminy uchwałą Rady powołano i ustalono przedmiot działania
stałych Komisji Rady na kadencję 2018-2023.
79. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia
2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej
w Żychlinie
Uchwała jest realizowana.
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Uchwałą Rady powołano składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej na kadencję
2018-2023.
80. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia
2018 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Żychlinie i ich zastępców
Uchwała jest realizowana.
Uchwałą Rady powołano przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie i ich
zastępców na kadencję 2018-2023.
81. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia
2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy Komisji Rolnej,
Prawa i Porządku Publicznego
Uchwała jest realizowana
Uchwałą Rady powołano przewodniczącego i zastępcę Komisji Rolnej, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej w Żychlinie na kadencję 2018-2023.
82. Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia
2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
9 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kutnowskiemu
Uchwała została zrealizowana.
Uchwałę podjęto z uwagi na wystąpienie dodatkowych robót budowlanych w zadaniu
dotyczącym przebudowy drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin – Grzybów – Zalesie
realizowanej w 2018r. i zaszła konieczność zwiększenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Kutnowskiego o kwotę 14 529,62 zł.
83. Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia
2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Żychlin
Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska przyjęła informację o aktualności dokumentów
planistycznych w postaci Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i przestrzennego, które burmistrz przedkłada
raz w kadencji.
84. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia
2018 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Uchwała będzie realizowana w 2019 roku ze względu na procedurę.
85. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
W wyniku trwania procesu opiniowania. Konieczne było wprowadzenie poprawek
sugerowanych przez organ opiniujący PGW Wody Polskie. Jednak do zaopiniowanego
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regulaminu zastrzeżenia wniósł Wojewoda Łódzki. Trwa proces ponownego opiniowania
w celu usunięcia uwag.
Informacja o stanie realizacji uchwał Rady za 2018 r. została sporządzona w oparciu
o informacje udzielone przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz Kierowników
jednostek organizacyjnych gminy.

Opracowanie:
J.Stasiak
Żychlin, 19.04.2019r.
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Załącznik Nr 7 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r

SPRAWOZDANIE za rok 2018
Arkusz informacyjny placówki
Forma organizacyjna
Szkoły wchodzące w skład zespołu
Status placówki / szkoły
Rok założenia
Adres placówki

Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
• Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
• Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
publiczna
2002 r.
ulica

nr

Łukasińskieg
o

21

powiat

województwo

Kutno

łódzkie

telefon

kod
pocztowy

99-320

miejscowość

gmina

Żychlin

Żychlin

e-mail

(024) 351 20 56
Strony WWW.
Organ prowadzący placówkę/
szkołę
Nazwisko i imię dyrektora
Nazwisko i imię wicedyrektora

liceumzychlin@interia.pl
GimnazjumZychlin@interia.pl
WWW.gimnazjum-zychlin.pl
WWW.mickiewicz-zychlin.edu.pl
Gmina Żychlin
Antczak Łukasz
Anna Mazurek

Liczba sal lekcyjnych

27
+ 2 pracownie komputerowe
Inne pomieszczenia
świetlica
biblioteka
centrum multimedialne
gabinety: pedagoga – 1, psychologa – 1, doradcy
zawodowego – 1, stołówka
gabinet profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej
Obiekty sportowe
hala sportowa
boisko sportowe ORLIK
ORGANIZACJA PLACÓWKI
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Liczba uczniów
143/80*
82/61*
w tym dz /38
w tym dz /40
chł /42
chł /21
Liczba oddziałów
7 (kl. II i III)/4 (kl. III)*
4 (kl. I – III)/3 (kl. I – III)*
Średnia liczba uczniów w oddziale 20,4/20*
21,3/20,3*
Minimalna liczba uczniów w 18/18*
13/15*
oddziale
Maksymalna liczba uczniów
w oddziale
Liczba uczniów uczących się
- j. niemieckiego
- j. rosyjskiego
Stypendia za wyniki w nauce
oraz sporcie

23/23*

29/29*

63/48*
75/29*
25/27*

44/30
38/31
30/28*
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Liczba uczniów dojeżdżających
Liczba nauczycieli
- w przeliczeniu na etaty

47/27*
35 osób** - 26,31 etatu

22 osoby** - 11,79 etatu

**17 osób liczonych jednocześnie
w LO i gimnazjum
Liczba nauczycieli:
- mianowanych
- dyplomowanych

26/16*

Pracownicy administracji i obsługi

19 osób: 4 os. (administracja) + 10 os. (obsługa) + 5 os.
(stołówka)

15/16*

*informacje i dane statystyczne: I – VI 2018 r. / IX – XII 2018 r.

Główne kierunki pracy szkoły w 2018 r.
Główne cele w pracy dyrekcji szkoły i nauczycieli w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19
zostały wskazane na podstawie kierunków polityki oświatowej MEN, wyników nauczania
i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz misji naszej szkoły i statutowych zadań placówki
oświatowej, zakreślonych w przepisach prawa oświatowego:
1. Rozpoznawanie edukacyjnych potrzeb i możliwości uczniów w cyklu kształcenia
z uwzględnieniem ich rozwoju emocjonalno-społecznego, czyli rozwoju cech
osobowościowych, które ułatwiają realizację celów, np. wytrwałość, samokontrola, motywacja;
wspierają nawiązywanie zdrowych relacji społecznych np. asertywność, świadomość
społeczna, zdolności interpersonalne oraz wpływają na podejmowanie decyzji, np. panowanie
nad emocjami, odpowiedzialność.
2. Dostosowanie organizacji codziennej pracy szkoły (obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, plany
lekcji, higiena pracy, zagospodarowanie przestrzeni szkolnej, organizacja dożywiania)
do wymogów higieny i bezpieczeństwa oraz przepisów prawa, po konsultacjach z organami
szkoły i po zdiagnozowaniu potrzeb i oczekiwań samych uczniów oraz uwzględnieniu
możliwości organizacyjnych szkoły.
3. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - wychowanie patriotyczne.
4. Kształtowanie i upowszechnianie prozdrowotnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
Wychowanie do umiejętnego wykorzystania czasu wolnego – „Kultura czasu wolnego”.
5. Dostosowywanie na etapie planowania oraz modyfikowanie, w trakcie realizacji, procesu
edukacyjnego i procesów wspomagania rozwoju i edukacji do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości, w oparciu o wyniki obserwacji ucznia, diagnozy
środowiskowej i systematycznie prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych oraz
autoewaluacji pracy własnej przez nauczycieli.
6. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie korzystania z zasobów internetowych
w procesie edukacji, samokształcenia, rozwoju i pogłębiania zainteresowań oraz jako sposobu
komunikacji z życiu społecznym.
7. Zdiagnozowanie czynników chroniących i czynników ryzyka w celu przeciwdziałania używania
narkotyków oraz przeprowadzenie diagnozy bezpieczeństwa emocjonalnego uczniów i jego
wpływu na zdolności do uczenia się.
8. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia
procesów edukacyjnych, a w szczególności w zakresie przygotowania programów
nauczania na potrzeby edukacji.
9. Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces edukacyjny
własnych dzieci. Aktywizowanie działalności Rady Rodziców.
10. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom, w tym:
a) pogłębianie umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji wycieczek szkolnych
i krajoznawstwa,
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b) kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania
w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów,
c) zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz
bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności
przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie,
d) przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.
11. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
w formie szkoleń zewnętrznych, e-szkoleń i WDN-u.
Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności do:
a)
b)
c)
d)

prowadzenia jakościowej i ilościowej analizy i oceny efektywności nauczania;
dokonywania ewaluacji pracy własnej,
podejmowania poprawnych reakcji w sytuacjach kryzysowych,
stosowania w sytuacjach koniecznych procedury Niebieskiej Karty.

Różnorodne działania, które realizowali uczniowie i nauczyciele naszej placówki
w oparciu o powyższe kierunki i cele, przyniosły wymierne efekty w zakresie dydaktyki, opieki
i wychowania.
1. Klasyfikacja – roczna 2017/2018 – niepromowani:
- Gimnazjum – 5 uczniów (z 3 i więcej ocenami ndst), co stanowi 3,5% liczby
uczniów,
- LO – 1 uczeń (nieklasyfikowany), co stanowi 1,18% liczby uczniów.
Wysoka zdawalność do klas programowo wyższych zarówno w gimnazjum, jak i LO jest
wynikiem m.in. indywidualizacji procesu nauczania-uczenia się, stosowania przez nauczycieli
aktywizujących metod nauczania oraz stosowania różnorodnych form pomocy psychologicznopedagogicznej, czyli właściwej pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce.
Uczniowie najlepsi:
- Gimnazjum – 37,1% uzyskało średnią ocen 4,0 i więcej,
- LO – 41,4% średnią ocen 4,0 i więcej.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018.
egzamin

szkoła

powiat
kutnowski

woj. łódzkie

kraj

pkt.

%

pkt.

%

pkt.

%

pkt.

%

18,23

57,0

18,08

56,5

18,56

58,0

18,56

58,0

język polski

65,5

20,87

66,0

21,12

67,0

21,44

67,0

21,44

przedmioty przyrodnicze

14,6

52,1

14,53

51,9

15,68

56,0

15,68

56,0

matematyka

13,17

45,4

13,31

45,9

15,08

52,0

15,08

52,0

język angielski – poziom
podstawowy

22,57

56,4

23,83

59,6

26,8

67,0

27,2

68,0

język angielski – poziom
rozszerzony

16,33

40,8

17,17

42,9

20,1

50,25

20,8

52,0

historia i wiedza o
społeczeństwie

3. Wyniki egzaminów maturalnych 2018 w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Żychlinie:
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- liczba uczniów kl. III LO – 43,

- liczba uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu maturalnego – 43,
- liczba absolwentów rocznika, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego – 42,
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny – 35,
- % liczby absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny w LO – 83,33,
- % liczby absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny w skali kraju – 79,70,
- % liczby absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny w woj. łódzkim – 79,60.
Zdawalność egzaminu pisemnego obowiązkowego
Przedmiot
Zdawalność w %
zdawany jako
poziom
woj. łódzkie
szkoła
obowiązkowy

kraj

J.POLSKI

P

100

97

97

J.ANGIELSKI

P

90,48

96

96

MATEMATYKA

P

85,71

83

83

zdało

Zdawalność w %

przystąpiło

Część ustna egzaminu maturalnego – wyniki przedstawia poniższa tabela:
Średni wynik
Średni wynik szkoły
w powiecie kutnowskim
Przedmiot

Język polski

42

42

25,17

62,98

27,42

68,6

100%

Język
angielski

42

40

18,79

62,69

19,92

66,4

95,24

pkt

%

pkt

%

szkoła

woj.
łódzkie

Maturzyści, którzy osiągnęli najwyższe wyniki:
JĘZYK POLSKI
poziom podstawowy
Kowalczuk Adam – 74%
Nowotniak Karolina – 70%
poziom rozszerzony
Bogulska Izabela – 100%
Kowalczuk Aleksandra 80%
Szymańska Katarzyna – 78%
Liwarska Martyna – 75%
MATEMATYKA
poziom podstawowy
Kowalczuk Adam – 100%
Kowalczuk Aleksandra – 100%
Szymańska Katarzyna – 92%
Szymajda Paulina – 84%
Bogulska Izabela – 80%
Ledzion Mateusz – 80%
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poziom rozszerzony
Kowalczuk Aleksandra – 58%
JĘZYK ANGIELSKI
poziom podstawowy
Kaszubski Michał – 100%
Kowalska Paulina – 100%
Dałek Konrad – 98%
Kowalczuk Aleksandra – 98%
Kowalczuk Adam – 96%
Szymańska Klaudia – 96%
Parzęcki Patryk – 94%
Szymańska Katarzyna – 94%
Janicki Marcel – 90%
poziom rozszerzony
Kaszubski Michał – 88%
Szymańska Katarzyna 76%
Dałek Konrad - 70%
Dobry poziom zdawalności egzaminów maturalnych w kolejnych latach, w tym także
w 2018 r., jest wynikiem splotu różnorodnych działań uczniów, nauczycieli, rodziców i organu
prowadzącego, czyli Gminy Żychlin, m.in.:
− nauka prowadzona w grupach o małej liczbie uczniów,
− indywidualizacja procesu nauczania-uczenia się,
− funkcjonowanie tzw. fakultetów przedmiotowych – z j. polskiego, matematyki
i j. angielskiego – jako jedna z form właściwego przygotowania do egzaminu,
− zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego, prowadzone przez każdego
nauczyciela przedmiotu w wymiarze 1 godz. lekcyjnej tygodniowo,
− doświadczona kadra pedagogiczna – większość to nauczyciele dyplomowani,
z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych,
− dobre zaplecze dydaktyczne,
− podmiotowe podejście do ucznia i dobra atmosfera w szkole.
Zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2015-2018

90
85
80

81

83

79 79

79 80 78

79 79
LO im. A. Mickiewicza

75

województwo

70

kraj

65

60
2016

2017

2018
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4. Wychowanie i opieka.
Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole.
Ważniejsze programy edukacyjno-wychowawcze i programy profilaktyczne realizowane
przez szkoły:
1) Nazwa programu – „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Skierowany do – uczniów klas II liceum
Cel programu: wyposażenie uczestników programu w wiedzę i umiejętności
zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomstwa, zwłaszcza
spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.
2) Nazwa programu – „Trzymaj Formę!””
Skierowany do – uczniów klas II liceum
Cel programu: propagowanie zdrowego stylu życia – zbilansowane odżywianie połączone
z regularną aktywnością fizyczną
3) Nazwa programu – „Bez agresji”
Skierowany do – uczniów klas II gimnazjum
Cel programu: kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania agresji,
nauka asertywnego zachowania w sytuacjach presji rówieśniczej.
4) Nazwa programu – Wojewódzka Kampania Edukacyjna – „Dopalaczom mówimy STOP –
wybieramy zdrowie”
Skierowany do – uczniów klas II – III gimnazjum
Cel programu: zapobieganie zażywaniu przez uczniów środków psychoaktywnych oraz
promowanie zdrowego stylu życia.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest rozpoznawanie
i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości
psychofizycznych, a także rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających
na funkcjonowanie ucznia w szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i w środowisku społecznym.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele
oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi
i terapeuci pedagogiczni. W naszej szkole mamy pełną obsadę specjalistów w tym zakresie,
co pozwala na dokonywanie diagnoz w przypadku każdego ucznia, a następnie podejmowanie
określonych działań adekwatnych do wyniku diagnozy.
W naszej szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych zostało ogółem:
− 86 /40*uczniów gimnazjum,
− 30/19* uczniów LO.
Przydzielono 166/122* godzin zajęć, m.in. logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjnokompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz nakierowanych
na pracę z uczniem zdolnym.
Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi:
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− dostosowanie zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w Statucie szkoły,
− zwalnianie z nauki drugiego języka obcego na prośbę rodzica/opiekuna prawnego uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub opinię o występowaniu głębokiej
dysleksji rozwojowej,
− dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychologicznych ucznia,
− dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów
z dysfunkcjami,
− realizacja nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania
indywidualnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
− realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach z poradni psychologiczno –
pedagogicznych,
− opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
− dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia uwzględniającej ocenę
efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
− stworzenie możliwości dla rodziców/opiekunów prawnych uczestniczenia w spotkaniach
zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dla uczniów realizujących IPET – y,
− wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i edukacyjnych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,
− współpraca nauczycieli i specjalistów z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów,
udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.
Zajęcia specjalistyczne przynoszą oczekiwane rezultaty – u uczniów systematycznie
uczęszczających na zajęcia zaobserwowano podniesienie poziomu: sprawności czytania
ze zrozumieniem, poziomu graficznego pisania, usprawnienie procesów poznawczych,
a także usystematyzowanie zasad ortografii oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania.
Ponadto u uczniów korzystających z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zaobserwowano zwiększone poczucie własnej wartości, większą aktywność w relacjach
koleżeńskich, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i nieprzyjemnymi emocjami.
Z kolei praca z uczniami zdolnymi zaowocowała ich sukcesami w konkursach i zawodach
oraz lepszymi wynikami w nauce.
Oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana jest do wszystkich uczniów naszej placówki, tak
aby mogli realizować swoje zainteresowania i pasje:
− koła przedmiotowe: polonistyczne, lingwistyczne (j. niemiecki), chemiczne,
− koła zainteresowań: melomana, klub „Podróżomaniak”, Szkolny Klub Sportowy, Szkolny
Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK, chór szkolny,
− Jednostka Strzelecka „Strzelec” (grupa mundurowa w LO).
6. Realizacja innowacji pedagogicznej w LO.
Innowacja „Wojsko. Policja. Straż Pożarna. Edukacja do służb mundurowych” ma
charakter programowo-organizacyjny. Jest realizowana w LO począwszy od roku szkolnego
2012/2013. To nowatorskim rozwiązanie powiązania nauczania ogólnokształcącego z nauczaniem
zagadnień zawodowych służb mundurowych. Realizacja pozwala na wyjście poza ramy
stereotypowego procesu nauczania-uczenia się. Daje możliwość atrakcyjnego sposobu
pozyskiwania wiedzy oraz kształcenia umiejętności umożliwiających planowanie przyszłej ścieżki
zawodowej.
Uczniowie grupy mundurowej uczestniczą w zajęciach lekcyjnych przedmiotu dodatkowego
edukacja do służb mundurowych, realizowanego w cyklu 3-letnim w oparciu o autorski program
nauczania oraz w zajęciach pozalekcyjnych, mających charakter praktyczny.
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Kolejnym krokiem było powołanie Jednostki Strzeleckiej 1024 „Strzelec”, aby poszerzyć
możliwości działania w tym zakresie, a przede wszystkim uzyskać patronat m.in. Akademii Obrony
Narodowej i innych podobnych instytucji.
Oprócz efektów merytorycznych i dydaktycznych realizacja innowacji stanowi bardzo istotny
element procesu wychowawczego – rozbudzanie uczuć patriotycznych w odniesieniu do „dużej”
i „małej” Ojczyzny.
Działania Jednostki Strzeleckiej 1024 „Strzelec”
przy LO im. A. Mickiewicza w Żychlinie w roku 2018
Lp.
Data
Wydarzenie
1. 14.01.2018 XXVI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Działania Strzelców
Pokaz musztry i udzielania pierwszej pomocy,
wolontariat.

2. 28.01.2018 Zawody Strzeleckie o Puchar Udział w zawodach. Osiągnięcia: indywidualnie
Burmistrza Gminy Żychlin
III miejsce, drużynowo III miejsce
3. 01.03.2018 Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Apel Poległych i organizacja akademii szkolnej z
okazji święta Żołnierzy Wyklętych

4. 02.03.2018 Święto Flagi
5. 03.05.2018

6. 16.05.2018
7. 24.05.2018

8. 26.05. 2018

Uroczyste obchody na placu przy fontannie w
Żychlinie
Rocznica Uchwalenia
Asysta i sztandary w kościele z okazji Rocznicy
Konstytucji 3 Maja
Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, udział w
uroczystości złożenia kwiatów przed Biblioteką
Miejską w Żychlinie
Pokaz dla klas III SP2 w
Warsztaty w zakresie pierwszej pomocy
Żychlinie
przedmedycznej „Strzelcy ratują”
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów
w Szkole Podstawowej w
dla dzieci klas I-III w zakresie podstawowych
Pacynie
zasad udzielania pierwszej pomocy
Piknik Rodzinny w Zespole
Pokaz plenerowy „Strzelcy ratują” z
Szkolno- Przedszkolnym w
wykorzystaniem resuscytacji krążeniowoŻychlinie
oddechowej

9. 22.09. 2018 Liga Strzelecka Powiatu
Kutnowskiego

Udział w zawodach strzeleckich- III miejsce w I
edycji konkursu

10. 12.10.2018 Zawody strzeleckie "Sprawni
jak żołnierze"

Zawody sprawnościowe i integracyjne Strzelców

Półgodzinna akcja cykliczna promująca
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w
całej Polsce
Święto Zmarłych
Czuwanie przy grobach żołnierzy I i II wojny
światowej na miejskim cmentarzu
Narodowe Święto
Udział w miejsko – gminnych obchodach 100
Niepodległości
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Rocznica napaści sowieckiej Apel pamięci z okazji rocznicy agresji Związku
na Polskę
Sowieckiego na Polskę na cmentarzu miejskim
Piknik narodowy z inscenizacją Udział w uroczystości oraz odczytanie apelu
Fundacji Dworu Dobrzelin oraz pamięci, asysta Strzelców
Towarzystwa Miłośników
Historii Żychlina

11. 16.10.2018 Bicie Rekordu Polski w RKO

12. 01 .11. 2018
13. 11.11. 2018
14. 17 .11.2018
15. 23.11.2018
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16. 29.11.2018 VI edycja Festiwalu Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej

Udział w uroczystości i asysta Strzelców

17. 14.12.2018 70-lecie powstania LO im. A.
Mickiewicza w Żychlinie

Udział w uroczystości i asysta Strzelców

7. Realizacja projektów edukacyjnych.
Projekty edukacyjne pozwalają zaktywizować uczniów i nauczycieli, uatrakcyjnić proces
dydaktyczno-wychowawczy oraz zdobyć dodatkowe fundusze na potrzeby szkoły.
W 2018 r. były realizowane następujące projekty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Who do we think we are? Culture and migration in the UE (ERASMUS+),
W stronę dojrzałości,
Regionalna edukacja patriotyczna,
Mózg rośnie wraz z zadaniami,
Ciekawy świat,
Kultura fizyczna i sport z „Adasiem”.
Zmiany w zakresie prawa oświatowego nałożyły na uczniów i nauczycieli obowiązek
realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych. W tym roku zrealizowano następujące:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Typowy Polak, typowy Niemiec,
William and Kate – into the future,
Krzyże i kapliczki wpisane w historię miasta Żychlina,
Sławni dyslektycy,
Fizyka w domu,
Magiczny świat soli,
Młodzież w banku,
Stres pod kontrolą,
Co wiemy o Strzelcach? – Jednostka Strzelecka 1024 w Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie,
10) Places worthvisiting in the USA and the UK.
8. Udział w konkursach/olimpiadach przedmiotowych i tematycznych.
Istotnym działaniem w pracy z uczniem zdolnym jest przygotowanie do konkursów
przedmiotowych i tematycznych. Wymiernymi efektami tej pracy jest udział w zmaganiach
konkursowych (często wieloetapowych) i sukcesy odnoszone przez uczniów.
Corocznie gimnazjaliści i licealiści z naszego Zespołu biorą udział w różnych konkursach
szkolnych i pozaszkolnych. W 2018 r. przedstawiało się to następująco:
Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach.
Nazwa konkursu

Zasięg, organizator

Osiągnięcia
Imię i nazwisko ucznia /
opiekuna

XII Olimpiada
Mediewistyczna
IV Festiwal Wokalny
dla Dzieci i Młodzieży
Cantus

Nazwa osiągnięcia

Ogólnopolski/LO
im. W. Pola w Czersku

Hubert Darowski/ Cezary
Ejzenchart

finalista

Wojewódzki/WODN w
Łodzi

Weronika Mrozowicz
/Agnieszka Wawrzyniak

II m.
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Olimpiada Teologii
Katolickiej

Olimpiada Wiedzy
Religijnej

Śladami apostołów
Piotra i Pawła –
konkurs plastyczny

Diecezjalny/Komisja
Wych. Katolic.
Konferencji Episkopatu
Polski

Kowalczuk Adam,
Ambroziak Lidia/
Trawińska Jolanta

Dekanalny/Wydział
Tomczak Jakub,
Nauki - Kuria w Łowiczu
Klimczak Szymon,

gminny/Parafia Żychlin

I m.
II m.

Gajda Małgorzata/Ewa
Dałek

III m.

Kozanecka Marta,

III m.

Arkuszewska Iga/Dałek
Ewa

Ogólnopolski Konkurs Ogólnopolski/Centrum
Edukacji Szkolnej
Chemiczny Multitest
2017

wyróżnienia

Tomczak Jakub/Lidia
Koralewska

wyróżnienie

X m.

Powiatowy/MDK Kutno, Urbańska Irmina
XX edycja
PBP w Kutnie
Powiatowego
/ Agnieszka Wawrzyniak
Konkursu
Plastycznego Świat w
kolorach – Różne
oblicza jesieni w
Kutnie

wyróżnienie

Powiatowy/MDK Kutno, Szymańska Julia
XXI edycja
PBP w Kutnie
Powiatowego
Urbańska Irmina
Konkursu
Plastycznego Świat w
/Agnieszka Wawrzyniak
kolorach – Wszystkie
kolory wiosny

II m.

gminny/ZS Nr 1
V Festiwal Pieśni
w Żychlinie
Patriotycznej
i Żołnierskiej Z pieśnią
przez dzieje

III m.

Kubiak Natalia,

I m.

Mrozowicz Weronika/
Agnieszka Wawrzyniak

I m.

V Konkurs Kolęd i
Pastorałek

dekanalny/UG
w Żychlinie, Parafia
Żychlin

Mrozowicz Weronika/
Agnieszka Wawrzyniak

I m.

VII Zawody
Strzeleckie o Puchar
Burmistrza Gminy
Żychlin

Gminny/LOK

Cordova Luisa (ind.),

III m.

Gajewska Lidia, Cordova
Luisa (drużyna)/Jacek
Walczak

III m.
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Gminny/ŻDK
Konkurs Wiedzy o
Życiu i Twórczości Wł.
Reymonta

Tomczak Jakub,

II m.

Kalinowska Zuzanna/Ewa
Sochacka

III m.

9. Zawody sportowe – organizacja i udział.
Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie – styczeń – czerwiec 2018 r.
Lp

Nazwa zawodów

Organizator/zasięg

1.

Turniej tenisa stołowego dla uczniów
gimnazjum i liceum

Stowarzyszenie Pomocy
Szkole „Adaś”, ZS Nr1 w
Żychlinie/gminny

2.

Mistrzostwa powiatu w siatkówce
chłopców i dziewcząt (gimnazjum) –
Żychlin 2018

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Kutnie, Gimnazjum w
Żychlinie/powiatowy

chłopcy I m.

3.

Półfinał mistrzostw województwa w
siatkówce chłopców (gimnazjum) –
Rawa Mazowiecka 2018

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Rawie Mazowieckiej
/międzypowiatowy

chłopcy III m.

4.

Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki
Kobiet (LO)

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Kutnie

III m.

5.

Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki
Mężczyzn III liga (gimnazjum)

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Kutnie

V m.

6.

Półfinał mistrzostw powiatu w
siatkówce chłopców szkół
ponadgimnazjalnych – Żychlin 2018

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Kutnie, ZS nr1 w
Żychlinie/powiatowy

chłopcy I m.

7.

Mistrzostwa powiatu w siatkówce
chłopców szkół ponadgimnazjalnych –
Żychlin 2018

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Kutnie, ZS nr1 w
Żychlinie/powiatowy

chłopcy IIm.

8.

Mistrzostwa powiatu w siatkówce
plażowej chłopców i dziewcząt
(gimnazjum)– Żychlin 2018

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Kutnie, ZS nr1 w
Żychlinie/powiatowy

chłopcy II m.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Siatkowej Dziewcząt Orlikowej Lidze
Mistrzów – Żychlin (gimnazjum)

ZS nr1 Żychlinie, EKS
Skra Bełchatów/powiatowy

I m.

EKS Skra Bełchatów,
Gimnazjum Żychlin /
wojewódzki

I m.

9.

10. Półfinał Wojewódzki w Piłce
Siatkowej Dziewcząt Orlikowej Lidze
Mistrzów- Żychlin (gimnazjum)

Osiągnięcia

dziewczęta II m.

dziewczęta I m.
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11. Półfinał powiatowy piłki nożnej
chłopców i dziewcząt (gimnazjum)–
Żychlin 2018

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Kutnie, ZS nr1 w
Żychlinie/powiatowy

dziewczęta III m.

12. Gimnazjalne Mistrzostwa powiatu w
lekkoatletycznej lidze szkolnej
chłopców i dziewcząt – Kutno 2018

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Kutnie/powiatowy

chłopcy III m.

13.

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Kutnie/powiatowy

I m.

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Kutnie/powiatowy

I m.

Stowarzyszenie
Europejskie Biegi Młodych
Olimpijczyków
/ogólnopolski

udział

Gimnazjalne mistrzostwa powiatu w
lekkoatletyce chłopców – (po dwóch
rzutach)

chłopcy III m.

dziewczęta I m.

Kutno 2018
14.

Gimnazjalne mistrzostwa powiatu w
lekkoatletyce dziewcząt – (po dwóch
rzutach)
Kutno 2018

15. XXVI Europejskie Biegi Młodych
Olimpijczyków – Bielice 2018

Osiągnięcia indywidualne dziewcząt:
Gimnazjalne Mistrzostwa powiatu w LA dziewcząt (rocznik 2002-2003)
−
−
−
−

Aleksandra Jagniątkowska
skok w dal - złoty medal
Julia Białkowska skok w dal - srebrny medal
Gabriela Jaźwińska skok w dal
- brązowy medal
Zuzanna Ryjak
300m - srebrny medal
Osiągnięcia indywidualne chłopców:

Gimnazjalne Mistrzostwa powiatu w LA chłopców (rocznik 2002-2003)
− Piotr Włodarczyk pchnięcie kulą brązowy medal
− Mateusz Jarota
skok w dal srebrny medal
− Kacper Stępniak skok w dal brązowy medal
Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie – wrzesień – grudzień 2018 r.
Półfinał mistrzostw powiatu w piłce ręcznej chłopców (gimnazjum) – I m.
Mistrzostwa powiatu w unihokeju chłopców (gimnazjum) – I m.
Mistrzostwa powiatu w unihokeju dziewcząt (gimnazjum) – III m.
Gminny Turniej Siatkówki pod hasłem Nie piję, więc triumfuję i wygrywam o puchar Burmistrza
Gminy Żychlin – I m. reprezentacja gimnazjum (chłopcy).
5) Gminny Turniej Siatkówki pod hasłem Nie piję, więc triumfuję i wygrywam o puchar Burmistrza
Gminy Żychlin – II m. reprezentacja gimnazjum (dziewczęta).
6) Finał wojewódzki w unihokeju chłopców (gimnazjum) – II m.
1)
2)
3)
4)

10. Uroczystości i imprezy szkolne i środowiskowe.
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W roku 2018 najważniejszymi wydarzeniami w życiu szkoły były:
Uroczystości i imprezy szkolne:
1. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019,
2. Upamiętnienie 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz agresji sowieckiej
na Polskę w 1939 r.,
3. Otrzęsiny uczniów klasy I LO,
4. Dzień Edukacji Narodowej,
5. Akademia dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości,
6. VI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej Z pieśnią przez dzieje,
7. Ślubowanie Strzelców,
8. Ogólnopolska akcja „Czytaj.PL” Upoluj swoją książkę,
9. Czytelnicza Sztafeta Szkół,
10. Tydzień Kariery,
11. Bicie rekordu Guinessa w RKO,
12. VII Inwazja Mikołajów i Śnieżynek,
13. Szkolna Wigilia,
14. Imieniny Adama – dzień patrona Gimnazjum i LO – obchody 79-lecia LO,
15. Wieczór z filmem edukacyjnym,
16. Konkurs Klasa pachnąca świętami,
17. Olimpiada mitologiczna,
18. Konkurs na najlepszego czytelnika,
19. Spotkanie z fizyką – prezentacja gimnazjalnych projektów edukacyjnych,
20. Poczta walentynkowa,
21. Walentynki w czytelni,
22. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
23. Ogólnopolska Akcja Jak nie czytam, jak czytam,
24. Spotkania z podróżnikami: Sarą Rogowską i Przemysławem Supernakiem,
25. Akademia szkolna poświęcona 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
26. Pożegnanie maturzystów,
27. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Gimnazjum i LO.
Akcje wolontaryjne:
28. Szkolny Tydzień Wolontariatu,
29. Podziel się posiłkiem – zbiórki żywności (współpraca z Bankiem Żywności)
30. Kwesta na stypendia dla młodzieży w ramach Papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia,
31. Ocalmy od zapomnienia – kwesta na renowację pomników na cmentarzu parafialnym,
32. Czerwonokrzyska choinka,
33. Zbiórka karmy dla „Czterech Łap” w Żychlinie,
34. XXVII finał WOŚP.
11. Wyjazdy edukacyjne i turystyczne – organizacja i udział.
Dopełnieniem wymienionych działań jest organizowanie przez nauczycieli dyskotek oraz
wyjazdów młodzieży: edukacyjnych, do teatrów, krajoznawczych lub na zawody sportowe.
Wycieczki w roku 2018
liczba wycieczek/wyjazdowych zawodów – 31
liczba uczestników - 688
Przytoczone dane pozwalają stwierdzić, że poza procesem dydaktycznym nasza szkoła
zapewnia uczniom czynny i bierny udział w rozwoju kultury (w tym kultury lokalnej).
12. Działalność Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Adaś.
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Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś” od 2011 roku działa przy Zespole Szkół
Nr 1 wspierając rozwój placówki i jej uczniów. Przez te lata członkowie Stowarzyszenia
zrealizowali wspólnie z żychlińską młodzieżą 26 projekty związane z nauką, sportem, turystyką,
profilaktyką. Stowarzyszenie od początku działalności pozyskało 242581,90zł (78 433zł w ciągu
ostatnich trzech lat) na realizację działań rozwijających zainteresowania, ukazujących nowe
horyzonty, rozwijających umiejętności społeczne, otwierających okno na świat, wyrównujących
szanse naszych dzieci w rywalizacji z rówieśnikami z większych miast.
W ramach działalności „Adasia” odbyło się szereg wycieczek edukacyjnych, zakupiono
sprzęt i pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 mogli zrealizować
swoje marzenia, plany edukacyjne i zawodowe, zaistnieć w środowisku lokalnym.
W realizowanych projektach wzięło udział bardzo wiele osób. W Piknikach Rodzinnych
(trzech) uczestniczyło każdorazowo około 1000 osób, zaś projekt dotyczący kampanii
informacyjnej skierowany był do wszystkich uczniów ZS Nr 1 i mieszkańców naszej gminy.
Corocznie w projektach sportowych uczestniczy 150-200 dzieci i młodzieży (10 projektów),
głównie uczniów Zespołu Szkół Nr 1. W projektach naukowych uczestniczy docelowo od 20
do 150 osób (w każdym, odbyło się 6 projektów) – są to beneficjenci bezpośredni, biorący udział w
zajęciach. 5 projektów za cel miało wypoczynek dzieci i młodzieży i w każdym z nich wzięło udział
średnio po 20 osób. Do tej liczby doliczyć należy osoby, które uczestniczą w projektach pośrednio
– poprzez udział w pokazach, wieczorkach, koncertach, korzystając z zamieszczonej na stronie
www platformy egzaminacyjnej. Są to nie tylko uczniowie, ale wszyscy mieszkańcy naszej gminy.
Podejmowane przez Stowarzyszenie działania niewątpliwie przyczyniły się do podwyższenia
wyników egzaminów zewnętrznych uczniów bezpośrednio biorących udział w projekcie, ale także
– wszystkich pozostałych.
Z wyżej wymienionej pozyskanej kwoty 29 145 zł (12 540 zł w ciągu ostatnich 3 lat) wydano
na sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których po zakończeniu projektu korzystali i niejednokrotnie
wciąż korzystają pozostali uczniowie, podobnie jak z produktów trwałych projektu – takich jak
wspomniana wyżej platforma egzaminacyjna. Pozostała część dotacji została wydana na wyjazdy
na zawody sportowe i edukacyjne, organizację imprez środowiskowych, na opłatę trenerów – tu
niewiele, ponieważ członkowie „Adasia” i ludzie, którzy z nim działają, często pracują w ramach
wolontariatu.
Stowarzyszenie zrzesza głównie nauczycieli, którzy
poświęcając młodzieży również swój czas wolny.

z pasją wykonują swoją pracę,
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Załącznik Nr 8 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r

SP 24.04.2019
Dane do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Żychlin
za rok 2018
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Żychlinie

Stan organizacji szkół

Wyszczególnienie

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów

w tym:

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

Szkoła Podstawowa Nr 2
1.

im. Jana Pawła II
w Żychlinie

16

345

52

24

75

69

45

36

44

18

387

52

52

24

72

71

43

33

-

rok szkolny 2017/2018
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jana Pawła II
w Żychlinie
rok szkolny 2018/2019

40

Stan bazy lokalowej oświaty
1. Powierzchnia nieruchomości gruntowej 9000 m2
w tym powierzchnia terenów zielonych 3500 m2
2. Pomieszczenia - ilość:
sal lekcyjnych - 16
pracowni komputerowych – 2 (łącznie 24 komputery co daje 16 uczniów na 1 komputer.
Część z nich wymaga jednak napraw i wymiany)
pracowni językowych - 1
sale gimnastyczne - 1-niepełnowymiarowa
gabinety lekarskie - 0
świetlice - 1
stołówki -1
inne pomieszczenie nie wymienione (wskazać jakie i ilość):
sala terapeutyczna - 1
gabinet pedagoga - 1
gabinet pomocy przedmedycznej - 1
salka zabaw - 1
salka do gimnastyki korekcyjnej - 1

Wykonane remonty w roku 2018:
▪

Bieżące naprawy konserwatorskie

▪

remont sali nr 2 (położenie płytek, wydzielenie zaplecza).

▪

Naprawa oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu budynku szkoły.

▪

Naprawa montażu stolarki okiennej PCV.

▪

Lakierowanie parkietu Sali gimnastycznej i Sali 108

Inwestycje w roku 2018
▪

budowa przyłącza wodociągowego remont centralnego ogrzewania, przebudowa
kanalizacji deszczowej wykonanie opaski drenażowej z izolacją ścienną - wartość
150 000,00 zł

▪

modernizacja pomieszczeń –frezowanie posadzki, remont rur centralnego
ogrzewania i kanalizacji w środkowej części Sali gimnastycznej – wartość
16 000,00 zł

Ważniejsze zakupy w roku szkolnym 2018 – dot. sprzętu i pomocy
dydaktycznych
Sprzęt

Pomoce dydaktyczne

Monitor interaktywny – 1
Laptopy – 2

Pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, geografii

Kosiarka- 1

oraz matematyki w klasach VII – VIII ( stół

Pralka – 1

demonstracyjny, mikroskop, mapy

Mikser audio -1

Zakup książek do biblioteki szkolnej

Faks Panasonic -1

Realizowane programy/projekty w roku 2018
Nazwa

Główny cel

Podjęte działania

programu/projektu

Koszty realizacji
Otrzymana Wkład
kwota

własny

18000,00zł

15750zł –

Sport- zdrowie,

Wspieranie i

- wszechstronny

przyjemność, relaks

upowszechnianie

rozwój fizyczny

wkład

kultury fizycznej

uczniów

osobowy

i sportu

-rozwijanie
uzdolnień
sportowych
-zagospodarowanie
czasu wolnego
- promowanie
Gminy Żychlin
poprzez sport

-doskonalenie
umiejętności gry
w siatkówkę, piłkę
ręczną, koszykową
i nożną
Zadbaj o formę,

Realizacja

- wszechstronny

10100zł

8100 zł–

przezwyciężaj

pozalekcyjnych

rozwój fizyczny

wkład

słabości

zajęć sportowych

uczniów

osobowy

-rozwijanie
uzdolnień
sportowych
-zagospodarowanie
czasu wolnego
- promowanie
Gminy Żychlin
poprzez sport
-doskonalenie
umiejętności gry
w siatkówkę, piłkę
ręczną, koszykową
i nożną

Nazwa

Główny cel

Podjęte działania

programu/projektu

Koszty realizacji
Otrzymana Wkład

Projekt

Wzrost poziomu

Zakup pomocy

z Wojewódzkiego

wiedzy z zakresu

dydaktycznych.

Funduszu Ochrony

ochrony

Wycieczki i

Środowiska

środowiska

kwota

własny

29419,00

3269,00

i Gospodarki
Wodnej

w

i świadomości

warsztaty w

ekologicznej jak

terenie.

Łodzi „Chcesz

i wykształcenie

chronić przyrodę –

postaw

oszczędzaj wodę”

proekologicznych

realizowany

oraz

wspólnie ze

indywidualnej

Przedszkolen Nr 2
im. Jana Pawła II

odpowiedzialności biurowych,
papierniczych
za środowisko

w Żychlinie.

u osób biorących

i eksploatacyjnych.

udział w zadaniu.

Inne działania

Warsztaty
stacjonarne.
Konkursy.
Zakup artykułów

zaplanowane
w projekcie:
spotkanie

z

dietetykiem, zajęcia
dydaktyczne we
wszystkich grupach
wiekowych.

Nazwa

Główny cel

Podjęte działania

programu/projektu

Koszty realizacji
Otrzymana Wkład

Aktywna Tablica

Wzrost poziomu

Zakup pomocy

Fund

wiedzy z zakresu

dydaktycznych.

w zakresie
nowoczesnych
technologii w
edukacji

kwota

własny

29419,00

3269,00

Zatrudnienie
Pracownicy administracji i obsługi – razem14,25 et. w tym:
- pracownicy administracji – 4,25
- pracownicy obsługi – 4
- pracownicy stołówki – 6

Nauczyciele - 43

Poziom wykształcenia nauczycieli
Poziom wykształcenia (w osobach)
WYŻSZE
MAGISTERSKIE

LICENCJAT

PRZYG. PEDAG.
%
OSOBY

NAUCZYCIELSKIE

%

OGÓŁU

43

STUDIUM

100

OSOBY

0

OGÓŁU
0

POZOSTAŁE Razem

%
OSOBY

%

OGÓŁU

0

OSOBY

0

OGÓŁU

0

OSOBY

0

44

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta

Kontraktowy

%
OSOBY

1

OGÓŁU
2

Mianowany

%
OSOBY

0

OGÓŁU
0

Dyplomowany

%
OSOBY

15

OGÓŁU
35

Razem

%
OSOBY

27

OGÓŁU
63

OSOBY

43

Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Ilość uczniów objętych

Ilość godzin

pomocą

w tygodniu

- korekcyjno – kompensacyjne,

102

20

- logopedyczne,

56

14

- rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

40

3

- rozwijające umiejętność uczenia się

2

1

- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

17

3

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia

122

8

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

197

23

4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i

75

10 godz.

Rodzaj udzielanej pomocy uczniom

1) zajęcia specjalistyczne :

zawodu

w roku
szkolnym
w każdej klasie
VII i VIII

5) warsztaty profilaktyczne

363

58 godz.
w roku
szkolnym

6) porady i konsultacje

200

Zajęcia pozalekcyjne :
▪

SKS

▪

Chór szkolny

▪

Koło teatralne

▪

Koło biologiczne

▪

Koło polonistyczne

6

▪

Koło matematyczne

Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :
•

dostosowanie zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w Statucie szkoły,

•

zwalnianie z nauki drugiego języka obcego na prośbę rodzica/opiekuna prawnego
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub opinię o występowaniu
głębokiej dysleksji rozwojowej,

•

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychologicznych ucznia,

•

realizacja nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania
indywidualnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej,

•

realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach z poradni psychologiczno –
pedagogicznych,

•

opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,

•

dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia uwzględniającej
ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

•

stworzenie możliwości dla rodziców/opiekunów prawnych uczestniczenia
w spotkaniach zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy
psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów realizujących IPET – y,

•

wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i edukacyjnych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,

•

współpraca nauczycieli i specjalistów z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów,
udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Uczniowie objęci kształceniem specjalnym:

Rodzaj niepełnosprawności
Niepełnosprawność

Ilość uczniów

Klasa

4

Kl. II – 2

intelektualna w stopniu

Kl. V – 1

lekkim
Kl. VI - 1
Autyzm

1

Kl. IV – 1

Zespół Aspergera

1

Kl. III - 1

Niedosłuch

1

Kl. V - 1

Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach.
I półrocze 2018r.
Nazwa konkursu

Zasięg, organizator

Osiągnięcia
Imię i nazwisko ucznia /
opiekuna

1. Konkurs

Ogólnopolski

Zuzanna

polonistyczny

Kołaczyńska/Magdalena

Galileo 2018

Kamińska
Olga

Nazwa osiągnięcia

7 miejsce w Polsce

11 miejsce w Polsce

Ranachowska/Magdalena
Kamińska

13 miejsce w Polsce

Jakub Filipiak/Beata
Przybysz
Agnieszka Jarosik/Beata

Laureat III stopnia

Przybysz
Laureat IV stopnia
2. Ogólnopolska

Iga Bałazy/Paulina

Olimpiada

Jabłońska

z języka

Julia Biniewicz/Paulina

angielskiego

Jabłońska

6 miejsce

Archimedes
Lingua Plus
3. Ogólnopolska

7 miejsce
Julia Biniewicz/Wiesława

Olimpiada

Kaczmarek

Przedmiotowa z

Małgorzata

przyrody

Babecka/Wiesława

„Olimpus”

Kaczmarek

7 miejsce

7 miejsce

Kinga Stępniak/Wiesława
Kaczmarek
Agnieszka
Jarosik/Wiesława

11 miejsce

Kaczmarek

13 miejsce

Jan Trojanowski/Wiesława
Kaczmarek

12 miejsce

Wiktoria Stasiak/Wiesława
Kaczmarek
Dawid

12 miejsce

Kwiatkowski/Wiesława
Kaczmarek
Maksym
Wiśniewski/Wiesława
Kaczmarek
4. Konkurs Akademii

Bezpieczeństwa

9 uczestników/Waldemar

Fundacji PZU na

Malinkiewicz

3 miejsce

spot dotyczący
bezpieczeństwa

13 uczniów/Elżbieta
5. Ogólnopolski

Udział

Szczepańska, Beata

konkurs literacko-

Przybysz, Magdalena

gramatyczny

Kamińska

OLIMPUS
Dominika Krulikowska,
6. Ogólnopolski

konkurs języka
angielskiegoklasy IV-VII

Gracjan Kardasz/Paulina
Jabłońska
Kinga Garstka/Paulina

y konkurs
chemiczny CES

3 miejsce

Jabłońska
Jakub Król/Lidia

7. Ponadprogramow

1 miejsce

Koralewska

20 miejsce

MULTITEST
2017
10 uczniów/Gabriela

Udział

Mazurek
8. Multitest 2017 r. –

konkurs
przedmiotowy
z fizyki
3 uczniów/Gabriela

Udział

Mazurek

9. Ogólnopolska

Olimpiada
Przedmiotowa z
Geografii – sesja
zimowa 2018
6 uczniów/Gabriela
10.Ogólnopolska

Udział

Mazurek

Olimpiada
Przedmiotowa z
Fizyki – sesja
zimowa 2018
12 uczniów/Wioleta

Udział

Sierakowska
11.Ogólnopolska

Olimpiada
Przedmiotowa z
matematyki
OLIMPUS – sesja
zimowa 2018
Konkurs wokalny

Wojewódzki

Adrianna Lewaniak,

w ramach III Pikniku

Antonina

z Kulturą

Zielińska/Agnieszka

1 miejsce

Wawrzyniak
1.Konkurs plastyczny –

Powiatowy

Paweł Pioruński/Iwona

Wyróżnienie

Chojnacka

„Mój świat”
2. Konkurs recytatorski

Aleksander Furman/Beata

„Pięknie Być

1 miejsce

Przybysz

Człowiekiem”

Dominika Wolińska/Lidia

1miejsce

Dwojacka
Oliwia Kukuła/Jolanta

2 miejsce

Dobraniecka
Sylwia Kaczmarek/Beata

3 miejsce

Przybysz
Antonina Zielińska/Dorota

3 miejsce

Kacprzak

Adam Babecki/Jacek

3. Policyjna Akademia

Filiński

Bezpieczeństwa
Międzygminny

1. Konkurs

2 miejsce

Gminny

Dominika Wolińska,

piosenki

Wiktoria Lewaniak,

bajkowej

Roksana

1 miejsce

Trojanowska/Lidia
Dwojacka
Lena Mikołajczyk, Klaudia 2 miejsce
Piątkowska/Lidia
Dwojacka
2. Konkurs
plastyczny
„Scena z życia
Apostołów

Lena Owczarek/Iwona

1 miejsce

Rutkowska
Julia Biniewicz/Anna
Antczak

2 miejsce

Piotra i Pawła”
3. Konkurs

Hanna Chomicka/Iwona

plastyczny „Ecco

Rutkowska

pisanka

Alicja Woldańska/Anna

wielkanocna”

Antczak

4. Konkurs
fotograficzny
„Selfi z książką”

Wiktoria Mrowicka,

3 miejsce

3 miejsce

1 miejsce

Aleksandra Kaczmarek,
Piotr Zomerfeld, Patryk
Józwiak/Emilia Chabowska
Zofia Studzińska, Jan

1 miejsce

Trojanowski, Zuzanna
Karwacka,Natalia
Kacprzak, Zuzanna
Piekarska/Renata Durka
Maja Król, Zuzanna
12. Konkurs kolęd i

1 miejsce

Węgrzynowska/Agnieszka

pastorałek Żychlin

Wawrzyniak

2018r

Zespół kl. III c/Lidia

1 miejsce

Dwojacka
Oliwia Kukuła/Iwona

2 miejsce

Rutkowska
Maria Zieleniewska, Zespół 3 miejsce
kl. II/Iwona Rutkowska
Sylwia

3 miejsce

Kaczmarek/Agnieszka
Wawrzyniak
Lena Owczarek/Lidia

1 miejsce

Dwojacka
Dominika Wolińska/Lidia
13. Konkurs
plastyczny –

Dwojacka

2 miejsce

„Barwy
reymontowskich

Jakub Falkowski/Iwona

Lipiec”

Chojnacka

1 miejsce

14. Konkurs
plastyczny

Julia Biniewicz/Anna

„Warsztat św.

3 miejsce

Antczak

Mikołaja”
15. Konkurs
plastyczny „Idzie
naród z nadzieją
na XVI Dzień
Papieski

II półrocze 2018r.
Zasięg
Ogólnopolski
ogólnopolski
Konkurs z języka Łowcy Talentów
polskiego Alfik
Jersz
humanistyczny
2018

Powiatowy
przegląd
amatorskich
Teatrów
Dziecięcych i
Młodzieżowych
Wojewódzki
Konkurs
przedmiotowy z
języka polskiego

ŻDK

Julia Biniewicz

Magdalena
Kamińska
Zuzanna
Magdalena
Kołaczyńska
Kamińska
Szymon Nejman Magdalena
Kamińska
Aleksandra
Anna
Kacprzak
Studzińska
Anna Darowska Anna
Studzińska
Kinga Stępniak Beata Przybysz
Gabriel Cieślak Beata Przybysz
Grupa teatralna Beata Przybysz

Kuratorium
Julia Biniewicz
Oświaty w Łodzi
Jakub Król

Magdalena
Kamińska
Beata Przybysz

finalistka 1.
miejsce w Polsce
wyróżnienie
wyróżnienie
laureatka
wyróżnienie
laureatka
laureat
dyplom

Finalistka –
udział w etapie
rejonowym
Finalista- udział
w etapie
rejonowym

Ogólnopolski
Konkurs
Literacki
„Młodzi Twórcy
Literatury”

ogólnopolski

Amelia Białecka Beata Przybysz
Kinga Stępniak Beata Przybysz

Finalista- udział
w etapie
rejonowym
Finalistka- udział
w etapie
rejonowym
wyróżnienie
wyróżnienie

Ogólnopolski
konkurs Języka
Angielskiego

ogólnopolski

Julia Biniewicz

wyróżnienie

V Festiwal
Wokalny Dla
Dzieci i
Młodzieży
„Cantus” w
Zgierzu

wojewódzki

Aleksandra
Karniszewska
Dominika
Krulikowska
Maja Król

Powiatowy
konkurs
plastyczny
„Laurka dla
Kapeli
Dobrzeliniacy”

ŻDK

Konkurs
plastycznyzakładka do
książki z
motywem
patriotycznym

Wojewódzka
Biblioteka
Pedagogiczna w
Łodzi –filia
Kutno

„Na Ludową
Nutkę”- konkurs

ŻDK

Szymon Dałek

Elżbieta
Szczepańska

Dominika
Krulikowska

Beata Przybysz

Paulina
Jabłońska
Paulina
Jabłońska
Paulina
Jabłońska
Agnieszka
Wawrzyniak

Wiktoria
Mrowicka
Olaf Martofel

wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Emilia
Chabowska
Iwona
Chojnacka
Natalia Wypych Iwona
Chojnacka
Michalina
Jolanta
Staszewska
Dobraniecka
Filip Zieliński
Małgorzata
Kozłowska
Małgorzata
Iwona
Głuszcz
Chojnacka
Zuzanna
Anna Bonińska
Jaworska
Nikola
Anna Bonińska
Jędrzejczak

II miejsce

Zespół
„Gwiazdeczki”

I miejsce

Iwona
Chojnacka

I miejsce
II miejsce
III miejsce

III miejsce
II miejsce
wyróżnienie

piosenki

Antonina
Zielińska
Gabriela
Zweigert
Sylwia
Kaczmarek
Zuzanna
Olszańska

Nasza
Niepodległa –
konkurs
plastyczny
Ogólnopolska
Olimpiada
Przedmiotowa z
Historii

ogólnopolski

Agnieszka
Wawrzyniak
Agnieszka
Wawrzyniak
Agnieszka
Wawrzyniak
Dorota
Kacprzak

I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie

Anna Darowska Marlena
Lewandowska
Jakub
Marlena
Adamkiewicz
Lewandowska
Julia Biniewicz Marlena
Lewandowska
Julia Biniewicz Marlena
Lewandowska
Dominika
Marlena
Krulikowska
Lewandowska

laureatka
laureat
laureatka

Ogólnopolska
Olimpiada
Narodziny
Niepodległej
Polski

ogólnopolski

Ogólnopolska
Olimpiada
Przedmiotowa z
Przyrody
OLIMPUS
Ogólnopolska
Olimpiada
Przedmiotowa z
Biologii
OLIMPUS

ogólnopolski

Anna Darowska Wiesława
Kaczmarek

laureatka

ogólnopolski

Kinga Stępniak

laureatka

Wygrać
Niepodległą

powiatowy

Wiesława
Kaczmarek
Olivia Walczak Wiesława
Kaczmarek
Amelia Białecka Wiesława
Kaczmarek
Antonina
Wiesława
Kowalska
Kaczmarek
Nikodem
Waldemar
Głuszcz
Malinkiewicz

laureatka
laureatka

laureatka
laureatka
laureatka
II miejsce

Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie:

I półrocze 2018r.
Osiągnięcia
Nazwa konkursu

Mistrzostwa Powiatu
w trójboju LA klas VII
Mistrzostwa Powiatu
w mini-piłce nożnej chł. z
,,Podwórka na stadion” o
Puchar Tymbarku
Mistrzostwa Powiatu
w mini-piłce nożnej chł. z
,,Podwórka na stadion” o
Puchar Tymbarku

Zasięg,
organizator

Powiat
PSZS

Imię
i nazwisko
ucznia
Drużyna chł.
kl.VII

Imię
i nazwisko
opiekuna

Powiat
PSZS

Drużyna chł.
kl.III i mł.

Jacek Filiński II miejsce

Powiat
PSZS

Drużyna chł.
kl.V i mł.

Jacek Filiński II miejsce

Nazwa
osiągnięcia

Jacek Filiński I miejsce

I miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2007

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Kotecka Julia

Joanna
Florczak

Mistrzostwa Powiatu
w mini- piłce ręcznej dz.

Drużyna dz.
klas VI - V

Jolanta Kapes II miejsce

Powiat
PSZS

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Maksymilian
Roźniatowski

Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Klaudia Kuras

Jolanta Kapes

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Adam
Małachowski

Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Rapsiewicz
Lena

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Ziemowit
Michalak

Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Ziemowit
Michalak

Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Adam
Małachowski

Jacek Filiński

I miejsce bieg
na dyst.300m
rocz.2007
I miejsce skok
w dal
rocz.2006
I miejsce bieg
na dyst.60m
rocz.2005
I miejsce bieg
na dyst.60m
rocz.2007
I miejsce skok
w dal
rocz.2006
I miejsce bieg
na dyst.60m
rocz.2006
I miejsce skok
w dal
rocz.2005

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Jóźwiak Oliwia Jolanta Kapes

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Martofel
Oliwier

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Maksymilian
Lewandowski

Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Aleksandra
Popławska

Jolanta Kapes

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Kotecka Julia

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Szymon
Andrzejczyk

Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Martofel
Oliwier

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Gabriel Cieślak Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Rapsiewicz
Lena

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Oliwia Materek Jolanta Kapes

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Julia Suder

Jolanta Kapes

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Olga
Ranachowska

Jolanta Kapes

Joanna
Florczak

I miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2006
I miejsce skok
w dal
rocz.2007
I miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2007
I miejsce bieg
na dyst.300m
rocz.2006
II miejsce
bieg na
dyst.60m
rocz.2007
II miejsce
bieg na
dyst.60m
rocz.2007
II miejsce
bieg na
dyst.300m
rocz.2007
II miejsce
skok w dal
rocz.2007
II miejsce
skok w dal
rocz.2007
II miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2005
II miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2006
II miejsce
bieg na
dyst.300m

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Martyna
Lewandowska

Jolanta Kapes

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Szymon
Kotecki

Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Szymon
Olejnicki

Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Klaudia Kuras

Jolanta Kapes

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Gabriel Cieślak Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Szymon
Andrzejczyk

Jacek Filiński

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Jakub
Mrowicki

Jacek Filiński

Mistrzostwa Powiatu
w unihokeju dz.
Mistrzostwa Powiatu
w unihokeju chł.
Mistrzostwa Powiatu
w trójboju LA klas VII

Drużyna dz.
klas VI - V
Drużyna chł.
klas VI - V
Drużyna dz.
kl.VII

Powiat
PSZS
Powiat
PSZS
Powiat
PSZS

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Michał Petera

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Michał Petera

Powiatowe Czwartki LA- Powiat
eliminacje
PSZS

Jakub
Mrowicki

rocz.2006
III miejsce
bieg na
dyst.300m
rocz.2006
III miejsce
bieg na
dyst.300m
rocz.2006
III miejsce
rzut piłeczką
palantową
rocz.2006
III miejsce w
biegu na dyst.
60 m
rocz.2006
II miejsce
bieg na
dyst.60m
rocz.2007
III miejsce
skok w dal
rocz.2007
III miejsce
skok w dal
rocz.2006

Jolanta Kapes III miejsce
J. Filiński

III miejsce

Jolanta Kapes IV miejsce
III miejsce
bieg na
Jacek Filiński
dyst.60m
rocz.2005
III miejsce
Jacek Filiński skok w dal
rocz.2005
III miejsce
Jacek Filiński bieg na
dyst.60m

rocz.2006
Półfinał Powiatu
w mini- siatkówce chł.
Półfinał Powiatu
mini- siatkówce dz.

Powiat
PSZS

Drużyna chł.
klas VI - V

J. Filiński

w Powiat
PSZS

Drużyna dz.
klas VI - V

Jolanta Kapes I miejsce

I miejsce

Stowarzyszenie
Półfinał Powiatu
w
Drużyna chł.
Przyjaciele
mini-piłce ręcznej chł.
klas VI - V
Dwójki

J. Filiński

Stowarzyszenie
Półfinał Powiatu
w
Drużyna dz.
Przyjaciele
mini- piłce ręcznej dz.
klas VI - V
Dwójki

Jolanta Kapes I miejsce

Gminny Turniej piłki
nożnej dz. klas VI-V

Stowarzyszenie
Drużyna dz.
Przyjaciele
klas VI-V
Dwójki

Jolanta Kapes I miejsce

Gminny Turniej piłki
nożnej chł. klas VI-V

Stowarzyszenie
Drużyna chł.
Przyjaciele
klas VI-V
Dwójki
Reprezentacja
Stowarzyszenie
dziewcząt i
Przyjaciele
chłopców kl. IDwójki
IV

Gminna Turniejada klas
I-IV

II miejsce

J. Filiński

II miejsce

J. Florczak
J. Kapes
J. Filiński

I miejsce

Rodzinny Turniej Tenisa
Stołowego

Stowarzyszenie
Alicja
Przyjaciele
Ranachowska
Dwójki

J.Kapes

I miejsce

Rodzinny Turniej Tenisa
Stołowego

Stowarzyszenie
Przyjaciele
Jakub Kiciński
Dwójki

J.Filiński

III miejsce

Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków

Ogólnopolski
MOSiR
Sochaczew

Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków
Ogólnopolskie Biegi

Ogólnopolski
MOSiR
Sochaczew
Ogólnopolski

Drużynowo:
Julia Kotecka
J .Florczak J.
M.Rożniatowski
Kapes
Maja Król
J. Filiński
O. Długołęcki
M. Szadkowski

I miejsce
rocz.2008

Julia Kotecka

Joanna
Florczak

II miejsce
rocz.2008

Klaudia

Joanna

IV miejsce

Przełajowe Młodych
Olimpijczyków
Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków
Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków

Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków

Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków
Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków
Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków
Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków

Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków

Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków
Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków
Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Młodych
Olimpijczyków

MOSiR
Sochaczew
Ogólnopolski
MOSiR
Sochaczew
Ogólnopolski
MOSiR
Sochaczew

Piątkowska

Florczak

rocz. 2009

Maja Król

Joanna
Florczak

V miejsce
rocz.2008

Maks
Rożniatowski

Remigiusz
Michalak

V miejsce
rocz. 2008

Drużynowo:
Ł. Białkowski
Ogólnopolski Adam Babecki J .Florczak J.
MOSiR
M. Markiewicz
Kapes
Sochaczew
A. Kumor
J. Filiński
K. Piątkowska
N.Rożniatowska
Ogólnopolski
Łukasz
MOSiR
Jacek Filiński
Białkowski
Sochaczew
Ogólnopolski
Oskar
MOSiR
Jacek Filiński
Długołęcki
Sochaczew
Ogólnopolski
MOSiR
Adam Babecki Jacek Filiński
Sochaczew
Ogólnopolski
Aleksandra
MOSiR
Jolanta Kapes
Popławska
Sochaczew
Drużynowo:
M. Cieniewski
Ogólnopolski
B. Pawlak
J .Florczak J.
MOSiR
Igor Popławski
Kapes
Sochaczew
S.Jędrzejczak
J. Filiński
M. Sobieszek
K. Zgierska
Ogólnopolski
MOSiR
Adam Babecki Jacek Filiński
Sochaczew
Ogólnopolski
Aleksandra
MOSiR
Jolanta Kapes
Popławska
Sochaczew
Ogólnopolski
Maciej
MOSiR
Jacek Filiński
Cieniewski
Sochaczew

VI miejsce
rocz. 2009

VII miejsce
rocz. 2009
XI miejsce
rocz. 2008
XV miejsce
rocz. 2009
XVII miejsce
rocz. 2006

XIII miejsce
rocz.2010

XV miejsce
rocz. 2009
XVII miejsce
rocz. 2006
XX miejsce
rocz. 2010

Finał Wojewódzki Kinder
Województwo
+ Sport w mini siatkówce
ŁZPS
,,dwójek” dz

Julia Kotecka
M. Babecka

Jolanta Kapes

Z. Michalak
J. Mrowicki
Jacek Filiński
Sz. Kotecki
K.Drążkiewicz
P.Czubiński D.
Finał Wojewódzki Kinder
Kujawa
Województwo
+ Sport w mini siatkówce
J. Kubiak
Jacek Filiński
ŁZPS
„trójek” chłopców
A. Furman
Finał Wojewódzki Kinder
Województwo
+ Sport w mini siatkówce
ŁZPS
„trójek” chłopców

Z. Michalak
J. Mrowicki
Jacek Filiński
K. Drążkiewicz
P.Czubiński
Julia Kotecka
M. Babecka
D. Krulikowska
Województwo
O. Jóżwiak
Jolanta Kapes
ŁZPS
O. Materek
J. Morawiec

Finał Ligi Wojewódzkiej
Województwo
w mini siatkówce „trójek”
ŁZPS
chłopców

Półfinał Ligi
Wojewódzkiej w mini
siatkówce ,,czwórek” dz

B. Ratajczyk
A.Andrzejczyk
M. Petera
F. Lewandowski
M. Włodarczyk
Półfinał Wojewódzki
Województwo
Kwiatkowski
Kinder + Sport w mini
ŁZPS
M. Wiśniewski
siatkówce ,,czwórek” chł.
J. Kiciński
Półfinał Wojewódzki w
Drużyna chł.
WSZS
mini-siatkówce chłopców
klas VI - V
Półfinał Wojewódzki w
Drużyna dz. klas
WSZS
mini-siatkówce dziewcząt
VI - V
Półfinał Wojewódzki
Województwo
Kinder + Sport w mini
ŁZPS
siatkówce ,,czwórek” chł.

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

VI miejsce
rocz.2007

VI miejsce
rocz.2006

VII miejsce
rocz.2006

VI miejsce
rocz.2006

V miejsce
rocz.2005

Jacek Filiński

V miejsce
rocz.2005

Jacek Filiński

VI miejsce
rocz.2005

Jacek Filiński

II miejsce

Jolanta Kapes

II miejsce

I miejsce
skok w dal
rocz.2007
I miejsce bieg
Klaudia Kuras Jolanta Kapes na dyst.60m
rocz.2006
I miejsce
Jakub Mrowicki Jacek Filiński
skok w dal
Szymon
Andrzejewski

Remigiusz
Michalak

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Mistrzostwa Powiatu w
trójboju LA chł. kl.IVch
Mistrzostwa Powiatu w
Lidze LA chł. klas VII

Powiat
PSZS
Powiat
PSZS

Powiatowa Turniejada
klas I-III

Powiat
PSZS

Mistrzostwa Powiatu w
mini-siatkówce dziewcząt
Mistrzostwa Powiatu w
mini-siatkówce chłopców
Mistrzostwa Powiatu
Czwórbój LA chłopców
Mistrzostwa Powiatu w
siatkówce dziewcząt klas
VII
Mistrzostwa Powiatu w
siatkówce chłopców klas
VII
Mistrzostwa Powiatu
Turniej „Gier
i Zabaw”
Mistrzostwa Powiatu w

Powiat
PSZS
Powiat
PSZS
Powiat
PSZS

rocz.2006
I miejsce
Klaudia Kuras Jolanta Kapes skok w dal
rocz.2006
I miejsce bieg
Jakub Mrowicki Jacek Filiński na dyst.60m
rocz. 2006
I miejsce bieg
Szymon
Remigiusz
na dyst.60m
Andrzejewski
Michalak
rocz.2007
I miejsce bieg
Adam
Jacek Filiński na dyst.60m
Małachowski
rocz. 2005
I miejsce rzut
Joanna
piłeczką
Julia Kotecka
Florczak
palantową
rocz.2008
I miejsce
Adam
Jacek
skok w dal
Małachowski
Filiński
rocz.2005
Drużyna chł.
J. Filiński
I miejsce
klas IV- III
Drużyna chł.
J. Filiński
I miejsce
klas VII
Drużyna dz. i
J. Florczak
chł. klas
J. Kapes
I miejsce
I – VI
J. Filiński
Drużyna dz. klas
Jolanta Kapes
I miejsce
VI - V
Drużyna dz. klas
Jacek Filiński
I miejsce
VI - V
Drużyna chł.
Jacek Filiński
I miejsce
klas VI - V

Powiat
PSZS

Drużyna dz. klas
Jolanta Kapes
VII

Powiat
PSZS
Powiat
PSZS
Powiat

Drużyna chł..
klas VII

Jacek Filiński

Drużyna dz. i
chł. klas
I – IV
Drużyna chł..

J. Florczak
J. Kapes
J. Filiński
Jacek Filiński

I miejsce

I miejsce

II miejsce
II miejsce

koszykówce chłopców
klas VII

PSZS

klas VII

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Julia Morawiec

Jolanta Kapes

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Maks
Rożniatowski

Remigiusz
Michalak

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Maksymilian
Lewandowski

Remigiusz
Michalak

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Ziemowit
Michalak

Jacek Filiński

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Oliwier Martofel

Joanna
Florczak

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Szymon Kotecki Jacek Filiński

Mistrzostwa Powiatu w
mini- piłce ręcznej
dziewcząt

Powiat
PSZS

Drużyna dz. klas
Jolanta Kapes
VI - V

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Oliwia Jóżwiak

Jolanta Kapes

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Sylwia
Kaczmarek

Jolanta Kapes

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Patryk Czubiński

Jacek
Filiński

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Magdalena
Szerbniak

Jolanta Kapes

II miejsce
rzut piłeczką
palantową
rocz.2005
II miejsce
bieg na
dyst.300m
rocz. 2007
II miejsce
rzut piłeczką
palantową
rocz.2007
II miejsce
skok w dal
rocz.2006
II miejsce
skok w dal
rocz. 2007
II miejsce
bieg na
dyst.100m
rocz. 2006
III miejsce
III miejsce
bieg na
dyst.60m
rocz. 2006
III miejsce
rzut piłeczką
palantową
rocz.2006
III miejsce
bieg na
dyst.100m
rocz. 2006
III miejsce
rzut piłeczką
palantową
rocz.2005

III miejsce
bieg na
dyst.60m
rocz. 2004
III miejsce
bieg na
dyst.60m
rocz. 2006

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Ziemowit
Michalak

Jacek
Filiński

Finał Powiatowy
Czwartków LA

Powiat
PSZS

Julia Kotecka

Jolanta Kapes

Mistrzostwa Powiatu w
trójboju LA dz. kl.IV

Powiat
PSZS
Powiat
PSZS

Drużyna chł.
klas IV- III

Joanna
Florczak

III miejsce

Drużyna chł.
klas VII

Jacek Filiński

III miejsce

Drużyna dz. klas
Jolanta Kapes
VII

III miejsce

Mistrzostwa Powiatu
piłce ręcznej chł.
Mistrzostwa Powiatu
piłce ręcznej dz,
Mistrzostwa Rejonowe
Powiatu w mini piłce
ręcznej dz.
Mistrzostwa Rejonowe
Powiatu w mini piłce
ręcznej chł.

Powiat
PSZS
Rejon Powiatu
ZSP Żychlin

Drużyna chł.
klas VI - V

J. Kapes

I miejsce

Rejon Powiatu
ZSP Żychlin

Drużyna chł.
klas VI - V

Jacek Filiński

II miejsce

Mistrzostwa Rejonowe
Powiatu w mini piłce
nożnej dz.

Rejon Powiatu
ZSP Żychlin

Drużyna chł.
klas VI - V

J. Kapes

II miejsce

Mistrzostwa Rejonowe
Powiatu w mini piłce
nożnej chł.

Rejon Powiatu
ZSP Żychlin

Drużyna chł.
klas VI - V

Jacek Filiński

II miejsce

II płórocze 2018r.
Osiągnięcia
Nazwa konkursu

Zasięg,
organizator

Ogólnopolski Turniej
Ogólnopolski
Siatkówki Żychlin 2018
Ogólnopolski Turniej
Mini Siatkówki
Ogólnopolski
Żychlin 2018
Ogólnopolski Turniej
Mini Siatkówki
Ogólnopolski
Międzyborów 2018

Imię
i nazwisko
ucznia
Drużyna chł.
kl.VIII-VII

Imię
i nazwisko
opiekuna
Jacek
Filiński

Drużyna chł.
kl.VI

Jacek
Filiński

II miejsce

Drużyna chł.
kl.VI

Jacek
Filiński

VII miejsce

Nazwa
osiągnięcia
II miejsce

Finał Wojewódzki
Mini Siatkówka –
Igrzyska Dzieci
Półfinał Wojewódzki
Mini Siatkówka –
Igrzyska Dzieci
Półfinał Wojewódzki
Mini Siatkówka –
Igrzyska Dzieci

Wojewódzki

Drużyna chł.
kl.VI

Jacek
Filiński

IV miejsce

Wojewódzki

Drużyna chł.
kl.VI i mł.

Jacek
Filiński

I miejsce

Wojewódzki

Drużyna dz.
kl.VI i mł.

Jolanta
Kapes

III miejsce

Półfinał Wojewódzki
Unihokej – Igrzyska
Dzieci

Wojewódzki

Drużyna dz.
kl.VI i mł.

Mistrzostwa Powiatu
w unihokeju dz.

Powiat
PSZS

Drużyna dz.
klas VI - V

Mistrzostwa Powiatu
w mini- siatkówka dz.

Powiat
PSZS

Drużyna dz.
klas VI - V

Jolanta
Kapes
Joanna
Florczak
Jolanta
Kapes
Joanna
Florczak
Jolanta
Kapes
Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Kotecka Julia

Joanna
Florczak

Mistrzostwa Powiatu
LA

Powiat
PSZS

Jakub Jarota

Jacek
Filiński

Mistrzostwa Powiatu
LA

Powiat
PSZS

Jakub Jarota

Jacek
Filiński

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Maksymilian
Roźniatowski

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Klaudia Kuras

Jolanta
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Michał
Adamczyk

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Rapsiewicz
Lena

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Jakub
Mrowicki

Jacek
Filiński

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Jakub
Mrowicki

Jacek
Filiński

Powiatowe Czwartki

Powiat

Michał

Jarosław

IV miejsce

I miejsce

I miejsce
I miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2008
I miejsce skok
w dal
rocz.2004
I miejsce bieg
na dyst. 300m
rocz. 2004
I miejsce bieg
na dyst.1000m
rocz.2008
I miejsce skok
w dal
rocz.2006
I miejsce bieg
na dyst.60m
rocz.2008
I miejsce bieg
na dyst.60m
rocz.2007
I miejsce skok
w dal
rocz.2006
I miejsce bieg
na dyst.60m
rocz.2006
I miejsce skok

LA- eliminacje

PSZS

Adamczyk

Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Szymon
Andrzejczyk

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Gabriel
Cieślak

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Klaudia Kuras

Jolanta
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Maja Król

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Kotecka Julia

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Sylwia
Kaczmarek

Jolanta
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Łukasz
Białkowski

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Jagniątkowski Jacek
Marcin
Filiński

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Szymon
Andrzejczyk

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Gabriel
Cieślak

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Rapsiewicz
Lena

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Martyna
Jolanta
Lewandowska Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Maja Król

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Olga
Ranachowska

Jolanta
Kapes

w dal
rocz.2008
I miejsce bieg
na dyst.60m
rocz.2007
I miejsce skok
w dal
rocz.2007
I miejsce bieg
na dyst.60m
rocz.2006
I miejsce bieg
na dyst.300m
rocz.2008
I miejsce bieg
na dyst.600m
rocz.2007
I miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2006
I miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2008
I miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2006
I miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2007
I miejsce bieg
na dyst.300m
rocz.2007
II miejsce skok
w dal
rocz.2007
II miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2006
II miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2008
II miejsce bieg
na dyst.600m
rocz.2006

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Dawid
Kujawa

Jacek
Filiński

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Szymon
Kotecki

Jacek
Filiński

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Klaudia
Piątkowska

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Paul
Konczarek

Jacek
Filiński

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Łukasz
Białkowski

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Szymon
Andrzejczyk

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Ziemowit
Michalak

Jacek
Filiński

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Łukasz
Białkowski

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Maksymilian
Lewandowski

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Maksymilian
Roźniatowski

Jarosław
Kapes

Mistrzostwa Powiatu
LA

Powiat
PSZS

Kacper Koza

Jacek
Filiński

Mistrzostwa Powiatu
LA

Powiat
PSZS

Mateusz
Maltanski

Jacek
Filiński

Mistrzostwa Powiatu
w min piłce ręcznej chł.
Mistrzostwa Powiatu
w piłce recznej chł.
Mistrzostwa Powiatu
w mini- piłce ręcznej
dz.
Mistrzostwa Powiatu
w unihokeju dz.
Mistrzostwa Powiatu
w unihokeju chł.

Powiat
PSZS
Powiat
PSZS

Drużyna chł.
J. Filiński
klas VI - V
Drużyna chł.
J. Filiński
klas VIII - VII

Powiat
PSZS

Drużyna dz.
klas VI - V

Powiat
PSZS
Powiat
PSZS

Drużyna dz.
Jolanta
klas VIII - VII Kapes
Drużyna chł.
J. Filiński
klas VI - V

Jolanta
Kapes

II miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2006
II miejsce bieg
na dyst.1000m
rocz.2006
II miejsce bieg
na dyst.600m
rocz.2008
II miejsce bieg
na dyst.300m
rocz.2006
II miejsce bieg
na dyst. 60m
rocz.2008
II miejsce skok
w dal
rocz.2007
II miejsce skok
w dal
rocz.2006
II miejsce bieg
na dyst. 60m
rocz.2008
II miejsce rzut
piłeczką
palantową
rocz.2007
II miejsce skok
w dal
rocz.2008
II miejsce
pchnięcie kulą
rocz.2004
II miejsce bieg
na dyst. 1000m
rocz. 2004
III miejsce
III miejsce
III miejsce
IV miejsce
IV miejsce

Mistrzostwa Powiatu
w unihokeju chł.

Powiat
PSZS

Drużyna chł.
J. Filiński
klas VIII - VII

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Ziemowit
Michalak

Jacek
Filiński

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Marcelina
Tomaszewska

Joanna
Florczak

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Patryk
Czubiński

Jacek
Filiński

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Iga Bałazy

Jolanta
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Małgorzata
Babecka

Jolanta
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Justyna
Kwiatkowska

Jolanta
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Małgorzata
Klarzyńska

Jolanta
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Oliwier
Martofel

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Oliwier
Martofel

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Adam Babecki

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Bartłomiej
Fajkowski

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Marcel
Szadkowski

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Oliwier
Martofel

Jarosław
Kapes

IV miejsce
III miejsce
bieg na
dyst.60m
rocz.2006
III miejsce
bieg na
dyst.300m
rocz.2007
III miejsce
bieg na
dyst.1000m
rocz.2006
III miejsce
rzut piłeczką
palantową
rocz.2006
III miejsce
rzut piłeczką
palantową
rocz.2007
III miejsce
skok w dal
rocz.2006
III miejsce
skok w dal
rocz.2007
III miejsce
skok w dal
rocz.2007
III miejsce
bieg na
dyst.300m
rocz.2007
III miejsce
bieg na
dyst.300m
rocz.2008
III miejsce
rzut piłeczką
palantową
rocz.2008
III miejsce
rzut piłeczką
palantową
rocz.2007
III miejsce
bieg na
dyst.60m

rocz.2007
III miejsce
bieg na
dyst.60m
rocz.2008
III miejsce
bieg na
dyst.300m
rocz.2007

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Jakub
Falkowski

Jarosław
Kapes

Powiatowe Czwartki
LA- eliminacje

Powiat
PSZS

Patryk
Kaźmierczak

Jarosław
Kapes

Powiat
PSZS

Drużyna chł.
klas VI - V

J. Filiński

I miejsce

Powiat
PSZS

Wiktor
Głuszcz

Jacek
Filiński

Powiat
PSZS

Jakub Król

Jacek
Filiński

II miejsce skok
wzwyrocz.2004
III miejsce
bieg na dyst.
1000m rocz.
2004

Powiat
PSZS

Drużyna dz.
klas VI - V

Jolanta
Kapes

Powiat
PSZS
Powiat
PSZS

Drużyna chł.
J. Filiński
klas VIII - VII
Drużyna dz.
Jolanta
klas VIII - VII Kapes

Półfinał Powiatu
w mini- siatkówce chł.

Powiat
PSZS

Drużyna chł.
klas VI - V

J. Filiński

I miejsce

Półfinał Powiatu
w mini- siatkówce dz.

Powiat
PSZS

Drużyna dz.
klas VI - V

Jolanta
Kapes

I miejsce

Półfinał Powiatu
w mini-piłce ręcznej
chł.

Powiat
PSZS

Drużyna chł.
klas VI - V

J. Filiński

II miejsce

Półfinał Powiatu
piłce ręcznej chł.

Powiat
PSZS

Drużyna chł.
J. Filiński
klas VIII - VII

II miejsce

Półfinał Powiatu
piłce ręcznej dz.

Powiat
PSZS

Drużyna dz.
Jolanta
klas VIII - VII Kapes

I miejsce

Półfinał Powiatu
w mini- piłce ręcznej
dz.

Powiat
PSZS

Drużyna dz.
klas VI - V

I miejsce

Półfinał Powiatu
w mini-koszykówka
chł.
Mistrzostwa Powiatu
LA
Mistrzostwa Powiatu
LA
Półfinał Powiatu
w mini- koszykówka
dz.
Półfinał Powiatu
koszykówka chł.
Półfinał Powiatu
koszykówka dz.

Jolanta
Kapes

I miejsce
I miejsce
II miejsce

Gminny Turniej piłki
nożnej dz. klas VI-V

Stowarzyszenie
Drużyna dz.
Przyjaciele
klas VI-V
Dwójki

Gminny Turniej piłki
nożnej chł. klas VI-V

Stowarzyszenie
Drużyna chł.
Przyjaciele
klas VI-V
Dwójki
Reprezentacja
Stowarzyszenie
dziewcząt i
Przyjaciele
chłopców kl.
Dwójki
I-IV

Gminna Turniejada
klas I-IV

Jolanta
Kapes
Joanna
Florczak

II miejsce

J. Filiński
J.Kapes

I miejsce

J. Florczak
J. Kapes
J. Filiński
J.Kapes

I miejsce

J.Filiński

I miejsce

Rodzinny Turniej
Tenisa Stołowego

Stowarzyszenie
Kacper
Przyjaciele
Chomicki
Dwójki

Rodzinny Turniej
Tenisa Stołowego

Stowarzyszenie
Marcin
Przyjaciele
J.Filiński
Jagniątkowski
Dwójki

III miejsce

Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz
bezpieczeństwo w szkole.
Ważniejsze programy edukacyjno-wychowawcze i programy profilaktyczne realizowane
przez szkoły:
1. Nazwa programu - Policyjna Akademia Bezpieczeństwa
Skierowany do uczniów klas drugich
Cel programu:
-

poprawa bezpieczeństwa dzieci

-

zapobieganie przestępczości nieletnich poprzez przekazanie podstawowej wiedzy
o zachowaniach niezgodnych z prawem oraz naukę bezpiecznych zachowań

-

kształtowanie u dzieci prawidłowej postawy w sytuacji zagrożenia.

2. Nazwa programu - Odblaskowe pierwszaki
Skierowany do uczniów klas I – III
Cel programu: poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach. Realizowany jest poprzez:

-

naukę poruszania się po drodze, bezpiecznej zabawy, reagowania na agresywnego psa,
a także dbania o bezpieczeństwo swoje i otoczenia,

-

wyposażenie każdego ucznia w odblaskowe znaczki, które po przymocowaniu
do tornistra, plecaka czy ubrania znacznie poprawiają widoczność po zmroku na
drodze.

3. Nazwa programu - Bezpieczna szkoła (elementy programu)
Skierowany do uczniów klas I – VII
Cel programu:
-

utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój,

-

rozwijanie umiejętności współpracy, akceptacji i tolerancji inności oraz różnic
pomiędzy rówieśnikami,

-

kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.

4. Nazwa programu - Trzymaj formę
Skierowany do uczniów klas V- VIII
Cel programu: edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków
wśród uczniów poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety,
w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki poprzez:
-

promocję aktywności fizycznej,

-

nauka prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się
dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie
i zasady wolnego wyboru.

5. Nazwa programu – Klub Wiewiórka
Skierowany do uczniów klas I – III
Cel programu:
-

wykształcenie u dzieci postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym,

-

wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo,

-

kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad
przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się.

6. Nazwa programu – Nauka pierwszej pomocy
Skierowany do uczniów klas I

Cel programu - nauka resuscytacji.
7. Nazwa programu – „Jestem OK.”
Skierowany do uczniów klas V
Cel programu: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność
8. Nazwa programu – Alkohol? Nie warto!
Skierowany do uczniów klas IV - V
Cel programu: przekazanie rzetelnej wiedzy na temat skutków picia alkoholu oraz
wypracowanie mechanizmów asertywnej odmowy w sytuacjach presji rówieśniczej.
9. Nazwa programu – Dopalacze – o spustoszeniu, jakie wywołują w organizmie
człowieka
Skierowany do uczniów klas VI – VII
Cel programu: przekazanie wiedzy na temat spustoszenia, jakiego dokonują w organizmie
dopalacze oraz wypracowanie mechanizmów skutecznej odmowy w sytuacjach presji
rówieśniczej.
10. Nazwa programu – Bez agresji
Skierowany do uczniów klas VII
Cel programu: nauka asertywnych zachowań bez używania agresji.
11. Nazwa programu – Spójrz inaczej (elementy programu)
Skierowany do uczniów klas IV - VIII
Cel programu: zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym w klasie
szkolnej oraz problemom zdrowia psychicznego uczniów.

Najpilniejsze potrzeby :
▪

Budowa Hali sportowej

▪

Szybkie łącze internetowe

▪

Wyposażenie klas w sprzęt multimedialny ( monitory, tablice interaktywne,
projektory, komputery)

▪

Naprawa lub wymiana komputerów w pracowniach komputerowych.
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Przedszkole
Dane do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Żychlin
za rok szkolny 2018
Przedszkole Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie

I.

Stan organizacji i baza lokalowa

Stan organizacyjny przedszkoli

Wyszczególnienie

Lp.

Liczba oddziałów

Liczba wychowanków

6

150

Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Żychlinie

1.

ul. Żeromskiego 8

Dla ilu uczniów prowadzone było kształcenie specjalne –4; nauczanie indywidualne – 0;
rewalidacja –4.
II. Baza do działalności oświatowej
Stan bazy lokalowej oświaty
- nie dotyczy (budynek jest własnością Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Żychlinie)

Wykonane remonty w roku szkolnym 2018:
▪

prace konserwacyjne

1

Ważniejsze zakupy w roku szkolnym 2018 – dot. sprzętu i pomocy dydaktycznych
Sprzęt

Pomoce dydaktyczne

Kserokopiarka (3493,20 zł), komputer na
potrzeby sekretariatu, komputer na potrzeby
wszystkich

nauczycieli

przedszkola,

potrzeby

wicedyrektora.

komputer

na

W sumie

w przedszkolu są 3 komputery

Pomoce dydaktyczne - zabawki

(9000,00 zł).

III.Realizowane programy/projekty w roku szkolnym 2018
Nazwa

Główny cel

Podjęte działania

programu/projektu

Koszty realizacji
Otrzymana Wkład

Projekt

Wzrost poziomu

Zakup pomocy

z Wojewódzkiego

wiedzy z zakresu

dydaktycznych.

Funduszu Ochrony

ochrony środowiska

Środowiska

i świadomości

i Gospodarki Wodnej

ekologicznej jak

w Łodzi „Chcesz

i wykształcenie

Warsztaty stacjonarne.

chronić przyrodę –

postaw

Konkursy.

oszczędzaj wodę”

proekologicznych

realizowany wspólnie ze

Zakup artykułów

oraz indywidualnej

Szkołą Podstawową Nr

odpowiedzialności

2 im. Jana Pawła II

za środowisko

w Żychlinie.

u osób biorących
udział w zadaniu.

kwota

własny

29419,00

3269,00

Wycieczki i warsztaty
w terenie.

biurowych,
papierniczych
i eksploatacyjnych.
Inne działania
zaplanowane
w projekcie: spotkanie
z dietetykiem, zajęcia
dydaktyczne we
wszystkich grupach
wiekowych.
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IV.

Kadra i system doskonalenia zawodowego.

Zatrudnienie
Pracownicy administracji i obsługi – razem 6 et. w tym:
- pracownicy administracji – 0
- pracownicy obsługi – 6
- pracownicy stołówki – 0
Poziom wykształcenia nauczycieli

Poziom wykształcenia (w osobach)
WYŻSZE
MAGISTERSKIE

STUDIUM

LICENCJAT

NAUCZYCIELSKIE

PRZYG. PEDAG.
%
OSOBY

%
OSOBY

OGÓŁU

14

100

%

OGÓŁU

0

POZOSTAŁE Razem

OSOBY

0

0

%

OGÓŁU
0

OSOBY

0

OGÓŁU
0

OSOBY

14

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta

Kontraktowy

%
OSOBY

0

OGÓŁU
0

Mianowany

%
OSOBY

4

OGÓŁU
28,57

Dyplomowany

%
OSOBY

2

OGÓŁU
14,30

Razem

%
OSOBY

8

OGÓŁU
57,13

OSOBY

14
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Ilość nauczycieli, którzy uzyskali w roku szkolnym 2018 stopień nauczyciela:
dyplomowanego – 0, mianowanego – 0, kontraktowego – 0.
V. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Ilość uczniów objętych

Ilość godzin

pomocą

w tygodniu

- korekcyjno – kompensacyjne,

26

6

- logopedyczne,

57

15

- rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

22

2

- rozwijające umiejętność uczenia się

0

0

- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

10

4

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia

0

0

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

0

0

4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia

0

0

5) warsztaty profilaktyczne

0

0

6) porady i konsultacje

60
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Rodzaj udzielanej pomocy uczniom

1) zajęcia specjalistyczne :

i zawodu

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach dotacji celowej:
•

zajęcia muzyczno-ruchowe – 2 godziny w tygodniu,

•

gimnastyka korekcyjna – 6 godzin w tygodniu.

Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
•

dostosowanie zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w Statucie przedszkola,

•

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychologicznych ucznia,

•

realizacja nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania
indywidualnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej,

•

realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach z poradni psychologiczno –
pedagogicznych,

•

opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
4

•

dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia uwzględniającej
ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

•

stworzenie możliwości dla rodziców/opiekunów prawnych uczestniczenia
w spotkaniach zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy
psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów realizujących IPET – y,

•

wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i edukacyjnych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,

•

współpraca nauczycieli i specjalistów z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów,
udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Uczniowie objęci kształceniem specjalnym:
Rodzaj niepełnosprawności
Autyzm/Zespół Aspergera

Ilość uczniów

Klasa

4

Grupa dzieci 4 – letnich,
5 – letnich, 6 - letnich

VI. Sukcesy uczniów
Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach i sporcie.
I półrocze 2018
NAZWA
KONKURSU,
ZAWODÓW

ZASIĘG
ORGANIZATO
R

III Przegląd
Piosenki
Bajkowej

Żychliński Dom
Kultury

OSIĄGNIĘCIA
IMIĘ
I
NAZWISKO
UCZNIA
Jakub Piotrowicz
Nikola Ciężarek
Nikola Żuchowicz
Gabriela Szubka
Szymon Gajewski

IMIĘ
I NAZWISKO
OPIEKUNA
Beata Pakulska

Michalina
Śmigielska

Joanna
AdamkiewiczPawlik

Kalina Pawlik

OSIAGNIĘCI
E

II miejsce

Dorota
Kubicka

I miejsce

III miejsce
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Gminny
Konkurs
Piosenki
Patriotycznej
„Moją Ojczyzną
jest Moja
Polska”

Przedszkole
Samorządowe
nr 1 w
Żychlinie,
gminny

Nikola Ciężarek
Natasza Bałazy

Beata Pakulska

Zofia Cieniewska
Blanka Stępniak

Dorota
Kubicka

Michalina
Śmigielska
Międzyprzedszk
olny konkurs
plastyczny
„Przedszkolak
poznaje świat”

„Tradycje
wielkanocne” –
konkurs
plastyczny

Powiatowy
Konkurs
Plastyczny „Mój
Świat”

Przedszkole Nr
2 w Żychlinie,
gminny

Gabriela
Bieńkowska
Kaja Marczak
Krystian Porębski

Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki
–XVI
Ogólnopolski
Konkurs
Plastyczny
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
nr 1 w Kutnie,
powiatowy

„Mały mistrz
mowy” –
konkurs
logopedyczny

Przedszkole Nr
2 w Żychlinie,
gminny

„Głoska ukryta
w obrazku” –
plastyczny
konkurs
logopedyczny

Szkoła
Podstawowa im.
Marii
Kownackiej w
Grabowie,
gminny

Joanna
AdamkiewiczPawlik
Joanna
AdamkiewiczPawlik

III miejsce
III miejsce
II miejsce w
kat. 3-4 l.
II miejsce w
kat. 5-6 l.
I miejsce

III miejsce
wyróżnienie

Maria
III miejsce
Wojciechowska

Lena
Przywitowska

Renata
Urbańska

II miejsce

Bartłomiej Jaskuła
Zofia Cieniewska

Dorota
Kubicka

II miejsce
wyróżnienie

Nikola Babińska
Nikola Ciężarek
Nikola Żuchowicz
Milena
Jakubowska
Małgorzata
Zomerfeld
Blanka Stępniak

Beata Pakulska

I miejsce
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Krystian Porębski

Maria
Wojciechowska

I miejsce

Zofia Cieniewska

Aneta Furman

III miejsce

Małgorzata
Zomerfeld
Natalia Wypych

Aneta Furman

I miejsce

Dorota
Kubicka

II miejsce
Praca
zakwalifikowana
na wystawę
konkursową.

III miejsce
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„IV Wiosenna
Spartakiada
sportowa dla
Przedszkolaków
”

Przedszkole Nr
2 w Żychlinie,
gminny

„Wianki
dworskie”

Konkurs
muzyczny,
gminny

Zespół z grupy
„Biedronki”

Zofia Cieniewska

Beata Pakulska

II miejsce

Dorota
Kubicka

II miejsce

II półrocze 2018
NAZWA
KONKURSU,
ZAWODÓW

ZASIĘG
ORGANIZATOR

Konkurs
plastyczny
„ Brzydkie
Kaczątko”

Filia Biblioteki
w Żychlinie,
miejski

OSIĄGNIĘCIA
IMIĘ
I
NAZWISKO UCZNIA

Stanisław Cieniewski,
Maja Hejna

Jan Jankowski

IMIĘ
I NAZWISKO
OPIEKUNA

OSIAGNIĘ
CIE

Małgorzata
Trębacz

I miejsce

Olga Stelmasiak

wyróżnienie

Julia Zylak, Kalina
Pawlik
Piotr Stelmasiak, Kaja
Marczak

III miejsce

Lidia Dwojacka

I miejsce

Andżelika Majewska
Filip Tarka

II miejsce

Antoni Ratajczyk

III miejsce

Aleksander Bogacki
Antoni Mikołajczyk
Igor Szadkowski
Franciszek Szadkowski
Zuzanna Piotrowicz
Nadia Ostasz, Ada Fram
Gabriela Bieńkowska

Cieniewska Zofia

wyróżnienia

Dorota Kubicka

III miejsce
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Anna Żak

Beata Pakulska

Alan Pieniążek

I miejsce

Zuzanna Dogadalska

Konkurs
muzyczny „VI
Konkurs Kolęd
i Pastorałek”

Urząd Gminy
w Żychlinie
i Parafia Św.
Apostołów Piotra
i Pawła
w Żychlinie,
gminny

Konkurs
plastyczny
„Świąteczna
Karta
Bożonarodzenio
wa”

Żychliński Dom
Kultury, gminny

Konkurs
plastyczny
„Laurka dla
Kapeli
Dobrzeliniacy”

Żychliński Dom
Kultury i
Stowarzyszenie
na Rzecz
Rozwoju
Rodziny,
powiatowy

Konkurs
muzyczny „ Na
ludową nutę”

Konkurs
plastyczny „Z
naszej polskiej
bajki”

„Polska w poezji
i prozie”

Żychliński Dom
Kultury i
Stowarzyszenie
na Rzecz
Rozwoju
Rodziny,
powiatowy
Biblioteka
Pedagogiczna
w Łodzi, filia
w Kutnie,
powiatowy

Przedszkole
Samorządowe
nr 1 w Żychlinie,
gminny

Blanka Stępniak
Kalina Pawlik

I miejsce

III miejsce

Dorota Kubicka
Olga Stelmasiak

wyróżnienie
III miejsce

Blanka Stępniak

Dorota Kubicka

III miejsce

Blanka Stępniak

Dorota Kubicka

III miejsce

Maja Dobrowolska

Beata Pakulska

I miejsce

Ada Fram

Lidia Dwojacka

II miejsce

Ania Sochacka

III miejsce

Zofia Cieniewska

Dorota Kubicka

III miejsce

Michalina Śmigielska

Lidia Dwojacka

I miejsce

Kaja Marczak

Lidia Dwojacka

I miejsce

Amelia Olejniczak,
Krystian Porębski

Beata Pakulska

wyróżnienie

Kalina Pawlik, Julia
Zylak

Olga Stelmasiak

wyróżnienie

Blanka Stępniak

Dorota Kubicka

I miejsce

Anna Sochacka

Lidia Dwojacka

II miejsce

Maja Kucharska

Małgorzata

wyróżnienie
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Trębacz

VII. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo
w szkole.
Ważniejsze programy edukacyjno-wychowawcze i programy profilaktyczne realizowane
przez szkoły:
1. Nazwa programu – Czyste powietrze wokół nas
Skierowany do dzieci 6 letnich
Cel programu: ochrona dzieci przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego,
wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach,
gdy są skazane na bezpośredni kontakt z osobami palącymi.
2. Nazwa programu – Mamo, Tato – wolę wodę
Skierowany do wszystkich dzieci w przedszkolu
Cel programu: edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm
człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.
3. Nazwa programu – Akademia Aquafresh
Skierowany do wszystkich dzieci w przedszkolu
Cel programu: edukacja z zakresu dbania o higienę jamy ustnej.
4. Włącznie się w akcje organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Żychlinie:
zbieranie plastikowych nakrętek, akcja PCK „Gorączka złota”, zbieranie makulatury.
5. Spartakiada przedszkolna organizowana przez Przedszkole nr 2 w Żychlinie dla
wszystkich przedszkolaków z terenu gminy:
- promocja aktywności fizycznej,
- kształtowanie właściwego zachowania podczas dopingu swojej drużyny.
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6. Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II
w Żychlinie.
Skierowany do wszystkich dzieci w przedszkolu.
Cel programu: celem głównym programu jest kształtowanie środowiska sprzyjającego
harmonijnemu rozwojowi dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego
potencjału oraz możliwości twórczych i intelektualnych, a także przeciwdziałanie
wszelkim okolicznościom, które mogą ten proces zakłócić.
7. Program preorientacji zawodowej w Przedszkolu Nr 2 im. Jana Pawła II
w Żychlinie.
Skierowany do wszystkich dzieci w przedszkolu.
Cel programu: celem głównym preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie
dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy
pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz
stymulowanie ich prozawodowych marzeń.
8. Piknik Rodzinny w Przedszkolu Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie
od kilku lat organizuje piknik rodzinny otwarty dla społeczności lokalnej. Jest to
cykliczne wydarzenie, które wpisało się w kalendarz pracy przedszkola i lokalnej
społeczności. Bogaty program festynu sprawia, że teren wokół przedszkola wypełnia
się tłumem ludzi. Na gości czekają liczne atrakcje.
Cele pikniku:
•

Integracja rodziców, dzieci i nauczycieli.

•

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

•

Aktywna spędzanie czasu podczas wspólnych zabaw, gier i konkursów.

•

Pogłębianie więzi emocjonalnej rodziców i dzieci.

•

Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

10

Załącznik Nr 9 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r

Informacja z działalności Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej
w Grabowie w 2018 roku
Szkoła Podstawowa w Grabowie posiada bogatą bazę dydaktyczną
umożliwiającą wszechstronny rozwój uczniów. Szkoła posiada 9 klas przedmiotowolekcyjnych, pracownię komputerową z dostępem do Internetu z 12 stanowiskami,
2 świetlice, 1 salę gimnastyczną, bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji
Multimedialnej, 4 sale przedszkolne . Cały obiekt bez dolnego piętra wyposażony
jest w bezprzewodową sieć internetową. Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują
nowoczesny sprzęt dydaktyczny. W zasobach szkoły jest: 8 zestawów
interaktywnych (tablica interaktywna z rzutnikiem), monitor interaktywny, telewizory,
odtwarzacze, drukarki, komputery, aparaty fotograficzne. Pracownie wyposażone są
w szereg pomocy dydaktycznych jak np. plansze, modele, gry dydaktyczne, filmy
edukacyjne, plansze multimedialne. Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna
wraz z czytelnią posiadająca 2433 woluminów. Skomputeryzowana biblioteka pełni
funkcję interdyscyplinarnej pracowni, w której uczniowie uczą się zdobywać wiedzę.
Czytelnia wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe ze stałym łączem
internetowy i drukarką. Przystępowanie do programów i projektów pozwala na
zwiększenie woluminów, a także powiększenie oferty biblioteki o ciekawe formy.
Zbiory biblioteki są uzupełniane w miarę możliwości finansowych o nowości
ukazujące się na rynku. Zaplecze sportowe to pełnowymiarowa sala gimnastyczna
wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, plac zabaw, boisko przyszkolne asfaltowotrawiaste, zewnętrzna siłownia. Do dyspozycji nauczycieli jest wiele różnorodnych
pomocy i wyposażenia. Świetlicę szkolną stanowią 2 pomieszczenia na poddaszu
użytkowym szkoły. Dzieci przedszkolne pozostające w świetlicy przebywają w sali
przedszkolnej. W punkcie wydawania posiłków dzieci korzystają z 2-daniowych
obiadów. Pomieszczenia stołówki to: jadalnia, pomieszczenie do wydawania
posiłków, część do odbierania i mycia oraz pomieszczenie do przechowywania.
W celu przystosowania obiektu do reformy oświatowej , a co za tym idzie przyjęcia
uczniów klas VIII, jak również wypełniając zalecenia straży pożarnej w zakresie
przystosowania obiektu dla oddziałów przedszkolnych przeprowadzono w roku 2018
następujące remonty:
- oddzielono część szkoły wydzielając powierzchnię szkolną i powierzchnię
przedszkolną;
- w części przedszkolnej przygotowano 4 pomieszczenia dydaktyczne oraz 3
sanitariaty;
-wstawiono 2 szt. drzwi spełniających wymagania wyjść przeciwpożarowych z pionu
przedszkolnego;
- wybudowano pomieszczenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
W roku 2018/2019 na dzień klasyfikacji rocznej do placówki uczęszczało 189
dzieci, z czego 60 dzieci to przedszkolaki i 129 to uczniowie szkoły. Zauważa się
duży wzrost dzieci w roku 2019/2020, co świadczy o dobrej opinii placówki,
zadowoleniu z pracy placówki zarówno rodziców jak i dzieci. W roku 2018/2019 do

placówki uczęszcza 224 dzieci, z czego 70 to dzieci przedszkolne i 154 to uczniowie
szkoły.
W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna w zakresie: zajęć
korekcyjno- kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami oraz
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęć
logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, zajęcia wczesnego
wspomagania rozwoju, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów mających
problemy w nauce, zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów z
dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, warsztatów,
porad, konsultacji udzielanych przez pedagoga, psychologa, logopedę i specjalistów
terapeutów.
Kadra szkoły to specjaliści z wykształceniem magisterskim z kwalifikacjami do
poszczególnych przedmiotów.
Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 na dzień 22.06.2018 r.

Liczba nauczycieli wg stopnia
awansu zawodowego

Dyplomowany

11 co stanowi 39 %

Mianowany

12

co stanowi 43 %

Kontraktowy

4

co stanowi 14 %

stażysta

1

co stanowi 4 %

W tym dopełniających

3

etat gimnazjum

Liczba nauczycieli
odbywających staż na
wyższy stopień awansu
zawodowego

9, co stanowi 32% kadry

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 na dzień 31.12.2018 r.
Dyplomowany

Liczba nauczycieli wg
stopnia awansu
zawodowego

13 co stanowi 41%

Mianowany

11 co stanowi 34 %

Kontraktowy
stażysta
W tym dopełniających

6

co stanowi 19 %

2

co stanowi 6 %
1

etat gimnazjum

Liczba nauczycieli
odbywających staż na
wyższy stopień awansu
zawodowego

7, co stanowi 22% kadry

Ważniejsze zakupy dot. sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupione w roku
2018
Sprzęt
-wyposażenie 4-ego oddziału
przedszkolnego szkoły;
-wyposażenie pracowni technicznej.

Pomoce dydaktyczne
-lektury szkolne;
-pomoce do fizyki, chemii, geografii dla kl.
VII-VIII;
-pomoce do matematyki i zajęć technicznych;
-pomoce do czwartego oddziału
przedszkolnego.

Pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych – realizowane
programy/projekty
Środki pozyskane od sponsorów:
- zakup zestawu interaktywnego do pracowni komputerowej,
-remont pracowni informatycznej i pracowni muzycznej (malowanie, wymiana
oświetlenia
na
ledowe,
zakup
wyposażenia,
odnowienie
mebli);
-malowanie 2 klas (polonistyczna, matematyczna)z wymianą oświetlenia .
W 2018r. przygotowano projekt ekologicznej pracowni zewnętrznej, czego
efektem w grudniu było podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację w Szkole Podstawowej im.
Marii Kownackiej w Grabowie projektu „Ekopracownia pod chmurką”. Szkoła na
realizację projektu otrzymała kwotę 46 655,00 zł, a całkowity koszt projektu wynosi
51 839,90 zł.
Realizowane programy/ projekty
Szkoła brała udział w programach przynoszących wymierne korzyści uczniom,
o widocznych efektach dla szkoły, uczniów, rodziców, nauczycieli. Ważniejsze
programy edukacyjno-wychowawcze i programy profilaktyczne realizowane przez
szkoły:
1. Program – „Bezpieczne wakacje”. Skierowany do: uczniów i rodziców. Cel
programu: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego
przez dzieci, młodzież i dorosłych.
2. Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę”. Skierowany do uczniów
i rodziców. Cel programu: podniesienie poziomu wiedzy na temat właściwości
wody, jej wpływu na zdrowie i życie człowieka, kształtowanie prozdrowotnych
nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.
3. Program „Trzymaj Formę”. Skierowany do uczniów. Cel programu: edukacja
w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży
poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety,
przeciwdziałanie niewłaściwym nawykom żywieniowym.
4. Nazwa programu „Program zapobiegania chorobom krążenia”. Skierowany
do uczniów klas VI, VII. Cel programu: edukacja z zakresu profilaktyki chorób

układu krążenia.
5. Ogólnopolski program „Owoce i warzywa w szkole”. Skierowany dla uczniów
0-III. Cel programu- długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci
poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na
etapie kształtowania nawyków żywieniowych poprzez działanie edukacyjne.
6. Program „Mleko w szkole”, dla wszystkich uczniów. Cel programu:
kształtowania nawyków żywieniowych poprzez działanie edukacyjne,
zwiększenie udziału produktów mlecznych w codziennej diecie.
7. Ogólnopolski projekt: "Kubusiowi przyjaciele natury”. Skierowany do uczniów
w oddziałach przedszkolnych.Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat
zdrowego odżywiania i stylu życia.
8. VIII edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. Realizowany
w kl. V-VII.Cel: wdrażanie do właściwego odżywiania, zachęcanie do kultury
spożywania posiłków oraz regularnej aktywności.
9. Ogólnopolski Program Edukacji stomatologicznej Instytutu Blend-a-med. Oral
B „Niesamowity Świat higieny jamy ustnej”. Realizowany w klasie I i II. Cel
programu: wykształcenie właściwych nawyków dbania o zdrowie, higieny jamy
ustnej.
10. IX i X edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia
Bezpiecznego Puchatka”. Realizowany w klasie I. Cel programu: poprawa
bezpieczeństwa uczniów klasy pierwszej.
11. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”. Realizowany w klasach 0-III. Cel
programu: promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
12. Program edukacyjny „Akademia uwielbiam”. Realizowany w klasach VI-VIII. Cel
programu: edukacja na temat podstaw zdrowego stylu życia, potrzeby różnicowania
produktów w codziennej diecie.
Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia w roku 2018
Na poprawę efektywności kształcenia oraz promocję szkoły wpłynął
udział uczniów w różnego rodzaje konkursach, projektach.
Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach na koniec roku 2017/2018
Nazwa zawodów

Organizator i zasięg

Osiągnięcia

Mistrzostwa powiatu w
unihokeju dziewczątrocznik 2006 i młodsi

Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zasięg
powiatowy

III miejsce drużynowo

Mistrzostwa powiatu w
unihokeju chłopcówrocznik 2006 i młodsi

Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zasięg
powiatowy

I miejsce drużynowo

Mistrzostwa rejonowe
w unihokeju chłopcówrocznik 2006 i młodsi

Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zasięg
rejonowy

I miejsce drużynowo

Mistrzostwa wojewódzkie
w unihokeju chłopcówrocznik 2006 i młodsi

Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zasięg
wojewódzki

IV miejsce drużynowo

Mistrzostwa powiatu w
unihokeju dziewczątrocznik 2005 i starsi

Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zasięg
powiatowy

II miejsce drużynowo

Mistrzostwa powiatu w
unihokeju chłopcówrocznik 2005 i starsi

Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zasięg
powiatowy

II miejsce drużynowo

Półfinał mistrzostw
powiatu w piłce ręcznej
dziewcząt rocznik 2005 i
starsi

Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zasięg
powiatowy

I miejsce drużynowo

Półfinał mistrzostw
powiatu w piłce ręcznej
chłopców rocznik 2005 i
starsi

Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zasięg
powiatowy

III miejsce drużynowo

Finał mistrzostw powiatu
w piłce ręcznej dziewcząt
rocznik 2005 i starsi

Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, zasięg
powiatowy

III miejsce drużynowo

Konkurs plastyczny dla
dzieci i młodzieży z
autyzmem „Mój Świat”

Specjalny Ośrodek
szkolno- Wychowawczy
nr 1 w Kutnie, zasięg
powiatowy

III miejsce

Konkurs plastyczny
„Wiedza o HIV-AIDS to
życie bez ryzyka”

Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Kutnie
zasięg powiatowy

wyróżnienie

Gra miejska po mieście
Żychlin

Towarzystwo Miłośników
Historii Żychlina, zasięg
gminny

I miejsce drużynowo

V Festiwal Pieśni
Patriotycznej

Zespół Szkół w Żychlinie, Wyróżnienie
konkurs międzyszkolny

Konkurs ekologiczny
„ECO-Moda”

Żychliński Dom Kultury,
konkurs międzyszkolny

Wyróżnienie

V edycja konkursu
logopedycznego „Mały
Mistrz Mowy”

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Żychlinie, konkurs
międzyszkolny

I i II miejsce

V edycja konkursu
logopedycznego „Mały
Mistrz Mowy”

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Żychlinie, konkurs
międzyszkolny

I i II miejsce oraz wyróżnienie

Konkurs logopedyczny
Szkoła Podstawowa im.
„Głoska ukryta w obrazku” Marii Kownackiej w
Grabowie, konkurs
międzyszkolny

I i II miejsce

Przegląd piosenki
bajkowej

Żychliński Dom Kultury,
konkurs międzyszkolny

II miejsce

Konkurs recytatorski
„Pięknie być człowiekiem”
im. Janusza Korczaka

Miejsko- Gminna
Biblioteka w Żychlinie,
konkurs międzyszkolny

Wyróżniania

Plener malarski „Wieś w
barwach jesieni”

Żychliński Dom Kultury,
konkurs międzyszkolny

Kategoria wiekowa IV-VI – II
miejsce
Kategoria wiekowa VII-VIII i
gimnazjum – I i II miejsce

Międzyszkolny przegląd
muzyki ludowej „Na
ludową nutkę”

Stowarzyszenie na Rzecz III Miejsce
Rozwoju Gminy Żychlin
oraz Żychliński Dom
Kultury, konkurs
międzyszkolny

Międzyszkolny
konkurs Fundacja Dworu
tańca narodowego
Dobrzelin – konkurs
międzyszkolny

I Miejsce

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym zostało przyznane
uczniom w styczniu : za wyniki w nauce- 11 uczniom, za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe-1 uczniowi, za osiągnięcia sportowe- 12 uczniom oraz w czerwcu: za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe- 6 uczniom, za wyniki w nauce- 14 uczniów, za
osiągnięcia sportowe- 7 uczniom.
Wnioski, działania do podjęcia w zakresie stanu bhp obiektu na podstawie kontroli,
przeglądów, zaleceń, wskazań roku 2018:
-wymian pozostałych okien drewnianych (część zachodnia i południowa);
-rozbudowa oświetlenia i monitoringu wokół szkoły i hali sportowej;
- naprawa, remont dachu szkoły;
- systematyczne malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, wymiana lamp
oświetleniowych;
-naprawa drzwi hali;
-wymian hydrantów wewnętrznych z wężem płaskoskładanym na hydranty z wężem
półsztywnym, zamontowanie 1 hydrantu z wężem półsztywnym;

-wymiana nawierzchni drogi wjazdowej;
-wymian wykładziny podłogowej na niskim parterze obiektu;
-wymiana, przebudowa schodów zewnętrznych , ewakuacyjnych;
-zakupienie klimatyzatorów do hali sportowej.

Załącznik Nr 10 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W ŻYCHLINIE ZA ROK 2018

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Żychlin . Organem sprawującym nadzór
pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach .Szkoła
usytuowana jest w dzielnicy o nieregularnej zabudowie. Posiada rozległy obwód
(34 ulice: Barlickiego, Blizińskiego, Cmentarna, Głowackiego, Kilińskiego, Kościuszki,
Kwiatowa, Plac 29 Listopada, 1 Maja, 3 Maja, Młyńska, Narutowicza 1 do 65, Plac
Wolności, Polowa, Pomorska, Przeskok, Al. Racławickie, Sannicka, Ściegiennego,
Pl. Jana Pawła II, Wiejska, Wspólna, Zdrojowa, Złota, Chabrowa, Łukasińskiego,
Orłowskiego, Wrzosowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Różana, Ogrodowa, Traugutta i
Osiedle Traugutta, miejscowości: Wola Popowa ulice Górna, Lipowa, Łukasińskiego,
Wiejska, sołectwa: Pasieka, Sokołówek, Żabików, Buszków, Zagroby, Chochołów,
Kaczkowizna ). Około 60% rodzin osiąga najniższe dochody, 20% stanowią
rodziny niewydolne wychowawczo, wspieranych przez Szkołę , Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej . W Szkole rozpoznano duży odsetek uczniów z
deficytami. Wychodząc naprzeciw problemom społecznym, Szkoła prowadzi
świetlicę socjoterapeutyczną, profilaktyczną i dożywianie, a także szeroko pojętą
pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zajęcia wspierające i rozwijające
zainteresowania. Działania powyższe przynoszą bardzo dobre efekty w postaci,
dobrej frekwencji i wysokiej promocji, która wyniosła 94,90 % . Szkoła jest jedyną
placówką oświatową w tej dzielnicy, pełni rolę centrum kultury. Wszyscy uczniowie
kończą Szkołę. W Szkole oprócz organów Dyrektor i Rada Pedagogiczna działa
Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców, która w ramach swoich kompetencji
współzarządza szkołą. Zaangażowani w rozwój dzielnicy oraz pomoc Szkole są
Radni Rady Miejskiej.
Do Szkoły Podstawowej Nr1 w Żychlinie w 2018 roku uczęszczało ( rok szkolny
2017/2018 od I do VIII – 157 uczniów, uczących się w 9 oddziałach, rok szkolny
2018/2019 od IX do XII – 177 uczniów, uczących się w 11 oddziałach) 164
uczniów ( średnioroczna ilość ).
Tabela - stan organizacji szkoły - rok szkolny 2017/2018 ( I –VIII)

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa Nr 1
1. w Żychlinie
ul. 1 Maja 25

Liczba
oddziałów

.9

Liczba
uczniów

157

w tym klasy:

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

.-

19

-

41

27

29

14.

27

Dla ilu uczniów prowadzone było: kształcenie specjalne – 3 ; nauczanie indywidualne
- 0; i rewalidacja – 3

Tabela - stan organizacji szkoły - rok szkolny 2018/2019 ( IX – XII )

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa Nr1
1. w Żychlinie
ul. 1 Maja 25

Liczba
oddziałów

.11

Liczba
uczniów

177

w tym klasy:

0

I

II

III

IV

V

VI VII

.-

27

17

0

39

27

27
.

Dla ilu uczniów prowadzone było: kształcenie specjalne - 3; nauczanie indywidualne
– 0 ; i rewalidacja - 3
Stan bazy lokalowej szkoły:
Powierzchnia nieruchomości gruntowej 2.106 m² , w tym powierzchnia terenów zielonych
ok.120 m² .W budynku szkoły znajduje się 11 sal lekcyjnych ( w tym 1 pracownia

komputerowa i ekopracownia), salka rekreacyjna, 2 pomieszczenia świetlicy,
biblioteka ( 2 pomieszczenia w tym Centrum Informacji Multimedialnej ) gabinet
lekarski , gabinet dyrektora, gabinet pedagoga, gabinet logopedy i psychologa ,
sekretariat , 2 toalety, szatnia , 2 pomieszczenia gospodarcze oraz znajdująca się
w drugim budynku sala gimnastyczna z zapleczem (2 szatnie, 2 toalety ,
2 prysznice i 2 pomieszczenia gospodarcze). Przy Szkole funkcjonuje stołówka
szkolna z zapleczem (5 pomieszczeń + toaleta)
Wykonane remonty w roku 2018
W związku z planowaną zmianą siedziby szkoły nie prowadziliśmy większych
remontów . Prowadziliśmy tylko prace naprawcze i konserwacyjne.
Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2017/208 realizowało 26 nauczycieli
/ pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych/ oraz było zatrudnionych 10
pracowników administracji i obsługi.
Tabela - zatrudnienie rok szkolny 2017/2018
w tym:
Zatrudnienie
Personel pedagogiczny

Personel

19

VIII

21

administracyjnoobsługowy
etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

27,93

36

17,93

26

10

10

Pracownicy administracji i obsługi – razem 10 et., w tym:
− pracownicy administracji – 2 ( sekretarz szkoły i intendent )
− pracownicy obsługi szkoły - 5
− pracownicy obsługi stołówki - 3
Tabela - poziom wykształcenia nauczycieli rok szkolny 2017/2018

Poziom wykształcenia (w osobach)
Wyższe
magisterskie z
przygotowaniem
pedagogicznym
OSOBY
26

%
OGÓŁU
100 %

Studium
nauczycielskie

Licencjat

OSOBY

%
OGÓŁU

-

-

OSOBY
-

%
OGÓŁU
-

pozostałe

OSOBY

Razem

%
OGÓŁU

-

OSOBY

-

26

Tabela - stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018
Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta

OSOBY

1

%
OGÓŁU
3,84

Kontraktowy

Mianowany

%

%

OSOBY

-

OGÓŁU
-

OSOBY

14

OGÓŁU
53,85

Dyplomowany

Razem

%
OSOBY OGÓŁ
U
11

OSOBY

42,31

26

Ilość nauczycieli, którzy uzyskali w roku szkolnym 2017/2018 stopień nauczyciela:
dyplomowanego …....-........ i mianowanego ….....-......... kontraktowego …...-......
Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2018/2019 realizuje 28 nauczycieli
/ pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych/ oraz jest zatrudnionych 10
pracowników administracji i obsługi.

Tabela - zatrudnienie rok szkolny 2018/2019
w tym:
Zatrudnienie

Personel
administracyjnoobsługowy

Personel pedagogiczny

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

32,48

38

22,48

28

10

10

Pracownicy administracji i obsługi – razem 10 et., w tym:
− pracownicy administracji – 2 ( sekretarz szkoły i intendent )
− pracownicy obsługi szkoły - 5
− pracownicy obsługi stołówki - 3
Tabela - poziom wykształcenia nauczycieli rok szkolny 2018/2019

Poziom wykształcenia (w osobach)
Wyższe
magisterskie z
przygotowaniem
pedagogicznym
OSOBY
28

%
OGÓŁU
100 %

Studium
nauczycielskie

Licencjat

OSOBY

%
OGÓŁU

-

-

OSOBY
-

%
OGÓŁU
-

pozostałe

OSOBY

Razem

%
OGÓŁU

-

-

OSOBY
28

Tabela - stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta

OSOBY

1

%
OGÓŁU
3,57

Kontraktowy

Mianowany

%

%

OSOBY

-

OGÓŁU
-

OSOBY

14

OGÓŁU
50,00

Dyplomowany

Razem

%
OSOBY OGÓŁ
U
13

46,43

OSOBY

28

Ilość nauczycieli, którzy uzyskali w roku szkolnym 2018/2019 stopień nauczyciela:
dyplomowanego …....-........ i mianowanego ….....-......... kontraktowego …...-.........
Zajęcia dydaktyczne w roku 2018 realizowało 27 nauczycieli
pełnozatrudnionych

/

i niepełnozatrudnionych/ oraz 10 pracowników administracji

i obsługi.
Tabela - zatrudnienie rok 2018
w tym:
Zatrudnienie

Personel
administracyjnoobsługowy

Personel pedagogiczny

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

29,45

37

19,45

27

10

10

Pracownicy administracji i obsługi – razem 10 et., w tym:
− pracownicy administracji – 2 ( sekretarz szkoły i intendent )
− pracownicy obsługi szkoły - 5
− pracownicy obsługi stołówki - 3
Tabela - poziom wykształcenia nauczycieli rok 2018

Poziom wykształcenia (w osobach)
Wyższe
magisterskie z
przygotowaniem
pedagogicznym
OSOBY
27

%
OGÓŁU
100 %

Licencjat

OSOBY
-

%
OGÓŁU
-

Studium
nauczycielskie

OSOBY
-

%
OGÓŁU
-

pozostałe

OSOBY
-

%
OGÓŁU
-

Razem

OSOBY
27

Tabela - stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku 2018
Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

OSOBY

1

%
OGÓŁU
3,75

OSOBY

%
OGÓŁU

-

-

OSOBY

14

%
OGÓŁU
52,57

%
OSOBY OGÓŁ
U
12

OSOBY

43,68

27

Ilość nauczycieli, którzy uzyskali w roku 2018 stopień nauczyciela: dyplomowanego
…....-........ i mianowanego ….....-......... kontraktowego …...-......................
Tabela - środki na doskonalenie zawodowe
−

w 2018 r. (8/12) 3,049,33 zł.

− w 2018 r. (4/12) 1.144,45 zł.
razem :
4.193,78zł.
Pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych – realizowane programy/projekty:

1.Partnerski program szkół ERASMUS+ pt.„C.O.N.T.E.S.T – sprostać wyzwaniu
integracji poprzez muzykę”,który zakończył się 31 stycznia 2018 r., na
realizację którego na lata 2015 -2018 pozyskaliśmy kwotę 24.610 €
=104.238,00 zł. Głównym celem partnerskiego program szkół ERASMUS+ było
sprostanie wyzwaniu integracji poprzez muzykę i przeszkoloną kadrę pedagogiczną.
W projekcie zaangażowanych było osiem szkół europejskich, których nadrzędnym
celem była integracja różnych kultur oraz akceptacja różnorodności. Wszystkie kraje
partnerskie koncentrowały się na wypracowaniu wspólnej strategii, która dążyła do:
- rozwijania podstawowych umiejętności uczestników projektu, takich jak:
wielojęzyczność, umiejętności informatyczne, umiejętność uczenia się,
kompetencje społeczne i obywatelskie, przy użyciu innowacyjnych metod
pedagogicznych;
- zmniejszenia dysproporcji w efektach uczenia się uczniów, którzy są w
niekorzystnej sytuacji (społecznej, rodzinnej, materialnej) lub niepełnosprawni.
Ponadto projekt miał na celu osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
- zwiększenie możliwości komunikacji każdego ucznia i nauczyciela, motywowanie
do nauki języka angielskiego jako języka obcego;
- poszukiwanie innowacyjnych metod i narzędzi niezbędnych podczas procesu
nauczania w szkole oraz integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- wykorzystanie muzyki szeroko pojętej jako jednego z narzędzi w procesie
dydaktycznym na różnych przedmiotach nauczania;
- rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej.

W projekt zaangażowani byli nauczyciele ,uczniowie w wieku 10-13 lat z: Włoch,
Chorwacji, Niemiec, Litwy, Estonii, Finlandii, Węgier, Rumunii i Polski.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2015r. i trwała 29 miesięcy, czyli do
lutego 2018r. Głównym koordynatorem projektu była włoska szkoła: Istituto
Comprensivo Statale Ettore „Sacconi” z miejscowości Tarquinia.
W pierwszym roku działania projektowe skupiały się na szkoleniu nauczycieli,
w zakresie integracji uczniów niepełnosprawnych, z trudnościami edukacyjnymi
oraz ze środowisk migracyjnych. Wspólnie wypracowano metody, które pozwoliły
wprowadzić muzykę jako jedno z narzędzi edukacyjnych do nauczania wszystkich
przedmiotów podstawowych takich jak np. matematyka, przyroda, język polski,
język angielski itp.
W drugim roku skupili się na uczniach i wdrażali wypracowane procedury
i zaplanowane przedsięwzięcia, począwszy od integracji, aż po organizowanie wielu
działań związanych z wykorzystaniem muzyki podczas zajęć lekcyjnych. Na przykład
na lekcji przyrody poznawali funkcjonowanie aparatu słuchowego, podczas lekcji
języka polskiego studiowali teksty popularnych piosenek, w czasie lekcji języka
angielskiego komponowali piosenki w języku angielskim, a na zajęciach
muzycznych komponowali muzykę do piosenek itd.
Podsumowaniem projektu był wyjazd 7-dniowy 5 uczniów z każdego państwa
do Włoch w maju 2017r., w trakcie którego dzieci zaprezentowały swoje produkty
i wzięły udział w jednym z najważniejszych wydarzeń miasta Tarquinii Międzynarodowym Konkursie Muzycznym.
Dzięki projektowi uczniowie poznali kulturę, zwyczaje i tradycje innych krajów
europejskich, zapoznali nowych przyjaciół, a przede wszystkim mogli doskonalić
umiejętności językowe.
2.Prowadzenie przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żychlin

świetlicy socjoterapeutycznej dla 25 uczniów naszej szkoły .

Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań” powstała przeszło 10 lat
temu i jest prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin
w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Żychlin. Otwarta
jest trzy razy w tygodniu (w ramach zad. publ. stowarzyszenie) oraz jeden raz
w tygodniu (w ramach Akcji Katolickiej) , w godzinach popołudniowych. Można
tam zjeść coś dobrego, pouczyć się , odrobić prace domowe, spędzić czas
z rówieśnikami. Do świetlicy uczęszczają dzieci, które potrzebują wsparcia
i opieki. Uczą się tam zwyczajnych, domowych obowiązków, otrzymują pomoc
w odrabianiu prac domowych, dostają dużo uwagi i wsparcia czyli wszystko to,
czego im brakuje w życiu codziennym. Realizowane są dla nich zajęcia korekcyjno
– kompensacyjne ,otrzymują wsparcie różnych specjalistów( pedagoga,psychologa ).

Dzieci z naszej szkoły chętnie uczęszczają na świetlicę.
Anna Wojtalewicz,Matylda Jakubowska- Czaja Katarzyna BrzozowskaZajączkowska, Sylwia Sobierańska (stowarzyszenie) oraz Maria i Marek

Jędrzejczak (Akcja Katolicka) dzięki tym Osobom, ich pracy, zaangażowaniu
i doświadczeniu pedagogicznemu to miejsce jest przyjaznym azylem dla wielu
dzieci, które czują się tam zaopiekowane i bezpieczne. Świetlica pełni funkcję
wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną dopełniając tym samym misję
naszej szkoły.
3.Udział z realizacji zadań określonych w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
tablica” oraz wykorzystania wsparcia finansowego w roku 2018 na zakup pomocy
dydaktycznych składane w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”
W ramach programu zakupiliśmy 2 interaktywne
z oprogramowaniem Magic IWB Board I

monitory dotykowe samsung

Razem koszt zakupu pomocy dydaktycznych

17.500,00

Kwota przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych

14.000,00

Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego

14.000,00

Procent wykorzystanego wsparcia finansowego (C/B)
Finansowy wkład własny

100 %
3.500,00

Monitory interaktywne to doskonałe i nowoczesne pomoce edukacyjne, niezwykle
przydatne w procesie dydaktycznym.
Podstawowym sposobem użytkowania monitorów jest prezentowanie za ich pomocą
różnorodnych treści edukacyjnych. Monitory są wykorzystywane podczas zajęć – są
na nich wyświetlane materiały interaktywne, aplikacje i prezentacje, które
uatrakcyjnią i unowocześniają proces nauczania.
Monitory zostały udostępnione całemu gronu pedagogów. Z sal, w których są
zamontowane , korzystają nauczyciele.
Monitory nie wymagają kalibracji i są bardzo proste i przyjazne w obsłudze.
Dodatkowym atutem jest fakt, że urządzenia umożliwiają efektywną prezentację
treści edukacyjnych nawet w bardzo nasłonecznionych i jasnych salach lekcyjnych.
Zakupione sprzęty pozwalają nauczycielom na dostosowywanie treści nauczania do
potrzeb uczniów zarówno podczas pracy grupowej, jak i indywidualnej. Czynią naukę
bardziej przyjazną i nowocześniejszą.
Dzięki możliwości połączenia monitorów z mobilnymi urządzeniami typu smartfon lub
tablet możemy budować kulturę uczenia opartą na współpracy uczniów
w mniejszych grupach i całych zespołach klasowych – zarówno na poziomie
technicznym, jak i merytorycznym.
• Monitory ułatwiają pracę metodą projektu edukacyjnego – urządzenia są
wykorzystywane przez uczniów do profesjonalnej prezentacji efektów pracy
w grupach projektowych.

Uczniowie pracujący w klasie z monitorem wykazują się większą samodzielnością
i odpowiedzialnością za proces uczenia się, np. poprzez korzystanie z monitora jako
narzędzia do planowania, omawiania, i prezentowania wyników pracy zespołowej.
Ocena wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowania nauczycieli w proces
nauczania i uczniów w proces uczenia się:
• urozmaicenie i podniesienie atrakcyjności procesu dydaktyczno –
wychowawczego, a przez to wzbudzenie zainteresowania uczniów oraz
podniesienie efektywności oddziaływań prowadzonych przez szkołę;
• ułatwienie realizacji treści programowych oraz celów wynikających z planów
pracy;
• pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami;
• zwiększenie zaangażowania uczniów w lekcji, polepszenie ich motywacji oraz
koncentracji;
• usprawnienie komunikacji interpersonalnej między nauczycielami a uczniami;
• ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich
lekcjach poprzez wykorzystanie prezentacji i interaktywnych gier i ćwiczeń;
• doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania TIK w codziennej
pracy.
4.Prowadzenie przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żychlin Centrum Rozwoju
„ Sówka ”. Główny cel to aktywizacja fizyczna. Prowadzenie z zajęć z samoobrony ,
siatkówki, koszykówki i ćwiczeń na prosty kręgosłup dla uczniów naszej szkoły.

5. Szklanka Mleka - program unijny

Skierowany do uczniów klas: I-VI. Promowanie wśród dzieci zasad zdrowego
odżywiania oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez
zachęcanie ich do konsumpcji mleka i przetworów mlecznych, które dzieci
otrzymują ze środków unijnych.
6. Owoce w szkole – program unijny
Skierowany do uczniów klas: I-V. Propagowanie wśród dzieci zdrowych
nawyków żywieniowych poprzez udostępnianie im produktów owocowowarzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak.
Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd
pochodzą owoce i warzywa , jak są uprawiane i produkowane. Produkty
owocowo-warzywne dzieci otrzymują ze środków unijnych.
Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Rodzaj udzielanej pomocy uczniom
1) zajęcia specjalistyczne :
- korekcyjno – kompensacyjne,
- logopedyczne,
- socjoterapeutyczne
- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Ilość uczniów
objętych pomocą

Ilość godzin
w tygodniu

- 65
- 15
- 20
- 23

- 15
-7
-2
- 10

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia

- 39

-5

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- 44

- 9 (nie ujęto
pierwszej
klasy)

4) zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu

- doradztwo
zawodowe

5) warsztaty
6) porady i konsultacje

Wszyscy uczniowie w
szkole

Wedle
potrzeb

Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , nie wymienione w tabeli.
W
czasie
spotkań
zespołu
wychowawczego
analizowanie
opinii
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, omawianie wskazanych do realizacji
w szkole zaleceń poradni, które wiążą się bezpośrednio z dostosowywaniem
warunków oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.
- Uczulanie nauczycieli uczących poszczególnych uczniów do stosowania się do
zaleceń poradni.
- Poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kutnie,
organizowanie z uczniami spotkań, warsztatów oraz pogadanek z pracownikami
poradni (na przykład zajęcia o tematyce „Jak skutecznie się uczyć”).
- Udzielanie pomocy rodzicom uczniów mających problemy edukacyjne w kierowaniu
do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w celu przebadania pod kątem
dysleksji oraz innych zaobserwowanych dysfunkcji.
- Wspieranie oraz udzielanie wskazówek rodzicom, jak pracować w domu z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszenie kompetencji rodziców
poprzez pogadanki, warsztaty oraz broszury informujące o poszczególnych
dysfunkcjach. Im wcześniej zauważy się problemy w poszczególnym obszarze, tym
wcześniej można zacząć terapię dziecka.
Tabela : Uczniowie objęci kształceniem specjalnym :
Rodzaj niepełnosprawności

Ilość uczniów

Klasa

AUTYZM

1

IIIA

ZESPÓŁ ASPERGERA

1

VA

Upośledzenie w stopniu
lekkim

1

IVA

W szkole nie było uczniów objętych indywidualnym nauczaniem

Sukcesy uczniów
Tabela : Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach.

Nazwa konkursu

Zasięg, organizator

Osiągnięcia

Imię i nazwisko ucznia /
opiekuna

Nazwa osiągnięcia

Gminny
Miejsko – Gminna
„Pięknie być człowiekiem”

Biblioteka Publiczna
im. Marii Kownackiej

Klaudia Studzińska kl. VI
Opiekun: Barbara Sadkowska

II miejsce

w Żychlinie

Gminny
Miejsko – Gminna
„Pięknie być człowiekiem”

Biblioteka Publiczna
im. Marii Kownackiej

Roksana Banasiak kl . VB
Opiekun: Barbara Sadkowska

Wyróżnienie

w Żychlinie

Konkurs wiedzy o życiu i
twórczości Władysława
Stanisława Reymonta ”
REYMONTIADA”

Gminny

Jan Mroziewicz
Zuzanna Czerbniak

Żychliński Dom
Kultury

II MIEJSCE
III MIEJSCE

Oliwia Sobierańska

Wyróżnienie

Opiekun: Ewa Sochacka
i Barbara Sadkowska
Gminny
Urząd Miasta

Julia Szczepańska
wyróżnienie

„Konkurs kolęd i

Żychlin Parafia

pastorałek”

Św. Ap. Piotra

Opiekun: Edyta Marczak

i Pawła w Żychlinie

„Konkurs kolęd i
pastorałek”

Gminny
Urząd Miasta Żychlin
Parafia Św. Ap. Piotra
i Pawła w Żychlinie

Antoni Badurek
wyróżnienie

Opiekun: Edyta Marczak

„Mój świat”

Powiatowy
Kutnowski Dom
Kultury, Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Kutnie

Marcel Kosiorek
Filip Kłys

wyróżnienie

Opiekun: Elżbieta Michalska

„Mistrz ortografii”

Szkolny
Elżbieta Michalska

Antoni Badurek

I miejsce

Opiekun: Elżbieta Michalska

II miejsce

„Mistrz ortografii”

Szkolny
Elżbieta Michalska

Zuzanna Olszewska

Opiekun: Katarzyna Rolińska

„Mistrz ortografii”

Szkolny
Elżbieta Michalska

Marcel Kosiorek

Opiekun: Elżbieta Michalska

III miejsce

„W pracowni św. Mikołaja”

Gminny
Żychliński Dom
Kultury

Julia Włodarczyk
II miejsce
Opiekun: Anna Wojtalewicz

„W pracowni św. Mikołaja”

Gminny
Żychliński Dom
Kultury

Maja Kaczmarek
II miejsce
Opiekun: Anna Wojtalewicz

MEDITESI
Ogólnopolski konkurs
wiedzy na temat zdrowia i
i jego ochrony

Ogólnopolskie
Centrum Edukacji
Jan Mroziewicz

10 miejsce

Zuzanna Czerbniak

10 miejsce

Zuzanna Jackowska

13 miejsce

Zofia Czaja

15 miejsce

Opiekun: Lidia Koralewska

Konkurs Plastyczny „Nie
piję więc zwyciężam i
triumfuje”

Gminny
Zespół Szkół nr 1
Zofia Czaja

II miejsce

Opiekun:
Matylda Jakubowska-Czaja

Konkurs Plastyczny

Konkurs
międzyszkolny
„Barwy nieba w
obiektywie”

Wanesa Wojtasiak

I MIEJSCE

Jan Mroziewicz

II MIEJSCE

Julia Szczepańska

III MIEJSCE

Opiekun: Gabriela Mazurek

OLIMPUS

Olimpus

z fizyki

Jan Mroziewicz

20 miejsce

Julia Stuldych

20 miejsce

Zuzanna Czerbniak

25 miejsce

Zosia Czaja

29 miejsce

sesja wiosenna

Opiekun: Gabriela Mazurek

Międzyszkolny Konkurs
„Scena biblijna z życia
Apostołów-Piotra i Pawła

Międzyszkolny
Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Grabowie
Parafia Św. Ap. Piotra
i Pawła w Żychlinie

Dominika Szafrańska
III miejsce

Opiekun: Edyta Marczak
Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny „Scena biblijna
z życia Apostołów-Piotra i
Pawła”

Międzyszkolny
Szkoła Podstawowa
w Grabowie
Parafia Św. Ap. Piotra
i Pawła w Żychlinie

Zofia Czaja

Opiekun: Edyta Marczak

Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny „Scena biblijna
z życia Apostołów-Piotra i
Pawła”

Międzyszkolny
Szkoła Podstawowa
w Grabowie
Parafia Św. Ap. Piotra
i Pawła w Żychlinie

Klaudia Studzińska

wyróżnienie

wyróżnienie

Opiekun: Edyta Marczak

Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny „Scena biblijna
z życia Apostołów-Piotra i
Pawła”

Międzyszkolny
Szkoła Podstawowa
w Grabowie
Parafia Św. Ap. Piotra
i Pawła w Żychlinie

Julia Kucharczyk
wyróżnienie

Opiekun: Edyta Marczak

Ogólnopolska olimpiada
przedmiotowa z
matematyki „OLIMPUS”
sesja wiosenna

Ogólnopolski
OLIMPUS

Natalia Machała
Tytuł laureata

Opiekun: Izabela Gałązka

Ogólnopolska olimpiada
przedmiotowa z
matematyki „OLIMPUS”
sesja wiosenna

Ogólnopolski
OLIMPUS

Oliwia Sobierańska
Tytuł laureata

Opiekun: Izabela Gałązka

Ogólnopolska olimpiada
przedmiotowa z
matematyki „OLIMPUS”
sesja wiosenna

Ogólnopolski
OLIMPUS

Nadia Czaja

Tytuł laureata

Opiekun: Izabela Gałązka

Ogólnopolska olimpiada
przedmiotowa z
matematyki „OLIMPUS”
sesja wiosenna

Ogólnopolski
OLIMPUS

Roksana Banasiak
Tytuł laureata

Opiekun: Izabela Gałązka

Ogólnopolska olimpiada
przedmiotowa z
matematyki „OLIMPUS”
sesja wiosenna

Ogólnopolski
OLIMPUS

Joanna Krzewicka
Tytuł laureata

Opiekun: Izabela Gałązka

Ogólnopolska olimpiada
przedmiotowa z
matematyki „OLIMPUS”
sesja wiosenna

Ogólnopolski
OLIMPUS

Damian Sadkowski
Tytuł laureata

Opiekun: Izabela Gałązka
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Nazwa zawodów

Mistrzostwa Powiatu
w Unihokeju chłopców
08.11.2017

Organizator i zasięg

Osiągnięcia /opiekun

Gimnazjum w Bedlnie

Drużyna chłopców SP Nr 1

Powiatowy

III miejsce

1. Piotr Kajma
2. Brajan Kostkiewicz
3. Piotr Juszczyszyn
4. Marcel Modrzejewski
5. Jakub Walczak
6. Krystian Durma
7. Oskar Kajak
8. Marcel Stuldych

9. Sebastian Andrzejewski
10. Maciej Pawlak

Opiekun: Bogdan Kciuk
2

Gminna Turniejada
klas I-III pod hasłem
„Nie piję, więc triumfuję
i wygrywam”
23.11.2017

Szk. Podst. w Grabowie

Drużyna SP Nr 1

Gminny

II miejsce
kl.1
1. Kacper Biesiekierski
2. Karol Jakubowski
3. Maciej Machała
4. Filip Grobelkiewicz
5. Maksymilian Grochocki
6. Wiktoria Kostkiewicz
7. Zuzanna Rudzińska
8. Justyna Bzdak
9. Maja Kaczmarek
10.Aurelia Brzozowska
kl.2 w związku z tym, że nie ma
w szkole klasy II brała udział
klasa IIIb
1. Eryk Kostkiewicz
2. Michał Kostkiewicz
3. Kamil Przybysz
4. Kacper Krystecki
5. Filip Krukowski
6. Zuzanna Kazimierczyk
7. Maja Przybysz

8. Dominika Szafrańska
9. Zuzanna Olszewska
10.Anna Pochwałowska
kl.3
1. Jakub Wyżyński
2. Jakub Sobierański
3. Szymon Szubka
4. Mateusz Lisiecki
5. Maciej Bogel
6. Maja Pirowska
7. Maja Przybyszewska
8. Julia Rachubińska
9. Wiktoria Modrzejewska
10. Sandra Parzęcka

Opiekunowie:
Bogdan Kciuk
Sylwia Walczak
Katarzyna Rolińska

3

Turniej unihokeja
Dziewcząt i chłopców
klas IV-VII pod hasłem
„Nie piję, więc triumfuję
i wygrywam”
23.11.2017

Gminny

Drużyna dziewcząt
SP Nr 1
III miejsce

Szk. Podst. Nr 1 w Żychlinie

1. Szczepańska Julia

Gminny

2. Czaja Zofia

Szk. Podst. w Grabowie

3. Szubka Zuzanna
4. Jackowska Zuzanna
5. Frontczak MIchalina

6. Stuldych Julia
7. Stefaniak Beata

8. Andrzejewska Angelika
Drużyna chłopców
SP Nr 1
II miejsce
1. Banasiak Mikołaj
2. Szymański Eryk
3. Stuldych Norbert
4. Garstka Paweł
5. Gwardęcki Mateusz
6. Szczapa Kacper
7. Pietrzak Piotr
8. Kostkiewicz Brajan

Opiekun: Bogdan Kciuk

4

Turniej Rodzinny Tenisa
Stołowego
02.12.2017

Gimnazjum w Żychlinie

Uczniowie SP Nr 1
1. Oliwia Banasiak - II m

Gminny

Opiekun: Bogdan Kciuk
5

Gminny Turniej Halowej
Piłki Nożnej chłopców
Szkół Podstawowych
klas IV-VI
08.12.2017

Gimnazjum w Żychlinie

Drużyna chłopców SP Nr 1

Gminny

III miejsce

1. Piotr Kajma
2. Brajan Kostkiewicz
3. Piotr Juszczyszyn
4. Marcel Modrzejewski
5. Jakub Walczak

6. Krystian Durma
7. Oskar Kajak
8. Marcel Stuldych
9. Sebastian Andrzejewski
10. Maciej Pawlak

Opiekun: Bogdan Kciuk
6

Gminna Turniejada
Klas I-IV
Szkół Podstawowych
12.12.2017

Stowarzyszenie Przyjaciele
Dwójki

Uczniowie SP Nr 1
II miejsce

Gminny
kl. I
1. Kacper Biesiekierski
2. Karol Jakubowski
3. Maciej Machała
4. Filip Grobelkiewicz
5. Krzysztof Jastrzębski
6. Wiktoria Kostkiewicz
7. Zuzanna Rudzińska
8. Justyna Bzdak
9. Maja Kaczmarek
10.Maria Walczak
kl.2 IIIb
1. Eryk Kostkiewicz
2. Michał Kostkiewicz
3. Kamil Przybysz
4. Kacper Krystecki

5. Filip Krukowski
6. Zuzanna Kazimierczyk
7. Maja Przybysz
8. Dominika Szafrańska
9. Zuzanna Olszewska
10.Anna Pochwałowska
kl.3
1. Jakub Wyżyński
2. Jakub Szałkowski
3. Szymon Szubka
4. Mateusz Lisiecki
5. Mikołaj Bisiorkowski
6. Maja Pirowska
7. Maja Przybyszewska
8. Julia Rachubińska
9. Wiktoria Modrzejewska
10. Marcelina Makowska
kl.4
1. Jakub Jagiełło
2. Filip Kapes
3. Filip Zieliński
4. Sebastian Andrzejewski
4. Wiktoria Gapińska
5. Julia Więcek
6. Klaudia Modrzejewska
7. Oliwia Ambroziak
8. Klaudia Jędrzejak

Opiekunowie:
Sylwia Walczak
Katarzyna Rolińska

7

Towarzyski Turniej Piłki
Siatkowej Chłopców
klas VII
15.12.2017

Szk. Podst. nr 1 w Żychlinie

Drużyna SP Nr 1
II miejsce

Gminny
1. Mikołaj Banasiak
2. Brajan Kostkiewicz
3. Piotr Juszczyszyn
4. Eryk Szymański
5. Jakub Walczak
6. Norbert Stuldych
7. Paweł Garstka
8. Piotr Pietrzak
9. Mateusz Gwardęcki
10. Jakub Drozdowski

Opiekun: Bogdan Kciuk

8

Drużynowe Mistrzostwa
powiatu
w Tenisie Stołowym
Chłopców
19.12.2017

Szkolny Związek Sportowy w
Kutnie

Drużyna chłopców SP Nr 1
IV miejsce

Powiatowy

1. Jakub Walczak
2. Brajan Kostkiewicz
3. Piotr Juszczyszyn
Opiekun: Bogdan Kciuk

9

Gminny Turniej Piłki
Nożnej Chłopców
13.04.2018

Gmina Żychlin

Drużyna chłopców SP Nr 1

Powiatowy

III miejsce

1. Filip Więcek

2. Brajan Kostkiewicz
3. Piotr Juszczyszyn
4. Marcel Modrzejewski
5. Jakub Walczak
6. Krystian Durma
7. Oskar Kajak
8. Marcel Stuldych
9. Sebastian Andrzejewski
10. Filip Kapes

Opiekun: Bogdan Kciuk
10

Turniej Piłki Nożnej
Chłopców Klas III
07.06.2018

Szk. Podst. Nr 2 w Żychlinie

Drużyna SP Nr 1
III miejsce

Gminny
1. Jakub Wyżyński
2. Jakub Sobierański
3. Jakub Szałkowski
4. Mikołaj Bisiorkowski
5. Kacper Makowski
6. Kamil Przybysz
7. Maciej Bogel
8. Szymon Szubka
9. Mateusz Lisiecki
10.Kacper Krystecki

Opiekun: Bogdan Kciuk

Razem uczestników zawodów i turniejów sportowych
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Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo
w szkole
Ważniejsze programy edukacyjno-wychowawcze
realizowane przez szkołę

i

programy

profilaktyczne

1. Nazwa programu – „Jestem OK”
Skierowany do uczniów klas IV - VI
Cele programu:
•

Utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy
rozwój.

•

Zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków
psychoaktywnych.

•

Rozwijanie umiejętności odmawiania, podejmowania samodzielnych decyzji i
kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie.

2. Nazwa programu - „Bezpieczna droga do szkoły”
Skierowany do młodszych grup - kl. I, prowadzony przez policjanta dzielnicowego.
Cele programu:
•

Pogłębienie rozumienia zasad bezpieczeństwa na drogach;

•

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych w drodze do szkoły;

3. Nazwa programu – „Stop przemocy w szkole”
Skierowany do uczniów klas III – VII
Cele programu:
•
•
•
•
•
•
•

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.
Wzmocnienie czynników chroniących
Eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im.
Zwiększenie poczucia własnej wartości i podwyższenia własnej samooceny.
Stworzenie warunków sprzyjających pracy zespołowej i rozwijanie
umiejętności interpersonalnych.
Rozwijanie umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów i konfliktów.
Kształtowanie osobowości uczniów.

4. Nazwa programu – „Cyberprzemoc”
Skierowany do uczniów klasy VII, prowadzony przez policjanta dzielnicowego
Cele programu:
•
•
•
•

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów on-line.
Uświadomienie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu –
Internetu i telefonów komórkowych;
Wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania z
Internetu i telefonów komórkowych;
Zwrócenie uwagi na skutki nadmiernego korzystania z komputera, Internetu i
telefonu komórkowego dla zdrowia i rozwoju.

5. Nazwa programu – „Stop cyberprzemocy”
Skierowany do uczniów klas IV – VI
Cel programu:
Zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej i poszerzenie
wiedzy na temat cyberprzemocy:
·
·

jakie formy może przyjmować cyberprzemoc,
jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich
konsekwencje,

·

jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań,

·

jak powinna się zachować ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy,

·

jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy,

·

jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

6.Śniadanie daje moc
skierowany do uczniów klas: I-III, VA, VB
Cel programu: zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli
śniadania w diecie dziecka. Przyczynianie się do obniżania poziomu
niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję
prawidłowego żywienia
7.Otwarta droga
Skierowany do uczniów klas: VII
Cel programu: profilaktyka uzależnień, kształtowanie umiejętności
komunikacji
8.STOP CYBERPRZEMOCY, Cyberprzemoc- pułapki Internetu,
Skierowany do uczniów klas: IVb, Vb

Cel programu: zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz
uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z
możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiary, jak
i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć, powinno być
wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad
reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.
9„Spojrzeć inaczej”
Skierowany do uczniów klas: VB
Cel programu: integracja zespołu uczniowskiego, przeciwdziałanie
dyskryminacji, wykluczeniu, krzywdzie.
10.Bądź bezpieczny na drodze- udzielamy pierwszej pomocy
Skierowany do uczniów klas: I-III
Cel programu: zwiększenie świadomości i umiejętności uczniów w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, znajomość numerów alarmowych
11.Bezpieczna droga do szkoły
Skierowany do uczniów klas: I-III
Cel programu: wdrażanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
znajomość przepisów ruchu drogowego .
Ważniejsze wydarzenia w roku 2018:
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły przystąpili
do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.
Celem projektu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia
i aktywności fizycznej na zdrowie, propagowanie zdrowego stylu życia wśród
młodzież szkolnej w zakresie kształtowania właściwych nawyków żywieniowych
i promocji zasad aktywnego stylu życia. Poprzez projekt zachęcaliśmy uczniów do
dokonywania właściwych żywieniowych wyborów i aktywnego spędzania wolnego
czasu. Do realizacji zaplanowanych zadań włączyli się wszyscy uczniowie klas V –
VII, nauczyciele, a także rodzice naszych wychowanków.
Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie opracowywali przepisy sałatek owocowych
i warzywnych, a następnie wykonywali je praktycznie, szukali zdrowych zamienników
słodyczy, opracowywali również przykładowe jadłospisy, liczyli kalorie najczęściej
spożywanych produktów, nauczyli się obliczać wskaźnik BMI, odczytywali etykiety
produktów spożywczych. Aktywnie spędzali czas uczestnicząc w zajęciach na
pływalni, turniejach sportowych organizowanych przez nauczycieli wychowania
fizycznego, wycieczkach i rajdach rowerowych klasowych. Uczniowie opracowali
i zaprezentowali swoje ,,recepty na zdrowie” w postaci prac plastycznych
i prezentacji multimedialnych, w których nie zabrakło porad o zdrowym odżywianiu,
o przestrzeganiu higieny i uprawianiu sportu.
Zagadnienia programowe realizowane podczas godzin do dyspozycji wychowawcy,
lekcji przyrody, wychowania fizycznego oraz zajęć technicznych:
•
•

Zasady zbilansowanej diety.
Aktywność fizyczna.

•
Prozdrowotne zachowania w rodzinie.
•
Nałogi i ich wpływ na nasze zdrowie.
•
Zdrowie na talerzu.
•
Normy żywieniowe – układanie jadłospisów.
•
Piramida żywienia – omówienie, wykonanie plakatów, ekspozycja na
korytarzach szkolnych.
•
Drugie śniadanie ucznia.
•

Desery i koktajle owocowo-warzywne.

W ramach realizacji programu wykorzystywaliśmy plakaty, scenariusze zajęć,
broszury, gazetki, krzyżówki, rebusy, filmy edukacyjne. Wszystkie przedsięwzięcia
organizowane w ramach projektu ,,Trzymaj Formę” cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczniów.
Co zyskaliśmy realizując projekt?
•

uczniowie zdobyli szeroką wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia i roli
aktywności fizycznej w codziennym życiu
•
mieli okazję rozwijać swoją kreatywność, wykazać się pomysłami,
umiejętnościami kulinarnymi, plastycznymi i sportowymi
•
zajęcia projektowe integrowały zespoły klasowe, uczyły trudnej pracy
zespołowej
9 listopada 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie włączyła się w bicie
„ Rekordu dla Niepodległej”, bowiem o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie
śpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy „ Mazurek Dąbrowskiego ”. Odbyła się
również uroczysta akademia poświęcona 100 rocznicy odzyskania niepodległości
przez nasz kraj. Uczniowie klasy VI B przygotowali montaż słowno-muzyczny pt.
„Niepodległa” pod kierunkiem p. Agnieszki Sidwy, p. Barbary Sadkowskiej i p. Sylwii
Walczak. Artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, artystyczne i
recytatorskie. Były wiersze i pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki
i uczucia walczących o
niepodległość.
Uczczono datę szczególną – 11 listopada 1918 roku, kiedy państwo polskie
narodziło się na nowo, odzyskało upragnioną wolność. W bardzo ciekawy
sposób został przedstawiony 123-letni okres niewoli Polaków. „Był to smutny czas
w historii naszej Ojczyzny. Nie było polskiego Rządu, wojska ani stolicy. Nie wolno
było używać polskiej flagi ani godła…”. Młodzi aktorzy nawiązując do czasów
obecnych, uświadomili wszystkim zebranym, że wolność nie jest dana nam raz na
zawsze. Jako prawi obywatele musimy stać na straży suwerenności naszego
narodu.
Uroczystość zakończyła projekcja krótkiego filmu, w którym uczniowie klasy VIII
przeprowadzili wśród społeczności szkolnej sondaż na temat patriotyzmu. Realizacja
filmu odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”
organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego pod nadzorem Ministerstwa
Edukacji Narodowej. W czerwcu 2018 roku szkoła otrzymała tytuł „Patriotycznej
Szkoły”.

Uczniowie i nauczyciele z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i
wysłuchali tej szczególnej lekcji historii. Świętowaliśmy razem 100 – lecie odzyskania
niepodległości. Dyrektor szkoły Jacek Dysierowicz podziękował nauczycielom
i uczniom za trud i wysiłek włożony w przygotowanie tej pięknej uroczystości,
przedstawił przebieg gminnych uroczystości obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r. w mieście, na które zaprosił
wszystkich uczniów i nauczycieli oraz życzył wszystkim radosnego świętowania
Niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty lub właściwego
ministra w szkole, którego prowadzenie należy do zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego
W szkole w roku szkolnym 2017/2018 nie była przeprowadzona ewaluacja
zewnętrzna, nie przeprowadzono żadnej kontroli . Przeprowadzono natomiast
monitorowanie udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej, uwag nie
udzielono.
Społeczność Szkoły realizuje zadania Statutowe, zadania wynikające z Programu
Wychowawczo - Profilaktycznego, w oparciu o :
•

diagnozę potrzeb i oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców;

•
wybór najważniejszych problemów (celów) Szkoły wynikających z badań
diagnostycznych;
•
ustalenie przyczyn problemów i sformułowanie odpowiednich zadań służących
ich rozwiązaniu;
•

budowę planu pracy Szkoły opracowanego w oparciu o cele priorytetowe.

Analiza powyższa, jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron Szkoły
oraz badania szans i zagrożeń jakie przed nią stoją.
Oparta jest na założeniu, że poniższe czynniki mają wpływ na bieżącą i przyszłą
pozycję szkoły:
•

unikać zagrożeń,

•

wykorzystywać szanse,

•

eliminować słabe strony,

•

opierać się na mocnych stronach

MOCNE STRONY NASZEJ SZKOŁY:
➢

jasno sprecyzowana wizja i misja Szkoły

➢

dobry poziom nauczania

➢

postęp efektów kształcenia

➢

wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna podejmująca nowe
działania, doskonaląca swój warsztat pracy.

➢

W szkole corocznie przeprowadzana jest wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły,
a wyciąganie wnioski służą do planowania pracy na rok następny

udział w ciekawych przedsięwzięciach i projektach poszerzających ofertę
edukacyjną szkoły
➢ Pracownicy szkoły chętnie podejmują nowe działania, doskonalą swój warsztat pracy
➢ Dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym
➢

➢

dobra opinia o Szkole w środowisku, jako najważniejszy powód jej wyboru
przez uczniów

➢

przyjazna atmosfera pracy-dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i
rodzicami

➢

różnorodne formy diagnozowania postępów uczniów

➢

dobrze zorganizowany system pomocy psychologiczno – pedagogicznej

➢

w szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów:
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zdolności
i
zainteresowania uczniów, logopedyczne, z psychologiem , zajęcia rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno – kompensacyjne
i rewalidacyjne
pozytywne kontakty szkoły z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę,
wynikające z trafności dokonywanych decyzji oraz podejmowanych działań na
rzecz szkoły
uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych
i artystycznych
Uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych.
dostosowanie, przez większość nauczycieli, metod pracy do możliwości

➢

.
➢
➢
➢

uczniów zdolnych , jak też tych, którzy mają trudności w nauce
➢

Szkoła realizuje Program profilaktyczno-wychowawczy poddawany bieżącej
ewaluacji.

➢

W szkole obowiązują spójne zasady oceniania - WSO, PSO.

➢

Corocznie przygotowywany jest bogaty kalendarz imprez i uroczystości
szkolnych

➢

programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

➢

dobre zaplecze do prowadzenia zajęć sportowych

➢

coraz lepsze efekty pracy z uczniem zdolnym

➢

wysoka ocena i bardzo duże zaufanie rodziców do wychowawcy klasowego

➢

praca Rady Pedagogicznej jako dobrze zgranego zespołu

➢

bardzo dobra współpraca Szkoły ze środowiskiem

Środowisko lokalne pozytywnie postrzega szkołę jako instytucję nie tylko
edukacyjną, ale również kulturalną.
➢ Sprzyjający efektywnej edukacji „etos szkoły”(klimat szkoły), który przejawia
się w:
- utożsamianiu się ze szkołą i dumie z niej (społeczność szkoły jest spójna),
- gościnności (szkoła dobrze się prezentuje);
- wysokich oczekiwaniach wobec uczniów i nauczycieli,
- silnym, świadomym zadań kierownictwie,
- pozytywnym podejściu do ucznia (dobrze rozwinięty system motywowania
uczniów pochwałami i nagrodami),
- partnerskiej współpracy z rodzicami i społecznością lokalną.
➢

SŁABE STRONY NASZEJ SZKOŁY :
➢ wysoka liczba uczniów o niskim potencjale intelektualnym
➢ niedoskonała baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
multimediów
➢ Brak indywidualnych stanowisk komputerowych dla uczniów klas I-III.
➢ Brak zainteresowania niektórych rodziców współpracą
z wychowawcą i szkołą (niewielka grupa rodziców).
➢ Niechęć dużej grupy uczniów do samodzielnej nauki i planowania własnego
rozwoju oraz osiągnięć szczególnie z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych.
➢ Niewystarczające wyposażenie pracowni przedmiotowych
➢ Przestarzały sprzęt komputerowy w pracowni komputerowej
➢ Trudne warunki lokalowe
➢ Niski poziom materialny wielu rodzin
➢ Ograniczenia

współpracy

z

Poradnią

Psychologiczno

Pedagogiczną

(konieczna zgoda rodziców), co czasami uniemożliwia podjęcie działań
pomocowych
➢ Słaby poziom świadomości pedagogicznej rodziców
➢ Brak programów autorskich realizowanych przez nauczycieli,
➢ Niewielka liczba uczniów osiągających sukcesy w konkursach i zawodach
sportowych
➢ Brak placu zabaw dla najmłodszych dzieci.
➢

SZANSE:
➢ wzrost średniej wyników nauczania

➢ satysfakcja nauczycieli
➢ zadowolenie rodziców i uczniów
➢ promocja szkoły
➢ przyjmowanie przez uczniów pozytywnych wzorców
➢ większy udział uczniów w olimpiadach
➢ pozytywna atmosfera w pracy
➢ zadowolenie dyrekcji
➢ wzrost pozycji szkoły w środowisku lokalnym
➢ większa wiara uczniów we własne siły
➢ podniesienie samooceny uczniów
➢ wzrost aspiracji życiowych uczniów
➢ osiąganie przez uczniów sukcesów na kolejnych etapach kształcenia
➢ wzrost odpowiedzialności rodziców za dzieci, mądre rodzicielstwo
➢ dobra atmosfera w klasach
➢ więcej inicjatyw uczniowskich
➢ Pozyskiwanie środków na wsparcie rozwoju edukacji z Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
➢ Rodzice pozytywnie wpływają na działania wychowawcze i opiekuńcze
szkoły.
➢ Nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami wnosi do szkoły nowe
pomysły na realizację działań dydaktyczno – wychowawczych
➢ Pozytywne opinie o szkole wpływają na pozyskanie sprzymierzeńców i
darczyńców
➢ Współpraca z uczelniami wyższymi.
➢ Zjawiska i procesy zachodzące w szkole korzystnie wpływają na jej pracę
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
ZAGROŻENIA:
➢ grupa rodziców „nie do ruszenia”
➢ grupa uczniów, których nie zmotywowały dotychczasowe działania
➢ brak perspektywy na poprawę sytuacji materialnej niektórych rodzin
➢ powszechna świadomość/opinia braku perspektyw
➢ Zmiany związane z reformą oświaty.
➢ Zbyt małe środki finansowe na zakup nowoczesnych pomocy naukowych

Wnioski końcowe :
1. Szkoła jest dobrze postrzegana przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę
oraz przez środowisko lokalne, dlatego należy tak pracować, aby ten dobry
wizerunek utrzymać.
2. Utrzymać mocne strony szkoły, a niektóre nawet rozwijać i doskonalić w miarę
potrzeb i możliwości.
3. Dążyć do minimalizowania, a nawet wyeliminowania słabych stron szkoły.
4. Dobrze wykorzystać szanse szkoły.
5. Przeciwdziałać i łagodzić zagrożenia.

Rekomendacje:
1. Stosować indywidualizację nauczania,

ze szczególnym uwzględnieniem

uczniów zdolnych, z dużym potencjałem i tych , którym nauka sprawia duże
trudności ze względu na bardzo niski potencjał intelektualny.
2. Stosować różne formy motywowania uczniów do nauki i podejmowania
trudniejszych zadań.
3. Wskazywać uczniom różne sposoby przyswajania wiedzy.
4. Pracować nad podniesieniem efektów kształcenia, poprzez analizę osiągnięć
uczniów i wdrażanie wniosków z analiz.
5. Pozyskiwać środki na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i
wyposażenia sal.
6. Organizować pomoc socjalną dla uczniów potrzebujących
7. Promować nowoczesne rozwiązania w zakresie nauczania, pracy z uczniem i
kontaktu

z rodzicami.

8. Zbudować nowoczesną i użyteczną stroną internetową oraz rozwinąć
promocję szkoły na portalach społecznościowych.
9. W pełni wykorzystać wyniki diagnozowania pracy szkoły do podnoszenia
jakości pracy szkoły
10. Promować uczniów szczególnie uzdolnionych
11. Zwiększyć kontrolę spełniania przez uczniów obowiązku nauki i zapobiegania
absencji

12. Dokonać analizy losów absolwentów

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Żychlinie..

Załącznik Nr 11 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r

Przedszkole
Samorządowe Nr 1
w Żychlinie
Oświata i Edukacja

Żychlin 2019r.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie powstało we wrześniu 2002 roku
i mieści się w budynku zlikwidowanego Przedszkola Samorządowego Nr 4.
Jednopiętrowy budynek usytuowany jest na obrzeżach miasta, z dala od głównych,
ruchliwych ulic, pośród zieleni. Przedszkole posiada własny ogrodzony teren o
powierzchni 6102 m2, na którym oprócz budynku usytuowany jest plac zabaw,
wyposażony w urządzenia i sprzęt terenowy spełniający wszelkie wymogi
bezpieczeństwa. Do dyspozycji dzieci i nauczycieli jest rozległy, zadrzewiony teren
parkowo -ogrodowy, który pozwala na obserwacje przyrodnicze we wszystkich
porach roku, a ponadto daje szerokie możliwości aktywności ruchowej i zabawowej
dzieci. Jest także miejscem organizowania licznych imprez plenerowych.
Przedszkole dysponuje:
- czterema przestronnymi, widnymi salami dziennego pobytu dzieci o średniej
powierzchni 64 m2 każda,
- sanitariatami dostosowanymi do wieku dzieci, usytuowanymi przy każdej z sal,
- szatnią z wydzielonymi szafkami dla każdej grupy, kącikami informacyjnymi dla
rodziców oraz galerią prac dzieci,
- gabinetem logopedycznym,
- gabinetem pedagoga
- pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi,
- samodzielnym zapleczem kuchennym,
- ogromnym terenem zielonym z różnorodnym bogactwem roślinności.

W naszej placówce zapewniamy:
* przedszkole "miłości" (określenie nadane przez Rodziców) poprzez stwarzanie
ciepłej, rodzinnej atmosfery, kreowanie życzliwego stosunku do wszystkich klientów
naszego przedszkola,
* zdrowy, bezpieczny i prawidłowy rozwój dzieci,
* wychowanie w duchu szacunku i tolerancji, respektowania potrzeb innych,

* działalność dydaktyczną nauczycieli, wyrażoną w procesie organizowania sytuacji
edukacyjnych, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i wychowania,
wprowadzających dziecko w świat własnej aktywności twórczej.
Do tradycji Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie należy:
•
•

•
•
•
•
•
•

organizowanie uroczystości z udziałem członków najbliższego otoczenia naszych
wychowanków,
organizowanie cieszących się ogromnym powodzeniem Festynów Rodzinnych:
"Święto pieczonego ziemniaka", "Nim kolęda zagości , kup prezenty dla gości",
"Kiermasz Wielkanocny",
prowadzenie zajęć otwartych i warsztatowych dla rodziców,
realizowanie programu adaptacji dzieci do przedszkola,
organizowanie dni otwartych w okresie naboru dzieci do przedszkola,
cykliczne organizowanie koncertów edukacyjnych dla dzieci w wykonaniu
profesjonalnych artystów z Fundacji „Muzyka Świata”,
organizowanie wycieczek autokarowych dla dzieci,
współpraca z lokalnym środowiskiem społecznym.
WIZJA
- dążymy, aby każde dziecko miało świadomość tego , co służy, a co zagraża
przyrodzie,
- wcielamy ideę zdrowego życia poprzez hartowanie i ćwiczenia sprawnościowe,
- zapewniamy miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki,
- wychowujemy poprzez teatr, muzykę, plastykę, taniec oraz sprawność fizyczną,
- przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole,
- kształtujemy u wychowanków postawę wrażliwości, szacunku i tolerancji,
- stosujemy nowoczesne, aktywizujące metody i formy pracy zapewniając dzieciom
możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągania
sukcesów rozwojowych,
- posiadamy wypracowany sposób udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
dzieciom :
a) prowadzenie obserwacji;
b) rozmowa z rodzicem lub prawnym opiekunem w celu poznania ewentualnych
problemów dzieci oraz zachęcenia do wnioskowania o badanie dziecka w poradni
psychologiczno -pedagogicznej;
c) w kontakcie z rodzicami/ prawnymi opiekunami - ustalenie terminów spotkań ze
specjalistami,
rodzicom / prawnym opiekunom:
a) umożliwiamy kontakt ze specjalistami z PPP oraz grup terapeutycznych
funkcjonujących przy RKA na życzenie rodziców i wg potrzeb (telefoniczne ustalenie
terminów, udostępnienie lokalu)
b) organizujemy spotkania ze specjalistami na terenie placówki (psycholog, pedagog,
terapeuta, logopeda) w zależności od potrzeb,
- wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci poprzez :

a) kontakty indywidualne z rodzicami w wyznaczonych i ustalonych terminach,
b) zajęcia otwarte umożliwiające bezpośrednią obserwację dziecka,
c) zebrania grupowe,
d) spotkania integracyjne (festyny, uroczystości , konkursy wewnętrzne i zewnętrzne,
wycieczki, itp)
W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie w roku 2018 funkcjonowały
4 oddziały wiekowe funkcjonujące w godzinach realizacji podstawy programowej
(8.00 – 13.00) skupiające po 25 dzieci :
I – dzieci 2,5; 3 i 4 letnie
II – dzieci 4-5 letnie
III – dzieci 5-6 letnie
IV- dzieci 6-letnie
Ponadto dzieci korzystające z pobytu w przedszkolu w godzinach powyżej podstawy
programowej skupione były w 3 grupach międzyoddziałowych funkcjonujących
w godzinach 6.30 – 8.00 (1 grupa) oraz 13.00 – 15.30 (2 grupy).
W przedszkolu zatrudnionych jest 7 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
w tym dyrektor, 4 nauczycieli wychowawców grup i 2 specjalistów (logopeda i
pedagog) uzupełniających etat w grupach.
W skład personelu administracyjno –obsługowego wchodzi pomoc administracyjna,
kucharka i pomoc kuchenna oraz 4 woźne. Dwie osoby zatrudnione są na czas
określony.
WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM;
CELE WSPÓŁPRACY:
1.Integracja ze środowiskiem lokalnym.
2.Promowanie osiągnięć przedszkola.
3.Pozyskiwanie środków finansowych.
4.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci,
rodziców, członków rodzin oraz społeczności lokalnej.
5. Kształtowanie u dzieci umiejętności prawidłowego funkcjonowania w środowisku
lokalnym.
6.Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, jako członka społeczności
lokalnej i regionalnej.
7. Tworzenie warunków do kształtowania preorientacji zawodowej.
Główni partnerzy przedszkola:
•
•
•
•
•
•
•

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Kownackiej w Żychlinie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
Zespół Szkolno -Przedszkolny
Żychliński Dom Kultury
Urząd Gminy w Żychlinie
Komisariat Policji w Żychlinie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Domostwo”

Inni partnerzy przedszkola:
•
•
•
•

Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Kutnie
Fundacja „Muzyka Świata”
Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe,

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W 2018 R.

Instytucja
ŻDK

Forma
współpracy
Konkursy

Tematyka współpracy

Uczestnicy

Konkurs plastyczny z okazji 40
lecia Kapeli „Dobrzeliniacy”
Konkurs muzyczny z okazji 40
lecia Kapeli „Dobrzeliniacy” – „Na
ludową nutę”
III Przegląd Piosenki Bajkowej
Konkurs mody ekologicznej –
EKO - MODA
Dzień Babci i Dziadka

9 uczestników

Uroczystości
przedszkolne
zorganizowane Dzień Matki i Ojca
na terenie ŻDK
Inne
Święto Pluszowego Misia
WOŚP – występ taneczny dzieci
Zespół
Szkolno Przedszko
lny

konkursy

SP Nr 1

Wycieczki

MGBP im.
M.
Kownackie
j
Młodzieżo
wy
Ośrodek
Socjoterap
ii
„Domostw
o”

konkursy
Lekcje
biblioteczne
Impreza
integracyjna w
Ośrodku
„Street Art.”
Przedszkolny
Bal
Karnawałowy
Andrzejki
Przedszkolne

Mały Mistrz Mowy – konkurs
logopedyczny
„Przedszkolak poznaje świat” –
konkurs plastyczny
IV Wiosenna Spartakiada
Sportowa dla Przedszkolaków
Wycieczki adaptacyjne
Wycieczka do Biblioteki szkolnej
Konkurs plastyczny – kartka
świąteczna
Lekcja biblioteczna - jesień

5 uczestników
6 uczestników
3 uczestników
Wszystkie dzieci i
ich Dziadkowie
Wszystkie dzieci i
Rodzice
Wszystkie dzieci
Dzieci z grup
starszych
4 uczestników
6 uczestników
10 osobowa
drużyna
starszaków
Dzieci 6-letnie
Dzieci 6-letnie
18 dzieci
Wszystkie grupy

Występ grupy tanecznej z
Przedszkola

Dzieci Starsze

Udział i pomoc w prowadzeniu
imprezy młodzieży z Domostwa

6 osób z
opiekunem

Przeprowadzenie spotkania z
dziećmi

6 osób z
opiekunem

Komisariat
Policji

Wycieczki

Kontrolowanie
autokarów

Apteka
BELLIS

Wycieczka
edukacyjna

Lokalne
zakłady
pracy
Urząd
Gminy w
Żychlinie

Wycieczki
edukacyjne
Objęcie
Patronatem
Burmistrza
Konkursów
organizowanyc
hw
Przedszkolu

Wycieczka wynikająca z planu
pracy i planu preorientacji
zawodowej
Wycieczki autokarowe do Kutna
Wycieczka autokarowa do
Lutomierska
Wycieczka wynikająca z planu
pracy i planu preorientacji
zawodowej
Wycieczki wynikające z planu
pracy i planu preorientacji
zawodowej
Gminny Konkurs wokalny – „Moją
Ojczyzną jest Polska” –
ufundowanie nagród dla
uczestników i laureatów

„Szopka Bożonarodzeniowa” –
konkurs plastyczny –
ufundowanie nagród dla
uczestników i laureatów
Udział
Udział w Uroczystości z okazji
przedstawicieli Święta Niepodległości
UG w
Udział w Wieczornicy „Nim
Konkursach i
kolęda zagości…”
Uroczystościac Udział w charakterze Jury w
h
Gminnym Konkursie wokalnym –
Przedszkolnyc „Moją Ojczyzną jest Polska”
h
Udział w charakterze Jury w
Gminnym konkursie
recytatorskim „Polska w wierszu i
prozie”

Grupy starsze
Styczeń , marzec
– wszystkie dzieci
Czerwiec –
wszystkie dzieci
4 grupy wiekowe

Wg planowania
miesięcznego
Maj – uczestnicy
ze wszystkich
placówek
przedszkolnych z
terenu Gminy
Żychlin
Dzieci z
Przedszkola – 23
uczestników

KONKURSY ZORGANIZOWANE PRZEZ PS NR 1 W 2018 R.
Rodzaj konkursu

Nazwa konkursu

Termin

Osoba
odpowiedzialna

Zewnętrzne

„Polska w wierszu i
prozie” – gminny konkurs
recytatorski dla
przedszkolaków

listopad

Danuta Blejson

Gminny konkurs
muzyczny dla
przedszkolaków
„Moją ojczyzną jest moja
Polska ”
Wewnętrzne

Renata
Kwiatkowska
Danuta Blejson
maj

„Warzywne cudaki” konkurs plastyczny

wrzesień

„Szopka
Bożonarodzeniowa” konkurs plastyczny

Grudzień

Renata
Kwiatkowska
Krystyna Cieślak

Dużym problemem w zakresie organizowania konkursów przedszkolnych jest
pozyskiwanie środków od sponsorów na zakup upominków dla uczestników i
laureatów. Dużą pomocą jest Burmistrz Gminy Żychlin, który część konkursów
obejmuje swym patronatem. Środki na pozostałe konkursy nauczyciele poszukują
wśród firm lokalnych i rodziców.

REALIZOWANE PROGRAMY DODATKOWE, UDZIAŁ W AKCJACH W 2018R.
L.p. Nazwa projektu

Termin realizacji

Uczestnicy
Dzieci 5-6 letnie

1

„Czyste powietrze wokół nas” – akcja
we współpracy z PSSE w Kutnie

IV – V

3

„Cała Polska czyta dzieciom”

W ciągu całego roku Dzieci ze wszystkich
szkolnego
grup

4

„Góra Grosza”

XI- XII

Wszystkie dzieci

5

Zbiórka karmy dla zwierząt współpraca ze stowarzyszeniem
„Cztery łapy” – zebrano 50 kg suchej
karmy i kilkanaście puszek

XII

Wszystkie dzieci

INWESTYCJE
W okresie wakacyjnym 2018r. w ramach wydatków inwestycyjnych Gminy Żychlin
poddano gruntownej modernizacji dach na budynku przedszkolnym. Wyrównana
została powierzchnia dachu, założona nowa blacha i boczne okucia, obudowane
blachą trapezową kominy, zainstalowana została nowa instalacja odgromowa.
Koszt inwestycji to - 130 959,34 zł

Kolejną inwestycją wykonaną w placówce w roku 2018 była modernizacja placu
zabaw. Część zakupu nowych urządzeń na kwotę 20 000,00 zł pokryta została z
wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy, część w kwocie 9 907,30 zł z budżetu
przedszkola. Zakupione zostały nowe bujaki, huśtawki, ważki, ławki, stoliki. Do
zakupu w przyszłym roku budżetowym pozostał jeszcze domek edukacyjny.
W 2018 r. doposażono bazę przedszkola ze środków budżetowych placówki w nowe
szafki i półki oraz laptopa na łączną kwotę – 4 215,88 zł

➢ Analiza
Potencjał ludzki
Silne strony
- zgrany i kompetentny zespół,
pracowników etatowych, wysokie
kompetencje na szczeblu
pedagogicznym i organizacyjnym,
- duże doświadczenie i zaangażowanie
wszystkich pracowników przy
organizacji uroczystości przedszkolnych,

Słabe strony
- brak etatu konserwatora, personel
stanowią same kobiety, co przy dużym
terenie do obsługi (odśnieżanie,
grabienie liści, liczne drobne prace
naprawcze wymagające użycia narzędzi
elektrycznych, np. wiertarka stanowi
problem)

konkursów, rodzinnych imprez
integracyjnych i charytatywnych,
- umiejętności wielokierunkowej i bogatej
współpracy ze środowiskiem lokalnym,

- zapotrzebowanie na co najmniej ½
etatu pomocy nauczyciela – związane
jest to z obecnością w grupie najmłodszej
coraz większej liczby dzieci 2,5 letnich,
potrzebujących stałej pomocy w
samoobsłudze,
- potrzeba zatrudnienia 4 woźnej
oddziałowej na czas nieokreślony, co
będzie skutkować pełnym zgraniem
personelu, lepszym wykorzystaniem
pracowników podczas dyżuru
wakacyjnego i przerwy wakacyjnej,
- potrzeba ujednolicenia stanowiska
pomocy administracyjnej oraz
odpowiedniej gratyfikacji za wykonywanie
obowiązków, które w innych placówkach
wykonywane są przez kilka osób,

Finanse
Silne strony
- umiejętność dobrego gospodarowania
budżetem przedszkolnym – dobra
współpraca dyrektora, pomocy
administracyjnej oraz Referatu
Finansowego Urzędu Gminy,
- umiejętność dobrej organizacji żywienia
w przedszkolu, co przy wysokiej jakości
posiłków przekłada się na stawkę
żywieniową ustaloną od kilku lat na tym
samym poziomie,

Słabe strony
- zbyt małe środki na wynagrodzenie
personelu administracyjno –obsługowego
– pensje minimalne

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 1
Silne strony
- bogata oferta uroczystości
skierowanych do dzieci, ich rodzin i
środowiska lokalnego,
- wysoki poziom zadowolenia klientów –
dzieci i rodziców z działalności
edukacyjno – wychowawczo –
opiekuńczej placówki,
- dobre wykorzystanie bazy lokalowej
przedszkola,
- dobra współpraca ze środowiskiem

Słabe strony
- potrzeba modernizacji parkingu i
otaczających terenów zielonych –
dotychczasowy parking jest ciasny,
posiada zużytą nawierzchnię, w
newralgicznych godzinach przywożenia i
odbierania dzieci oraz podczas
uroczystości przedszkolnych istnieje
problem z komunikacją na parkingu,

lokalnym – udział w wydarzeniach i
imprezach proponowanych przez inne
placówki, wycieczki, udział w
wydarzeniach ogólnopolskich, np.
Rekord dla Niepodległej.
- zawsze wysoki poziom wydarzeń
artystycznych

Promocja
Silne strony

Słabe strony

- na bieżąco aktualizowana strona
internetowa przedszkola,
- pozytywna opinia rodziców i członków
rodzin o działalności przedszkola,
zwłaszcza o tradycyjnych
uroczystościach i imprezach
integracyjnych,
- dobra współpraca z mediami lokalnymi
- marketing szeptany, pozytywne opinie
mieszkańców, przekazywane dalej
- dobra opinia o działalności
przedszkola, czego wyrazem jest duże
zainteresowanie w okresie rekrutacji,

Baza lokalowa
Silne strony
- sukcesywne zakupy wyposażenia
przedszkolnego,
- duże , widne, przestronne sale,
- wyremontowane zaplecze kuchenne i
kuchnia,
- zmodernizowana sieć CO,
- zmodernizowany dach na budynku
przedszkolnym – pokrycie bachowe,
obróbka kominowa, nowa instalacja
odgromowa,
- nowe, bezpieczne urządzenia na placu
zabaw,

Słabe strony
- brak pomieszczenia socjalnego dla
nauczycieli i personelu administracyjno –
obsługowego,
- konieczna modernizacja całej elewacji
budynku ze względu na bezpieczeństwo
przeciwpożarowe oraz zagnieżdżenie os
pod drewnianą południową i zachodnią
elewacją (doraźne zabiegi nie skutkują,
osy odbudowują w szczelinach swoje
gniazda),
- pilna konieczność modernizacji
parkingu przedszkolnego dla rodziców i
pracowników oraz przyległych terenów
zielonych,
- konieczność renowacji trawnika pod

całym terenem placu zabaw,
- doposażenie placu zabaw w nowy
domek edukacyjny,
- uregulowanie własności drogi
dojazdowej do przedszkola,
- konieczność zakupu klimatyzatorów – w
okresie letnim (czerwiec – wrzesień) sale
południowe są zbyt nagrzane, nie
pomaga zaciemnienie okien roletami,
Doskonalenie
Silne strony

Słabe strony

- Dyrektor uczestniczył w 3 kursach
doskonalących finansowanych ze
- Zbyt mało środków jest przeznaczonych
środków wojewódzkich zadań
na doskonalenie nauczycieli w stosunku
edukacyjnych Łódzkiego Kuratora
do wykazywanych potrzeb.
Oświaty:
1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej
2. Zmiany prawa oświatowego od 1
września 2017r. i ich konsekwencje w
organizacji pracy szkoły/ placówki
oświatowej
3. Ocena pracy nauczyciela w świetle
nowych przepisów prawa
- Rada Pedagogiczna uczestniczyła w
szkoleniu doskonalącym finansowanym
ze środków wojewódzkich zadań
edukacyjnych Łódzkiego Kuratora
Oświaty: Sposoby reagowania w
sytuacjach konfliktowych z uczniem i
rodzicami.
- W sierpniu Dyrektor uczestniczył w
szkoleniu organizowanym przez ECRK w
Białymstoku nt. Plan nadzoru
pedagogicznego na rok szkolny
2018/2019 finansowanym ze środków
budżetowych przedszkola.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie jest aktywnym uczestnikiem życia
społecznego i lokalnego, co ma swoje odzwierciedlenie w uroczystościach ,
spotkaniach z przedstawicielami lokalnych instytucji i punktów usługowych. Jako
oświatowa placówka samorządowa wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu dzieci,
rodziców, mieszkańców Żychlina.

Załącznik Nr 12 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r

Żychliński Dom Kultury
Funkcjonowanie instytucji kultury

Żychlin 2019r.

Wizja domu kultury i jego rola w środowisku lokalnym
Żychliński Dom Kultury prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut
jednostki oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy i okolic biorąc
pod uwagę możliwości
kadrowe, lokalowe, finansowe oraz wyposażenie
w odpowiedni sprzęt. Realizujemy zadania w dziedzinie wychowania, edukacji
kulturalnej i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Prowadzimy gospodarkę
finansową zgodną z zasadami obowiązującymi w instytucji kultury.
Żychliński Dom Kultury jest miejscem kulturalno – społecznym wielostronnej
edukacji kulturalnej, zaangażowany jest w życie społeczne mieszkańców.
Współpracujemy z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego i nie tylko. Otwarty
jest na wszystkie grupy społeczne, wspiera inicjatywy oddolne. Jest miejscem, które
kształtuje społeczeństwo lokalne, wzmacniając w ten sposób potencjał kulturalny
i społeczny mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Pragniemy, aby nasz dom kultury
był nowoczesnym domem kultury, źródłem inspiracji, pobudzał do działania życie
kulturalne mieszkańców w atmosferze wzajemnego szacunku. Jesteśmy jednostką,
która stale się rozwija, podnosi kompetencje zawodowe, dostosowuje ofertę do
potrzeb lokalnej społeczności.
Realizowane zadania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do
harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców przez edukacje kulturalną,
kształtującą podstawowe nawyki odbiorcy wartości kulturalnych.

➢

Misja Żychlińskiego Domu Kultury

Przez
ostatni rok
nasza jednostka wzbogaciła swoja działalność
o charakterze edukacyjnym. Konsekwentnie kładziemy nacisk na wymiar edukacyjny
pracy ŻDK, uważając, że dobro szybkich zmian gospodarczych, technicznych
i społecznych, edukacja (jej intensywność i jakość) jest wyzwaniem podstawowym,
decydującym często o powodzeniu i niepowodzeniu całych społeczności. Edukacja
i upowszechnianie kultury wśród naszych mieszkańców polega na ich udziale
w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez ŻDK. Są to imprezy
organizowane cyklicznie lub okolicznościowo.
Edukacja kulturalna to podstawowe zadanie
i jedna z racji istnienia
Żychlińskiego Domu Kultury. Cieszy więc fakt, że prowadzone przez nas inicjatywy
edukacyjne spotykają się z zainteresowaniem mieszkańców, a prowadzone działania
gromadzą coraz to nowych uczestników nie tylko naszej gminy ale również i z okolic.
Działania Żychlińskiego Domu Kultury wynikają z prowadzenia działalności
edukacyjnej, organizacji odpoczynku i rozrywki w środowisku lokalnym, rozbudzania,
rozpowszechniania oraz zaspakajania zainteresowań i potrzeb kulturalnych
społeczeństwa, kształtowania aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenia
warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego seniora, tworzenia

warunków do rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz tworzenie warunków do
rozwoju Klubu Krasnala.
Wykaz sekcji działających w Żychlińskim Domu Kultury w roku 2018r.

Lp.

RODZAJ ZAJĘĆ

1.

Zajęcia muzyczne – gitara nauka 15
indywidualna

Jacek Kurnatowski

Zajęcia muzyczne – pianino nauka 16
indywidualna

Anna Kwiatkowska

Zajęcia
muzyczne
–
pianino, 6+1
akordeon nauka indywidualna.

Dawid Wójcik

Zajęcia muzyczne – ukulele

Jacek Kurnatowski

2.

3.

4.

LICZBA INSTRUKTOR
UCZEST PROWADZĄCY
NIKÓW

2

40 zł / 45 min

25zł /60 min

25 zł/ 60 min

40 zł indywidualne
5.

7.

Zajęcia muzyczne – perkusja nauka 14
indywidualne

Witold Figurski

Taniec nowoczesny

Joanna Teśla

11

bezpłatne

40 zł / 60 min
8.

Zajęcia taneczne Breakdance

11

Kamil Korzewski
50zł / 60 min

9.

Zajęcia taneczne KIDS

34

Aleksandra Przewłocka Kopeć
5 zł/ 60 min

10

Zajęcia
teatralne–
prowadzone

zajęcia 35

bezpłatne

w 3 grupach
11.

Zajęcia
plastyczne
prowadzone w 3 grupach

Katarzyna Brzozowska
– Zajączkowska

zajęcia 69

Iwona
Białek

Motylewska

–

Joanna Cieniewska
12.

Akademia rysunku i malarstwa
1 grupa

13

Iwona
Białek

Motylewska

–

13.

Język
angielski
indywidualne i grupowe

-

zajęci 36

Justyna
Żyto
/
Magdalena Petelewicz
15/20/30 zł za 60 min

14.

Akademia Szycia dla dzieci

7

Joanna Cieniewska

15.

Zajęcia wokalne dzieci

18

Renata Mosiołek
5zł /60 min

16.

Zajęcia
wokalne
indywidualne

17.

Papieroplastyka

dzieci

Renata Mosiołek

-5

Płatne
13

Iwona
Białek

Motylewska

–

bezpłatne
10

Damian Waśkiewicz

18.

Taniec Ludowy

19.

Taniec ludowy - Przedszkola

20.

Cheerleaderki

25

Joanna Gąsiorowska

21.

Hip - hop

25

Joanna Gąsiorowska

22.

Aerobik

25

Donata Śniec

23.

Takewondo – 2 grupy

21

Kamil Sobol

16 x 4

Damian Waśkiewicz

Płatne – 5 zł / 45min
Na zajęcia cykliczne w 23 sekcjach w Żychlińskim Domu
tygodniu zapisanych jest 473 osób.

Kultury – łącznie w

Uniwersytet Trzeciego Wieku na rok akademicki 2018/ 2019 uczęszcza 46 osób
Koordynator: Justyna Brzozowska
Sprawny umysł jest równie ważny jak wyćwiczone ciało. Wiele osób nierzadko
dopiero na emeryturze znajduje czas na naukę i poszerzanie swojej wiedzy, często
szansa ta została im odebrana w burzliwych czasach ich młodości. Uniwersytet
Trzeciego Wieku (UTW) to miejsce, które taką szansę przywraca.. Ale nie tylko o
wiedzę chodzi. Uniwersytety trzeciego wieku pobudzają do aktywności, są
pretekstem do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości i spędzenia czasu
w dobrym towarzystwie.
Uniwersytet trzeciego wieku rozpoczął w tym roku nabór na 8 rok akademicki
2018/2019r. Zorganizowany rok akademicki (podział na dwa semestry z przerwą

zimową i letnią). W ramach opłat słuchacze mogą wybrać dowolną liczbę sekcji
tematycznych, w których chcą uczestniczyć. Słuchacze uczestniczą w wydarzeniach
organizowanych przez ŻDK.

Wykaz zajęć prowadzonych na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w 2018r.
Lp.

RODZAJ ZAJĘĆ

LICZBA
UCZESTNIKÓW

INSTRUKTOR
PROWADZĄCY

1.

Chór „ Złoty Akord”

11

Witold
Figurski/
Renata Mosiołek

2.

Zajęcia
plastyczne
zajęcia 19
prowadzone w 2 grupach

Stanisława
Puchalska

3.

Zajęcia teatralne

11

Agnieszka
Wichrowska

4.

Alfabet miłośników poezji

13

Renata Dziuba

5.

Język angielski

23

Justyna Żyto

6.

Język rosyjski

16

Anna Wilińska

7.

Greka

18

8.

Akademia rysunku i malarstwa 11

9.

Smovey

12

10.

Gimnastyka

22

Dr
Ks. Mariusz
Szmajdziński
Iwona Motylewska –
Białek
Monika
Sylwestrowicz
Donata Śnieć

11.

Zajęcia komputerowe

14

Tomasz Rapsiewicz

12.

Taniec towarzyski

23

13.

Mozaika

7

Paulina
Mrówczyńska
Joanna Cieniewska

Łącznie z zajęć korzystają 46 osoby, które systematycznie w ciągu tygodnia
uczestniczą w zajęciach w 13 sekcjach.

Wizerunek domu kultury
•

budowanie oferty programowej

•

finansowanie

•

remonty i inwestycje

•

kadra i budowanie zespołu

•

dobre funkcjonowanie w lokalnej społeczności i nie
tylko

•

przekonanie władz, że warto inwestować w kulturę

•

budowanie rozpoznawalnej marki

•

Otwarcie domu kultury na potrzeby mieszkańców

➢

Analiza

Potencjał ludzki
Silne strony
- zgrany i kompetentny zespół,
pracowników etatowych, wysokie
kompetencje na szczeblu zarządzającym
- kompetentni , zaangażowani
instruktorzy
- duże doświadczenie pracowników przy
organizacji imprez plenerowych w tym
masowych
- kadra nastawiona na ciągły rozwój,
poszukująca nowych inspiracji i
rozwiązań
- szkolenia pracowników
- duże liczba „ przyjaciół ŻDK” –
wspierająca działania domu kultury
- instytucje działające na terenie miasta
chętne do współpracy

Słabe strony
- brak etatów biurowych ( informatyk,
instruktor)
- dystans mieszkańców do nowatorskich
pomysłów, brak otwartości
-

Finanse
Silne strony
- zadowalające wpływy własne
- umiejętności negocjowania dobrych
cen

Słabe strony
- duża konkurencja przy aplikowaniu do
konkretnych programów
- zmniejszenie puli środków na kulturę

Działalność ŻDK
Silne strony
- bogata oferta zajęć skierowana do
wszystkich grup wiekowych
- zróżnicowany charakter oferty
-atrakcyjność i różnorodność wydarzeń
kulturalnych
- weekendy artystyczne
- imprezy „ flagowe”
- zawsze wysoki poziom wydarzeń
artystycznych
- dostępność ŻDK dla mieszkańców,
pracujemy od 8.00 – 21.30
- wysoka zdolność
ŻDK do współpracy z innymi
podmiotami
- wysokie kompetencje jako
koordynatora wspólnych przedsięwzięć
- wzrost kompetencji instytucji w zakresie
organizacji „ wymagających wydarzeń”

Słabe strony
- baza lokalowa wymagająca
modernizacji
- niewystarczająca baza lokalowa do
realizacji zadań programowych
( brak pomieszczeń)

Promocja
Silne strony
- nowa na bieżąco aktualizowana strona
internetowa
- logo ŻDK
- plakaty przy każdym wydarzeniu
- rozpoznawalność marki ŻDK
- różnorodność portali gdzie publikowana
jest oferta ŻDK
- bardzo dobra współpraca z mediami
lokalnymi , powiatowymi i wojewódzkimi
- własna baza adresów e- mail,
wysyłanie informacji o aktualnej ofercie
- umiejętności pozyskiwania patronów

Słabe strony
- brak wystarczających fundusz na
promocję i realizacje zadań statutowych

medialnych
- marketing szeptany, pozytywne opinie
mieszkańców, przekazywane dalej
- pozytywna opinia artystów
- wzmocnienie marki poza granicami
gminy.

Baz lokalowa
Silne strony
- sukcesywne zakupy wyposażenia
technicznego
- obiekt posiadający windę dla osób
niepełnosprawnych

Słabe strony
- niezmodernizowana sala widowiskowa
kameralna ( stan początkowy)
- brak modernizacji pomieszczeń
piwnicznych z przystosowanie do
pracowni filmowej ( małe kino)
- przystosowanie pomieszczenia na
kawiarenkę
- brak wyposażenie sal w tematycznych
- brak wyposażenia sali kameralnej w
sprzęt oświetlenie, wymiana parkietu
i małą scenę
- przeprowadzenia sukcesywnych
remontów

Z powyższych danych wynika, że dom kultury jest instytucją stabilną
zewnętrznie , cieszącą się dużym zaufaniem społecznym i z dobrą pozycją w
mieście i powiecie, wykazującą cechy lidera kultury w społeczeństwie lokalnym.
Wewnętrzna modernizacja przyniosłaby poprawę komunikacji, usprawniła pracę i
zarządzanie ŻDK. Czynnikiem dominującym po stronie słabych stron jest baza
lokalowa wymagająca modernizacji, byłoby to kluczowe rozwiązanie dla rozwoju
instytucji.
W omawianym roku dom kultury realizował różne projekty poprzez promocję
kultury wysokiej i wartościowej. Stworzył wokół siebie przestrzeń otwartą dla
wszystkich pokoleń. Jest miejscem inspiracji i motywuje do twórczych działań.
Poprzez realizację tak wielu wydarzeń stworzył artystyczny wyraz domu kultury, który
cały czas tętni życiem.

Projekty 2018:
Nowy projekt ŻDK – Urodziny z Kulturą
Powierz nam organizację urodzin swojego dziecka, a my postaramy się jak najlepiej
spełnić Twoje oczekiwania. U nas dzieci bawią się wspólnie, integrując się. Oferta
urodzinowa zawiera wiele różnorodnych atrakcji dla dzieci w różnym wieku.
W Żychlińskim Domu Kultury możesz zorganizować urodziny kompleksowo.

➢ Organizowanie dużych wydarzeń artystycznych Święto Żychlina, Jubileusz
Kapeli Dobrzeliniacy, Finał WOŚP,
➢ Profesjonalne przygotowanie projektów edukacyjno- kulturalnych
1. „40 lat minęło jak jeden dzień... Jubileusz Kapeli Dobrzeliniacy” (koszt
przychodu z tytułu projektu 7450 zł)
➢ Udział w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich:
1. Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Czy wrzesień to jesień?” organizowany
przez Stowarzyszenie „Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej” w
Dąbrowie Górniczej.
2. XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tradycje Wielkanocne 2018” w Płocku
3. V Konkurs Kolęd i Pastorałek, Żychlin 2018
4. IX Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi w
kategorii malarstwo i rzeźba
5. Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Łapa 2018” w Kutnie
6. Wojewódzki Festiwal Muzyczne portrety – malarstwo i muzyka – Bogusław
Mec w Łodzi
➢ Skierowanie oferty dla rodziców i dzieci - „ Klub Krasnala”

➢ Włączenie mieszkańców do wspólnej akcji - pomoc dla Beaty Majtczak i jej
córki Izabeli
➢ Przegląd Amatorskich Teatrów dla młodzieży – nowa propozycja dla dzieci i
młodzieży
➢ Pozycja książkowa „Proces Ukrzyżowanego Trwa”- środki pozyskane od
sponsora
Wydarzenia organizowanie w 2018r.
Styczeń
Lp.

Data

Wydarzenie

1
2
3
4
5

5.01.2018
8.01.2018
12.01.2018
14.01.2018
15.01.2018

Promocja książki Dziedzictwo Pruszaków
Rozpoczęcie warsztatów z Carvingu
Przedstawienie teatralne „Magia Świąt”
26 Finał WOŚP
Zebranie Związku Emerytów Inwalidów i Rencistów

15.01.2018 Warsztaty z Carvingu
7
18.01.2018 Urodziny z Kulturą
8
19.01.2018 Choinka PCK
9
19.01.2018 Warsztaty z Carvingu
10
20.01.2018 Bal Karnawałowy
11
22.01.2018 Dzień Babci i Dziadka – Przedszkole Nr 1
12
22.01.2018 Warsztaty Carvingu
13
24.01.2018 Dzień Babci i Dziadka w Klubie Krasnala
14
26.01.2018 Przedstawienie teatralne z okazji Dnia Babci i Dziadka
15
27.01.2018 Kinderbal
16
29.01.2018 Rozpoczęcie ferii z kulturą
W styczniu w spotkaniach zorganizowanych przez ŻDK brało udział 1872 osób.

Ilość
osób
50
10
150
700
100

12
15
100
10
150
170
10
25
70
250
50

Luty
Lp.
Data
Wydarzenie
Ilość osób
1
2.02.2018
Wycieczka do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
50
2
3.02.2018
Bal koszyczkowy klubu Seniora „Radość”
70
3
9.02.2018
Zakończenie ferii z kulturą
50
4
9.02.2018
Spotkanie Straży
50
5
10.02.2018 Bal Walentynkowy
150
6
17.02.2018 Przedstawienie Magia Świąt
70
7
23.02.2018 Warsztaty teatralne z Panem Stanisławem Górką
20
W wydarzeniach zorganizowanych w miesiącu lutym wzięło udział 480 osób

Marzec
Lp.
1
2
3

Data
2.03.2018
8.03.2018
10.03.2018

4
5
6

14.03.2018
17.03.2018
20.03.2018

7
8
9

24.03.2018
25.03.2018
28.03.2018

Wydarzenie
Ilość osób
Warsztaty teatralne z Panem Stanisławem Górką
20
Koncert Eleni
350
Koncert Agnieszki Wichrowskiej „Już nie zapomnisz 120
mnie”
Patriotyczne wartości historii lokalnej wykład dla UTW 20
Walne spotkanie OSP Żychlin
70
Występ dwóch grup teatralnych „ Dziecięcy Teatr Wizji” 150
i „Dziewczyny zza Kurtyny” w Bedlnie
Warsztaty teatralne z Panem Stanisławem Górką
20
Przedstawienie „Proces Ukrzyżowanego Trwa...”
250
Udział w konkursie „Tradycje wielkanocne”
10

28.03.2018 Występ grupy teatralnej „Dziewczyny zza Kurtyny” w 100
Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie
11
29.03.2018 Udział w IX edycji konkursu plastycznego W Łódzkim
Domu Kultury
W wydarzeniach uczestniczyło 1101 osób
10

Kwiecień
Wydarzenie
Ilość osób
Pokaz Eco Mody
50
Wykład dla UTW wygłoszony przez Leszka Łopatę
35
Gala Puls Żychlina
120
II Biesiada z Kulturą
270
Promocja książki Pana Ryszarda Zimnego
60
Spotkanie z Krystyną Giżowską
180
Jubileusz 5-lecia Towarzystwa Miłośników Historii 80
Żychlina
8
22.04.2018 Występ Zespołu Melodia i Chóru UTW
na VI Powiatowym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Bedlnie
9
22.04.2018 Urodziny z Kulturą
10
23.04.2018 Przedstawienie dla Szkół Podstawowych z okazji „Dnia 260
Ziemi”- organizowany przez wydział Promocji
11
24.04.2018 Udział w konkursie plastycznym w Płocku
1
12
28.04.2018 Urodziny z Kulturą
25
13
29.04.2018 Urodziny z Kulturą
15
W miesiącu kwietniu w spotkaniach zorganizowanych przez ŻDK uczestniczyło
1055 osób.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Data
6.04.2018
11.04.2018
12.04.2018
14.04.2018
17.04.2018
19.04.2018
20.04.2018

Maj
Lp.

Data

Wydarzenie

Ilość osób

3.05.2018 Koncert Patriotyczny „Dzieci Płocka”
150
11.05.2018 III Przegląd Piosenki Bajkowej dla przedszkoli 150
12.05.2018 III Przegląd Piosenki Bajkowej dla szkół 100
podstawowych
4
15.05.2018 Wykład dla UTW apteka H2o pt. „Zdrowo znaczy 20
naturalnie”
5
17.05.2018 Promocja książki Pana Leszka Łopaty
50
6
19.05.2018 Urodziny z Kulturą
18
7
20.05.2018 Amatorski Teatr Niewielki z Gąbina- spektakl 120
pod nazwą "Powróćmy jak za dawnych lat"
8
23.05.2018 Dzień mamy i taty w klubie krasnala
30
9
27.05.2018 Spotkanie z Senatorem
40
10
28.05.2018 Dzień mamy i taty Przedszkole Samorządowe nr 100
1
W imprezach uczestniczyło 760 osób
1
2
3

Czerwiec
Lp.
1
2
3
4

Data
2.06.2018
3.06.2018
8.06.2018
9.06.2018r.

Wydarzenie
Ilość osób
Dzień dziecka
300
Święto Miasta Żychlin
ok. 3500
Zakończenie zajęć w Klubie Krasnala
30
Zespół Wokalno - Instrumentalny „Melodia” z Klubu 25
Seniora „Radość” działającego przy Żychlińskim
Domu Kultury wziął udział w Biesiadzie z Polską
Kulturą Ludową, która odbyła się Centrum
Wypoczynku i Rekreacji- „Relax” - Zdwórz.

5

10.06.2018

Kapela
Dobrzeliniacy
wzięła
udział
w3
Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Ludowych im.
Adama Radzymińskiego w Bedlnie

6
7

11.06.2018 Przeplatanki artystyczne
100
14.06.2018 Przedstawienie teatralne „ W poszukiwaniu 200
szczęścia” w wykonaniu grupy teatralnej z ŻDK
„Dziecięcy teatr wizji”
14.06.2018 Wystawa
prac
plastycznych
Słuchaczy 20
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
15.06.2018 Wystawa zdjęć Klaudii Świć „Psycho Face”
30
18.06.2018 Zakończenie roku akademickiego 2017/2018 na 55
UTW
21-24.06
Udział Kapeli Dobrzeliniacy w 52 Ogólnopolski 4
2018
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.
25.06.2018 Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych w ŻDK
60
x
tygodnie
26.06.2018 Wynajęcie Sali Warsztatom Terapii Zajęciowej „Wiosna radosna”
28.06.2018 Walne zebranie Spółdzielni mieszkaniowej
-

8
9
10
11
12
13
14

4

W wydarzeniach uczestniczyło 4235 osób

Lipiec
Lp.
1
2
3
4

Wydarzenie
Ilość osób
Występ
dziewczynek
z
grupy
wokalnej 4
„Rozśpiewani” na Biesiadzie u Apostołów
6.07.2018 Wycieczka w ramach wakacji z kultura do 50
Silverado City
18.07.2018 Wycieczka w ramach wakacji z kultura do 55
Energylandii
20.07.2018 Zakończenie wakacji z kulturą
60 x4 tyg.
Data
1.07.2018

W wydarzeniach uczestniczyło osób 169 osób

Wrzesień
Lp.
Data
Wydarzenie
1
13.09.2018 Koncert „wolność krzyżami się mierzy
2
23.09.2018 Festiwal Pasji
3
23.09.2018 Koncert zespołu „Zdążyć przed północą”
4
26.09.2018 Przedstawienie teatralne „ Bajka o królu Elegancie”
Udział w wydarzeniach wzięło 600 osób

Ilość osób
70
60
50
420

Październik

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data
Wydarzenie
Ilość osób
4.10.2018r. Inauguracja VIII roku akademickiego na Uniwersytecie 40
Trzeciego Wieku
5.10.2018r. Wernisaż
60
6Bal AA
7.10.2018r.
8.10.2018r. Spotkanie z Jackiem Wójcickim
280
10.10.2018r. Projekcja filmu dokumentalnego
240
12.10.2018r. Pieszy Rajd do Oporowa UTW
25
13.10.2018r. Plener malarski
35
27.10.2018r. Projekt Związku Emerytów i Rencistów „Muzyczny 150
spacer po stuleciu”
28.10.2018r. Benefis Kapeli Dobrzeliniacy
250

W wydarzeniach uczestniczyło: 1075 osób

Listopad

Wydarzenie
Ilość osób
Spektakl dla szkół „Wincenty Witos – współtwórca 300
niepodległej”
2
10.11.2018r. Urodziny z Kulturą
15
3
11.11.2018r. Uroczysty przemarsz z 100- metrową Flagą
1000
4
17.11.2018r V Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora
270
5
23.11.2018r Dzień Pluszowego Misia
250
6
24.11.2018r Bal Andrzejkowy
120
7
26.11.2018r Odwiedziny Strażaków z OSP Żychlin w Klubie Krasnala 30
8
30.11.2018r Herbertiada
20
W spotkaniach uczestniczyło: 2005 osób
Lp.
1

Data
7.11.2018r.

Grudzień
Lp.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Data
Wydarzenie
Ilość osób
4.12.2018r. Przedstawienie Teatr Kultureska „Świąteczne 120
śledztwo”
5.12.2018r. Odwiedziny Św. Mikołaja w Klubie Krasnala 20
5.12.2018r. Montaż Choinki na placu przy fontannie
6.12.2018r. Odwiedziny Św. Mikołaja w Szkole
100
Podstawowej im. Marii Kownackiej w
Grabowie
6.12.2018r. Rozdanie nagród Laureatom w konkursie
6
„Herbertiada”
6.12.2018r. Zdjęcia z Mikołajem
100
8Warsztaty Lego
62
9.12.2018r.
9.12.2018r. Rozświetlenie choinki oraz rozdanie nagród w 70
konkursie na „Kartkę Bożonarodzeniową”
16.12.2018 Kabaret Nowaki
398
31.12.2018r Sylwester
143

W spotkaniach uczestniczyło: 1093 osób

Największe sukcesy 2018:
14 stycznia
tak jak w wielu miastach w Polsce i poza granicami kraju, już 26 raz zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
O godzinie 18.00 spotkaliśmy się w Żychlińskim Domu Kultury, aby podczas finału
podziękować wszystkim wolontariuszom, darczyńcom i przyjaciołom Orkiestry.

Pomimo mroźnego dnia wielu mieszkańców odwiedziło Dom Kultury. Spotkanie
rozpoczęli Burmistrz Gminy Żychlin, p. Grzegorz Ambroziak i Dyrektor ŻDK, p.
Magdalena Rzeźnicka – Modrzejewska w towarzystwie p. Anny Mikołajczyk, szafa
sztabu WOŚP w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie i zaprosili do wspólnego
świętowania. Na scenie Żychlińskiego Domu Kultury podczas bloku rodzinnego
zaprezentowali się zarówno młodzi, jaki nieco starsi uczestnicy zajęć w Domu
Kultury. Jako pierwsi wystąpili Seniorzy z Klubu Seniora Radość – chór „Melodia”z
instruktorem, p. Romanem Baranowskim i – gościnnie, p. Mieczysławem
Stańczakiem, a potem swoje umiejętności zaprezentowali tancerze z sekcji
Breakdance z instruktorem, p. Kamilem Korzewskim oraz gościnnie wystąpił COLA.
Na scenie zaprezentowały się również dzieci z zaprzyjaźnionego z Domem Kultury
stowarzyszenia „Skakanka” – choreografię do występu przygotowała p. Ewelina
Kornatowska, ale serca widowni skradł występ Przedszkolaków z Przedszkola
Samorządowego Nr 1 w Żychlinie. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie
uroczego występu p. dyrektor Ewie Florczak oraz wychowawcom grup. Na
zakończenie bloku rodzinnego zaśpiewał chór UTW „Złoty Akord” z instruktorem
Witoldem Figurskim.
W tym dniu nie mogło zabraknąć również licytacji gadżetów, w tym również koszulek
przekazanych przez CZADOMANA, który wystąpił z krótkim koncertem po
zakończeniu licytacji.
Miłym akcentem na zakończenie 26 finału WOŚP było Światełko do Nieba oraz tort
dla mieszkańców, ufundowany przez Burmistrza Gminy Żychlin, p. Grzegorza
Ambroziaka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ten wieczór spędzili w Żychlińskim Domu
Kultury. Serdecznie podziękowania składamy również naszym darczyńcom oraz
ludziom dobrej woli: Katarzynie Wujcikowskiej, Czesławowi Majchrzakowi oraz
Piotrowi Majewskiemu za okazaną pomoc. W szczególności dziękujemy Strażakom z
OSP Żychlin, Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej wraz z opiekunem, p. Mateuszem
Kućbą, Strażakom z OSP „Emit”, Komisariatowi Policji w Żychlinie.

24 kwietnia
Kolejny sukces naszych młodych twórców - praca Filipa Kamińskiego, uczestnika
zajęć plastycznych w ŻDK zakwalifikowała się na wystawę pokonkursową w XVI
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Tradycje Wielkanocne" organizowanym
przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.
Dziękujemy i serdecznie gratulujemy Filipowi sukcesu!

12 kwietnia
w Żychlińskim Domu Kultury odbyła się Gala Puls Żychlina 2018. Miło nam
poinformować, że p. Magdalena Modrzejewska - Rzeźnicka otrzymała wyróżnienie w
kategorii Osobowość, natomiast w kategorii Inwestycja Roku wyróżniona została
Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury.
Za wyróżnienia serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli oddać na nas
swój głos.

6 kwietnia
Eco Fasion Show, czyli pokaz Rodzinnej Mody Ekologicznej odbył się dzisiaj 6
kwietnia 2018 roku w Żychlińskim Domu Kultury. Był on zwieńczeniem konkursu

plastycznego o tematyce ekologicznej, polegającym na przygotowaniu projektu stroju
wykonanego z materiałów zazwyczaj traktowanych jako śmieci.
W konkursie wzięło udział 12 dzieci, które prezentowały stroje wykonane razem z
rodzicami. Wszystkie projekty były niezwykle oryginalne i zyskały uznanie Jury.
W konkursie przyznano dwie równorzędne I nagrody - dla Anastazji Maciak za strój
"Zielono mi" oraz Michaliny Śmigielskiej za strój "Tęczowa Eko-Wiosna", nagrodę za
zajęcie II miejsca otrzymała Angelika Majewska za strój "Wiosna ekologiczna", a
nagrodę za zajęcie III miejsca otrzymał Jeremi Szustakiewicz za strój "Klasyka
elegancji". Jury przyznało również wyróżnienia, które otrzymali Patrycja Szwajewska,
Alicja Olszewska, Zosia i Staś Cieniewscy, Kacper i Julia Kruszyniak, Zuzanna
Stelmasiak i Łucja Szustakiewicz.
Wszystkie konkursowe prezentacje były bardzo pomysłowe i oryginalne. Serdecznie
dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu - dzieciom i rodzicom za
zaangażowanie. Cieszymy się, że mogliśmy spędzić z Wami dzisiejsze popołudnie.

28 marca
Nasza laureatka!!!
„Tradycje wielkanocne” - taki był temat ogólnopolskiego konkursu plastycznego, który
odbył się w Płocku. Wśród nagrodzonych, znalazła się Maja Bzowa uczestniczka
zajęć plastycznych w Żychlińskim Domu Kultury prowadzonych przez instruktora
Panią Iwonę Motylewską-Białek.
Komisja konkursowa oceniała w szczególności walory artystyczne i etnograficzne,
samodzielność, zgodność z tematem, kompozycję, technikę i pomysłowość prac.
Organizatorem konkursu był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Gratulacje dla studentki UTW Pani Marii Zdziennickiej
Blisko 150 dojrzałych artystów malarzy i rękodzielników zgłosiło się do IX edycji.
Najlepsze prace można podziwiać w Łódzki Dom Kultury. Komisja konkursowa
wręczyła 6 nagród głównych i 14 wyróżnień w 2 kategoriach. Podczas tej edycji,
podobnie jak w roku ubiegłym, do konkursu stanęli malarze
i rękodzielnicy z całego województwa łódzkiego, m.in. z: Bełchatowa, Piotrkowa
Trybunalskiego, Łodzi, Radomska, Wielunia, Żychlina, Łasku, Zduńskiej Woli,
Głowna, Skierniewic czy Tomaszowa Mazowieckiego. Wyróżnienie zdobyła Pani
Maria Zdziennicka studentka Akademii Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem Pani
Iwony Motylewskiej Białek na Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającego przy
Żychlińskim Domu Kultury. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

25 marca
Kiedy w grudniu 2017 roku Ksiądz BP Józef Zawitkowski powierzył nam do
wykorzystania swój tekst „Proces Ukrzyżowanego trwa...” nie myśleliśmy, że czeka
nas taka fantastyczna przygoda, jaką była praca nad spektaklem na podstawie tej
książki.
Nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę na początku, na co się porywamy...

Tyle postaci do zagrania, przygotowanie scenografii, wybór muzyki i ilustracji do
pokazu multimedialnego – zatem wszystkie ręce na pokład!
Zaangażowaliśmy się wszyscy – p. Agnieszka Wichrowska z Grupą Teatralną UTW,
p. Kasia Brzozowska - Zajączkowska z Młodzieżową Grupą Teatralną działającą w
ŻDK, p. Magdalena Modrzejewska – Rzeźnicka, Dyrektor ŻDK i pracownicy: Witek
Figurski, Błażej Nowakowski, Renata Dziuba, Iwona Motylewska – Białek, Justyna
Brzozowska, Stanisława Adamczyk. Każdy z nas dołożył swoją cegiełkę, by ten
spektakl mógł powstać.
Ale wciąż jeszcze potrzebowaliśmy pomocy – wtedy swoim talentem i życzliwością
wsparli nas członkowie Grupy Teatralnej „Metafora” p. Ewelina Abramowicz i p.
Natalia Zadęcka oraz p. Łukasz Antczak, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, p.
Andrzej Wichrowski, związany z Amatorskim Teatrem Niewielkim z Gąbina i p.
Włodzimierz Rzeźnicki. Niezwykle cenna okazała się pomoc Młodzieżowej Grupy
Strażackiej, której członkowie zaangażowali się w nasze przedstawienie. Bardzo
serdecznie dziękujemy Państwu, że pomimo wielu codziennych obowiązków
zechcieli włączyć się do obsady tego wyjątkowego spektaklu.
Po wielu godzinach burzliwych debat nad ostateczną koncepcją spektaklu przyszedł
czas na próby. I wtedy z nieocenioną pomocą przyszedł nam p. prof. Stanisław
Górka, aktor i nauczyciel akademicki od wielu lat wykładający w PWST w Warszawie.
Na warsztatach teatralnych, które poprowadził p. profesor uczyliśmy się podstaw
pracy z tekstem, poznawaliśmy elementy warsztatu aktora teatralnego,
najważniejsze zasady ruchu scenicznego, a przy okazji wysłuchaliśmy wielu
ciekawych anegdot z pracy w teatrze, którymi p. Górka podzielił się pracując z nami.
Możliwość pracy z p. profesorem była dla nas wyjątkowym przeżyciem i wspaniałym
doświadczeniem.
Z całego serca dziękujemy za Pana życzliwość i wsparcie!
Niedziela Palmowa, dzień wystawienia na scenie ŻDK spektaklu, przywitała nas
wspaniałą pogodą. Z radością, ale i ogromną tremą obserwowaliśmy salę
widowiskową wypełniającą się widzami i zaproszonymi gośćmi. Cieszyliśmy się
widząc na widowni JE Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego, autora „Procesu
Ukrzyżowanego...”, Księdza Proboszcza Wiesława Frelka, p. Grzegorza Ambroziaka,
Burmistrza Gminy Żychlin, p. Elżbietę Tarnowską, Przewodniczącą Rady Miasta, p.
Krzysztofa Jakubowskiego, Prezesa OSP w Żychlinie, p. Ewę Florczak, Dyrektora
Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, p. Annę Wrzesińską, Prezesa
Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, p. Błażeja Krupińskiego, prezesa
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żychlinie. Cieszyliśmy widząc
Mieszkańców Żychlina, których tak wielu przybyło do Żychlińskiego Domu Kultury w
to piękne, niedzielne popołudnie.
Spektakl był dla wszystkich – dla widzów i aktorów – ogromnym przeżyciem. Było
wiele pięknych emocji, łez i wzruszeń. Serdecznie dziękujemy za to, że mogliśmy tak
wyjątkowe chwile dzielić razem z Państwem.

3 czerwca
Święto Żychlina już za nami!!! Zabawę rozpoczęliśmy od barwnej Żakinady, w której
wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie oraz Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie a także wielu Rodziców z dziećmi.
Wszyscy zaprezentowali przepiękne, kolorowe przebrania - jesteśmy bardzo
wdzięczni za Wasze zaangażowanie i serdecznie dziękujemy. Tegoroczną Żakinadę
poprowadzili p. Grzegorz Ambroziak, Burmistrz Gminy Żychlin, oraz p. Magdalena
Modrzejewska-Rzeźnicka, Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury wraz z muzykami z
Kapeli Dobrzeliniacy. P. Burmistrz i p. Dyrektor nieprzypadkowo wystąpili w strojach
ludowych. W tym roku Kapela Dobrzeliniacy obchodzi 40-lecie swojego istnienia.
Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu lat działalności i wielu sukcesów. Koncert
zespołu WEEKEND! Ogromna energia, pozytywne emocje, dużo uśmiechu!
wielbiciele muzyki disco polo powinni być zadowoleni - usłyszeliśmy największe
przeboje grupy. Przed żychlińską publicznością wystąpili lider grupy WEEKEND,
Radosław Liszewski oraz sekcja taneczna, którą tworzą Adam Łazowski i Bernard
Mikulski. Serdecznie dziękujemy zespołowi WEEKEND, że byli z nami podczas
tegorocznego Święta Żychlina. Podczas Święta Żychlina wystąpił również

dla

mieszkańców Żychlina zespół LORD-sound of Queen. Powstanie zespołu zostało
zainspirowane kolejną rocznicą odejścia Freddiego Mercury i na jego cześć.

Wokalista zespołu LORD, p. Damian Rybicki, który wziął udział w VII edycji programu
The Voice of Poland pochodzi z okolic Kutna. W swoim programie zespół prezentuje
największe przeboje zespołu Queen i Freddiego Mercury. Podczas koncertu
mogliśmy usłyszeć

największe

przeboje

tej legendarnej grupy,

Serdecznie

dziękujemy zespołowi za koncert i życzymy wielu sukcesów. Gorąco pozdrawiamy.
Koncert naszej Gwiazdy wieczoru - zespołu Blue Cafe okazał się fantastycznym
przeżyciem. Muzycy i sekcja taneczna zaprezentowali żychlińskiej publiczności
wspaniałe widowisko. Jesteśmy wdzięczni za piękny koncert i pełni podziwu dla
profesjonalizmu artystów. Cieszymy się, że mogliśmy gościć na naszej scenie tak
znamienity zespół. Gorąco pozdrawiamy i życzymy jeszcze więcej sukcesów.
Dziękujemy również za wspaniałe występy laureatkom tegorocznego III Przeglądu
Piosenki Bajkowej oraz fantastycznym grupom tanecznym z Żychlińskiego Domu
Kultury oraz grupie tanecznej ze Stowarzyszenia Skakanka W tym roku karuzela
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych i nie tylko zresztą,
mieszkańców miasta. Serdecznie dziękujemy za ogrom wrażeń i pozytywnej energii

28 października
Benefis Kapeli Dobrzeliniacy. Jubileusz 40-lecia obecności na scenie.
Ostatnia niedziela w Żychlińskim Domu Kultury minęła w niezwykle ciepłej i
przyjemnej atmosferze, mimo tak niekorzystnej aury pogodowej na zewnątrz. 28
października o godzinie 17.00 odbył się Benefis Kapeli Dobrzeliniacy z okazji 40-lecia
działalności na scenie oraz jubileusz 30-lecia obecności w kapeli pana Sławomira
Czekalskiego. To właśnie pan Sławek grając na harmonii trzyrzędowej, jest najdłużej
działającym członkiem zespołu. Skład kapeli tworzy również skrzypaczka Maria

Stępień i grający na barabanie Mieczysław Stańczyk. Benefis przywiódł wielu
mieszkańców Żychlina, którzy obok zaproszonych gości, oficjeli oraz członków rodzin
kapeli wypełnili salę widowiskową ŻDK. Niedzielny wieczór pełen był wzruszeń i
wspomnień, dzięki którym niejednemu z obecnych na widowni zakręciła się łza w
oku.
Imprezę poprowadzili Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Pani Magdalena
Modrzejewska – Rzeźnicka oraz instruktor muzyczny Pan Witold Figurski. Swoją
opowieścią nakreślili oni dużą część historii powstania i funkcjonowania kapeli,
uzyskanych nagród i wyróżnień oraz dokonań jakich ma ona na swoim koncie. Ich
prezentacja uzupełniana była przez pokaz fotografii z ostatnich 40 lat oraz nagrań i
teledysków. Widownia miała okazję zobaczyć fragmenty filmów poświęconych
"Dobrzeliniakom" oraz samej postaci pana Sławka Czekalskiego – „W drodze” oraz
„Szlakiem Kolberga”. Podkreślony został dorobek artystyczny kapeli – mogliśmy nie
tylko dowiedzieć się jak wiele miast czy festiwali odwiedzała ona podczas swojej
kariery scenicznej, ale również z jak wieloma artystami współpracowała. Zaznaczona
została dotychczasowa współpraca z różnego rodzaju fundacjami i
stowarzyszeniami, np. Fundacją Po Staremu czy Muzyka Zakorzeniona oraz
publikacje i projekty zrealizowane wraz z kapelą w całym kraju. Jednym słowem ogół
informacji był tak obszerny, że nie starczyło by jednego wieczoru na podkreślenie
wkładu jaki Kapela Dobrzeliniacy, a w szczególności Pan Sławomir Czekalski wnosi
w propagowanie i kultywowanie muzyki ludowej w naszym kraju, a przede wszystkim
w promocję Żychlińskiego Domu Kultury i Gminy Żychlin. Część artystyczna
jubileuszu miała charakter dynamiczny dzięki przeplataniu się zarysu historii z
występami scenicznymi. Goście i widzowie mieli szansę zobaczyć występ Zespołu
Ludowego z Łącka wraz z 5 wokalistkami, występ Zosi Cieniewskiej z Kacprem
Falkowskim i Antoniny Zielińskiej oraz Klaudii Piątkowskiej, prawnuczki jednego z
muzyków kapeli, ś.p. Zenona Idzikowskiego. Swoim występem zaszczyciły nas
również dwie łódzkie kapele ludowe, Napięcie i Ostatki, które zostały na tą okazję
zaproszone przez samych „Dobrzleiniaków”. Utwór „Dla Elizy” na fortepianie
zaprezentowała również Alicja Ranachowska – reprezentantka sekcji muzycznej
ŻDK.
Benefis był również okazją do podsumowania projektu, który Żychliński Dom Kultury
realizował wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, a którego to
działania poświęcone były właśnie jubileuszowi naszej kapeli. Projekt „40 lat minęło
jak jeden dzień…jubileusz Kapeli Dobrzeliniacy” składał się z cyklu działań
kulturalnych, w których brały udział dzieci z całego powiatu kutnowskiego, a głównie
z naszej gminy. Zrealizowany został plener malarski pt. „Wieś w barwach jesieni” dla
uczniów szkół podstawowych i średnich, podczas którego uczestnicy skorzystali ze
scenerii Skansenu w Maurzycach. Prace wzięły udział w konkursie z nagrodami. Dla
najmłodszych zorganizowany został konkurs plastyczny na najpiękniejszą laurkę, pt.
„ Laurka dla Kapeli Dobrzeliniacy” oraz przegląd piosenki ludowej pt. „Na ludową
nutkę”. Laureaci wszystkich trzech konkursów otrzymali swoje nagrody podczas
benefisu. Niektórzy mieli również szanse zaprezentować swój talent podczas
jubileuszu. Niestety obszerny program imprezy nie pozwolił na wykonanie

nagrodzonych występów wszystkim uczestnikom konkursu. Mimo wszystko dzieci
wytrwały do końca i odebrały swoje nagrody oraz uświetniły swoją obecnością udział
w tak ważnych dla naszego miasta obchodach. Zebrane laurki zostały ofiarowane
Kapeli Dobrzeliniacy. Nie był to jedyny dla nich prezent tego wieczoru. Członkowie
kapeli zostali uhonorowani statuetkami oraz pamiątkową tablicą podarowaną przez
Burmistrza Gminy Żychlin Grzegorza Ambroziaka oraz Przewodniczącą Rady Miasta
Elżbietę Tarnowską. Żychliński Dom Kultury podarował swojej kapeli pamiątkowe
statuetki oraz podziękowania wraz z kwiatami. Życzeniom i prezentom nie było
końca. Nie zabrakło również pięknego i smacznego tortu ufundowanego przez
Burmistrza Gminy Żychlin oraz tradycyjnego „Sto lat” odśpiewanego przez całą salę.
Na koniec sami Jubilaci, niezwykle wzruszeni zaprezentowali swój talent na scenie.
Imprezie towarzyszyła wystawa fotografii, nagród i dyplomów oraz wzmianek
prasowych, które można było odwiedzić w czasie benefisu. Wszystkim przybyłym
bardzo dziękujemy a Kapeli Dobrzeliniacy życzymy kolejnych sukcesów i niejednego
tak wzruszającego benefisu.

11 listopada
Wyjątkowe Święto Niepodległości Polski! Stulecie niepodległości mieszkańcy
Żychlina uczcili w wyjątkowy sposób – uczestnicząc w przemarszu ze specjalnie na
tę
niezwykłą
okoliczność
uszytą
100
–
metrową
flagą.
Inicjatorką przemarszu była dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury, p. Magdalena
Modrzejewska – Rzeźnicka, a pracownicy ŻDK z radością zaangażowali się w
realizację tego planu. Stulecie niepodległości obchodzi się przecież tylko raz... To
wyjątkowa okazja, byśmy mogli jako Polacy pokazać swoje przywiązanie do kraju,
byśmy mogli wspólnie i z radością świętować tak doniosłą rocznicę. Cieszymy się, że
nasz pomysł uszycia i przeprowadzenia 100 – metrowej flagi spotkał się z tak
ogromnym zainteresowaniem Mieszkańców Żychlina. Jesteśmy dumni, że w tym
wyjątkowym dniu było nas tak wielu. Serdecznie dziękujemy wszystkim za to
niepowtarzalne poczucie wspólnoty, jakiego doświadczyliśmy niosąc flagę i
śpiewając „Mazurka Dąbrowskiego” - była to dla nas chwila wyjątkowa i bezcenna.

Chociaż szczere i gorące podziękowania należą się wszystkim uczestnikom Marszu
na Stulecie Niepodległości Polski, szczególnie podziękować chcielibyśmy Włodarzom
naszego miasta, Strażakom z OSP Żychlin oraz Młodzieżowej Grupie Strażackiej,
Policji, Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom szkół i placówek oświatowych z gminy
Żychlin za pomoc w przygotowanie Marszu. Ogromne podziękowania za uszycie flagi
należą się naszym koleżankom – p. Joannie Cieniewskiej i p. Justynie Brzozowskiej.
Z całego serca dziękujemy

Stan zatrudnienia w Miejskim Domu Kultury w roku 2018
W Żychlińskim Domu Kultury na dzień 31.12.2018 roku zatrudnionych
8 pracowników na pełen etat i instruktor teatralny ½ etatu:
• pracownicy administracji:
- dyrektor
- główny księgowy
• pracownicy merytoryczni – instruktorzy artystyczno-kulturalni :
- instruktor muzyki
- instruktor plastyki
• - ½instruktor teatralny
- 2 instruktorów merytorycznych
• pracownicy obsługi ( 2 gospodarczy/szatniarz).

było

W Żychlińskim Domu Kultury na dzień 31.12.2018 roku zatrudnionych jest
8 pracowników na pełen etat, 1 pracownik na ½ etatu oraz 17 pracowników na
umowy zlecenia. Są to zajęcia, których koszty utrzymania w 50% pokrywa się z opłat
uiszczanych przez uczestników zajęć.
W Żychlińskim Domu Kultury w roku 2018 zatrudnieni byli instruktorzy na umowy
zlecenie :
1. Instruktor zespołu muzycznego klubu seniora „ Melodia”
2. Instruktor aerobik (dorośli)
3. Instruktor breakdance ( dzieci )
4. 2 instruktorów muzycznych – pianino, akordeon
5. Instruktor muzyczny – gitara i ukulele
6. Instruktor teatralny (seniorzy)
7. Instruktor Klub Krasnala
8. Instruktorów tańca towarzyskiego
9. Instruktor tańca ludowego
10. Instruktor tańca kidss
11. Instruktor tańca towarzyskiego
12. Instruktor malarstwa

Instruktorzy prowadzący zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
1. Instruktor zająć gimnastyki korekcyjnej,
2. Instruktor plastyki
3. Lektor języka angielskiego
4. Lektor języka rosyjskiego
5. Lektor języka greckiego
6. Instruktor zajęć komputerowych
7. Instruktor tańca towarzyskiego

8. Instruktor smovey
9. Instruktor teatralny
10. Instruktor malarstwa

Intensywne działania o charakterze kulturalnym, społecznym, rozrywkowym nie
byłoby możliwe bez systematycznej pracy polegającej na dbałości o jakość świadczonych
usług i bez przedsięwzięć o charakterze biznesowym. Bez działalności gospodarczej, którą
prowadzi instytucja, jej rozwój i szeroki wachlarz przedsięwzięć kulturalnych nie byłyby
możliwe. Horyzontem naszych działań było więc zachowanie wypracowanej w ubiegłych
latach kondycji finansowej.
W roku 2018 oprócz dotacji od organizatora wspieraliśmy się środkami od sponsorów,
którzy z nami współpracują, pomogli sfinansować wiele przedsięwzięć kulturalnych.

Godziny otwarcia ŻDK:
Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

8 – 20.00

Wtorek

8.00 – 20.30

Środa

8.00 – 20.00

Czwartek

8.00 – 20.30

Piątek

8.00 – 17.30

Sobota

8.00 – 15.00 / zgodnie z harmonogramem imprezy ŻDK

Niedziela

zgodnie z harmonogramem imprezy ŻDK

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2018 rok
wyniósł 993.000,00zł
Osiągnięte przychody to kwota 993.038,38,zł.tj. 100,00% planu, z czego:
822.000,00 zł. ( 100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
145.141,85zł (100,03% planu) -dochody z działalności instytucji kultury

25.896,53 zł- środki obrotowe na początku roku

Ze środków tych pokryto koszty działalności w wysokości 963.326,95zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

Środki pozyskane od sponsorów w 2018r. – 11,600zł
Środki pozyskane z tytułu projektu- grantu – 7,450zł

Żychliński Dom Kultury od momentu powstania zmieniał się nie do poznania.
Dopasowuje swoją działalność do potrzeb żychlińskiego społeczeństwa, a co nas
bardzo ciesz i daje powód do dumy i motywacje do dalszej pracy to zainteresowanie
naszą ofertą osób z poza naszej gminy. Stał się punktem na mapie społecznej w,
który szerzy szeroko pojęta kulturę. Jest miejscem spotkań i rozrywki, stwarza
możliwość prezentacji swojego dorobku stałym uczestnikom zajęć.
W tym jubileuszowym roku, 55 - lecia można by rzec, że jest społecznym i
kulturalnym centrum miasta. w obecnym czasie niesie ze sobą bardzo wiele zmian,
nowych rozwiązań i niepewności. jednak dobrze przemyślany plan działania a także ,
konsekwentna praca nad jego wdrażaniem gwarantuje mam sukces w działaniu jest
początkiem twórczych innowacji.
Dom kultury jest miejscem , w którym mieszkańcy lubą spędzać czas. tworzą ja
razem z Nami. Oferta jest różnorodna, na wysokim poziomie adresowana do osób
różnych potrzebach. Jest nowocześnie zarządzaną placówka otwartą na współprace
z mieszkańcami i podmiotami tj. szkoły, przedszkola, MOS, WTZ, OSP, biznesem itp.
we współpracy kierujemy się zasadą partnerstwa.
TWORZYMY GO RAZEM

Załącznik Nr 13 do
Raportu o Stanie
Gminy Żychlin za 2018r
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Raport
z działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej
w Żychlinie - 2018 r.
I. Wizytówka biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej znajduje się w centrum
Gminy Żychlin położonej nad rzeką Słudwią w północnej części województwa
łódzkiego na obszarze pradoliny warszawsko – berlińskiej, ciągnącej się wzdłuż
Bzury i dolnego Neru. Zamieszkuje tu ok.12 tys. mieszkańców. Region stawia na
młodość i wiedzę. Rozwój i edukacja młodzieży jest priorytetem. Biblioteka
utworzona została w 1929 r. i jest najstarszą książnicą w powiecie kutnowskim.
Budynek o powierzchni 420 m2 jest otoczony pięknym parkiem i placem zabaw.
Patronką jest Maria Kownacka - polska pisarka. Żychlińska książnica posiada 2 filie :
w Żychlinie i Grzybowie Dolnym. Biblioteka oferuje swoim użytkownikom możliwość
skorzystania z uniwersalnego i powiększającego się księgozbioru w tym kolekcję
reprintów, książki mówionej, literatury regionalnej, mini muzeum poświęconego
patronce, bezpłatnego dostępu do Internetu z możliwością wydruku czarno-białego
i kolorowego, skanowania i kserowania. Ciekawie prezentuje się również oferta zajęć
poświęconych upowszechnianiu książki i promocji czytelnictwa. Biblioteka to
przyjazne miejsce spotkań lokalnej społeczności, centrum edukacyjne, oferujące
różnorodne formy działalności kulturalnej i oświatowej.
Potencjał biblioteki :

Mocne strony biblioteki
-dogodna lokalizacja biblioteki w
centrum miasta w otoczeniu parku i
placu zabaw,
monitoring obiektu,
parking dla użytkowników
- godziny pracy dostosowane do potrzeb
użytkowników
– doświadczona, wykwalifikowana ,
kompetentna kadra, życzliwa, uprzejma
służąca pomocą
–rozwój zawodowy kadry bibliotecznej
poprzez uczestnictwo w szkoleniach
tematycznych, praktycznych,
seminariach, wykładach, panelach
– własna strona internetowa
– prowadzenie kartoteki wycinków
prasowych, regionaliów, kroniki

Słabe strony biblioteki
-bariery architektoniczne dla osób
niepełnosprawnych
– niewystarczająca ilość pomieszczeń
dla kół zainteresowań
– niewystarczające wyposażenie
biblioteczne
– niskie wynagrodzenia pracowników ,

dokumentującej działalność kulturalną
w celu przekazania przyszłym
pokoleniom -współpraca z lokalnymi
mediami
-bogata oferta kulturalno-oświatowa dla
społeczności lokalnej (spotkania
autorskie, koncerty, Dyskusyjny Klub
Książki, zajęcia teatralne dla seniorów,
wystawy, wycieczki turystycznorekreacyjne, spotkania z bajką, udział w
projektach „Cała Polska czyta dzieciom”,
Bezpieczny Internet”, Link do
przyszłości, Fun English
-współpraca ze środowiskiem
lokalnym(Kluby seniora), instytucjami
oświatowymi (MGOPS, Urząd pracy,
szkoły, przedszkola), mieszkańcami w
zakresie potrzeb edukacyjnych,
społecznych, kulturalnych
-dostosowanie do nich oferty
bibliotecznej
– dobra współpraca z samorządem
– księgozbiór podręczny, księgozbiór dla
każdej grupy wiekowej, uzupełniany w
nowości wydawnicze
–możliwość odbycia stażu dla osób
bezrobotnych w bibliotece głównej
-współpraca z Warsztatami Terapii
Zajęciowej w zakresie odbycia praktyk
dla uczestników zajęć terapeutycznych
-zapobieganie wykluczeniu seniorów –
współpraca z Klubem seniora „Spokojna
jesień”
- wprowadzanie księgozbioru do baz
komputerowych
- współpraca z bibliotekami z sąsiednich
gmin oraz szkołami
-wydanie monografii miasta i gminy
Szanse
--pozyskiwanie środków finansowych na
działalność kulturalno-oświatową z
funduszy unijnych
– pozyskanie sponsorów
–zwiększenie dotacji dla biblioteki
– wzrost demograficzny
–powrót ludności z emigracji zarobkowej

Zagrożenia
- niż demograficzny
- migracja zarobkowa w celu
poszukiwania pracy
–atrakcyjność nowej technologii
internetowej i TV

-rozwój społeczeństwa informacyjnego
–zwiększająca się liczba bezrobotnych
–wzrost cen książek na rynku
wydawniczym

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie wraz z filiami
jest dobrze znana w środowisku. Usytuowana w centrum miasta, w otoczeniu zieleni
pięknego parku, jest przyjaznym miejscem dla społeczności lokalnej. Dostosowując
godziny otwarcia do potrzeb mieszkańców, wyszła naprzeciw oczekiwaniom
użytkowników. Wolny dostęp do półek pozwala na swobodny wybór lektur przez
użytkowników. Bogaty księgozbiór zaopatrzony jest w nowości wydawnicze co
stanowi atut jej działalności. Biblioteka w swych zbiorach posiada również książki
mówione dla osób słabo widzących i niedowidzących. Czytelnicy mogą również
skorzystać z księgozbioru podręcznego, który systematycznie jest uzupełniany. Do
dyspozycji użytkowników są kolekcje reprintów, kartoteki regionalne i monografie o
gminie oraz Czytelnia Internetowa wyposażona w 3 stanowiska komputerowe. Sprzęt
komputerowy posiada zainstalowany system Windows, pakiet biurowy Microsoft
Office, darmowy dostęp do Internetu i urządzeń reprograficznych /drukarki, skaner i
kserokopiarki/ .Istnieje możliwość skorzystania na miejscu z posiadanych przez
bibliotekę programów multimedialnych. Dostęp do Internetu za pomocą sieci
bezprzewodowej Wi - Fi jest możliwy na terenie całej biblioteki poprzez własne
urządzenia mobilne. Obiekt biblioteki jest monitorowany wewnętrznie i zewnętrznie.
Biblioteka posiada własną stronę internetową www.bibliozychlin.pl.
Przyjazna aranżacja wnętrz biblioteki, profesjonalna i kreatywna kadra, ciekawa
oferta kulturalno – oświatowo - edukacyjna służy współpracy ze środowiskiem
lokalnym, z instytucjami - szczególnie szkołami, przedszkolami i klubami seniora.
Potencjałem biblioteki jest wykwalifikowana i życzliwa kadra z dużym
doświadczeniem zawodowym. Zespół biblioteki stanowi 8-osobowa wykwalifikowana
kadra, w skład której wchodzą: dyrektor, bibliotekarze, księgowa i pracownik
gospodarczy, które podnoszą nieustannie swoje kwalifikacje zawodowe. Biblioteka to
miejsce informacji o regionie, centrum życia kulturalnego i miejsce spotkań
społeczności lokalnej, zajęć seniorów, która wychodząc naprzeciw potrzebom
przeciwdziała wykluczeniu osób starszych z życia społecznego. Z myślą właśnie o
seniorach w bibliotece są realizowane przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka pełni rolę centrum informacji o regionie.

Misja
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie przyjazną i pulsującą
życiem instytucją kultury, tworząca przestrzeń dla edukacji, promocji czytelnictwa, rozwoju
społeczności lokalnej, pielęgnująca przeszłość i kreującą przyszłość.

Wizja
Biblioteka w Żychlinie jako nowoczesne i przestrzenne miejsce, bez barier
architektonicznych. Dostępne dla każdego , zaspokajające potrzeby społeczności lokalnej.

Biblioteka to centrum życia kulturalnego i edukacyjnego mieszkańców. Ośrodek informacji,
wspierający rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W gminie Żychlin w 2018 r. funkcjonowały 3 biblioteki :
1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
- punkt biblioteczny (Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie
2. Filia Biblioteczna nr 1 w Żychlinie
3. Filia Biblioteczna nr 2 w Grzybowie
- punkt biblioteczny w Janów Grzybowski
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił - 43.618 woluminów, zaś na koniec
roku – 44.533 woluminy. W roku 2018 ubyło 936 woluminów, tj. zbiory zaczytane,
zniszczone i zdezaktualizowane. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba
woluminów wynosiła 4 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 4 woluminy na dzień
31 grudnia 2018 r.
Na początku roku zarejestrowano 1.078 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec
roku liczby te wynosiły 2.729 czytelników. W ciągu roku z usług poszczególnych
bibliotek skorzystało 29.840 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z
57.796 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 1.851
woluminów,
Ogółem we wszystkich bibliotekach przybyło w roku 2018 przybyło
– 1.851 wol. na sumę 44.981.07 zł. w tym:
- z zakupu - 1.162 wol. na sumę 28.405 zł.
- program Biblioteki Narodowej – 494 wol. na sumę 12.000 zł.
- dary - 195 wol. na sumę 4,576.07 zł.
W tym:
1.Wypożyczalnia dla dorosłych ogółem – 1.046 wol. na sumę 29.015,79 zł
- z zakupu – 628 wol. na sumę 17.869,21 zł.
- program BN – 254 wol. na sumę 7.116 zł.
- dary

- 164 wol. na sumę 4.030,58 zł

2. Oddział dla dzieci i młodzieży ogółem - 296 wol. na sumę 5.121,40
- z zakupu – 117 wol. na sumę 1.889,91zł.
- program BN – 178 wol. na sumę 3.226,00 zł.
- dary

- 1 wol. na sumę 5.49 zł.

3. Filia nr 2 w Grzybowie ogółem – 206 wol. na sumę 4.543 zł.

- z zakupu - 175 wol. na sumę 3.714 zł
- program BN – 31 wol. na sumę 829,00 zł.
4. Filia nr 1 w Żychlinie ogółem – 303 wol. na sumę 6.300,88 zł
- z zakupu - 242 wol. na sumę 4.931,88 zł.
- program BN – 31 wol. na sumę 829 zł.
- dary - 30 wol. na sumę 540 zł.
Zbiory powiększono o m.in. następujące pozycje:
- literatura piękna polska i światowa dla dorosłych, dzieci i młodzieży
- literatura popularnonaukowa dla dorosłych , dzieci i młodzieży : filozofia, religia,
psychologia, socjologia, polityka, ekonomia, prawo, administracja, oświata i
wychowanie, medycyna, rolnictwo, gospodarstwo domowe, sztuka, rozrywka, sport,
historia, geografia.
Stan zatrudnienia stanowi 8 pracownic i pracowników. W ciągu roku struktura
zatrudnienia pozostała bez zmian.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano - 15 komputerów, w tym :
1.
2.
3.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
10 komputerów
Filia Biblioteczna nr 1 w Żychlinie - 3 komputery
Filia Biblioteczna nr 2 w Grzybowie - 2 komputery

Katalog on-line w trakcie opracowywania zbiorów stanowi 46.2 % zbiorów.
W 2018 r. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna oraz Filie Biblioteczne
zorganizowały 2.079 następujących wydarzeń ( tabela - Zestawienie form
działalności kulturalno-oświatowej M-GBP w Żychlinie za rok 2018), mające na
celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 8.532 mieszkańców.
Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie - 11.800 zł.
Środki zewnętrzne : Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 – 2020
w kwocie 12.000 zł (środki MKiDN).
W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia :
Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej
M-GBP w Żychlinie za rok 2018

Nazwa imprezy
Wystawy
- książek – duże (ze scenariuszem)
- książek – małe, nowości wydawnicze
- plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”, „nad regałem”,
„w witrynie” itp.)
inne (np. kolekcjonerskie)

Ilość Frekwenc
ja
9
X
18
18

X
X

35

X

Spotkania autorskie
Spotkania inne: z dziećmi
- z ciekawymi ludźmi spotkanie z weterynarzem

1
17

81
250

- okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień Dziecka, Andrzejki,
Mikołajki, Gwiazdka, Pasowanie na czytelnika)
Prelekcje, odczyty
Pogadanki
Lekcje biblioteczne
- z przysposobienia bibliotecznego
- tematyczne
Zajęcia komputerowe
Warsztaty:
- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, papieru
czerpanego, fotograficzne, filmowe)
- literackie (np. dziennikarskie)
- różnotematyczne (np. pedagogiczne, psychologiczne,
ekologiczne, zdrowy styl życia)
Przeglądy nowości
DKK
Dyskusje
Konkursy
Zgaduj- zgadule
Głośne czytanie
- w tym z wykorzystaniem książki-zabawki
Głośne czytanie – książka mówiona
Spotkania z baśnią
Imprezy artystyczno-literackie:
- koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji
Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd nowości
wydawniczych z udziałem mediów, czat z pisarzem)
Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, DVD)
Przedstawienia teatralne, kukiełkowe

12

229

33
42
12

314
376
221

24
1.186
29

318
2.147
308

2
20

11
209

20
33
22
134
32

328
349
63
498
221

34
3

363
78

-

-

94
-

287
-

105
-

569
-

2

24

16
18
6

350
336
42

1

80

2

28

-

-

18

25

-

-

81

427

Gry i zabawy
Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych,
loteria fantowa
Wycieczki:
- do innych bibliotek
- inne (do muzeum, teatru itp.)
Przyjęcia wycieczek w bibliotece
Imprezy poza biblioteką
- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki)
- na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina,
urzędy)
Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników
Książki
Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła Haftu
Krzyżykowego, Klubu Literackiego, Klubu Historycznego,
próby Kółka Teatralnego)
Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, gry zespołowe
na wolnym powietrzu)
-Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota PCK) – proszę podać
jakich?
Inne wydarzenia – „Ferie Zimowe” „Wakacje na wesoło”.
Maluch w bibliotece

OGÓŁEM

2.079

8.532

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa
wydatkowano 431.500,00 zł.
Przy Bibliotece funkcjonują następujące grupy artystyczne ( koła / sekcje / kluby)
- Klub seniora „Spokojna jesień „ – 39 lat działalności
- Akademia Aktywnego Seniora – 4 lata działalności
Zrzeszają ok. 200 mieszkanek i mieszkańców. W ich ramach zorganizowano :
zajęcia, przedsięwzięcia teatralne, inne, które można zaklasyfikować jako
informatyczne, fotograficzne, turystyczne i sportowo-rekreacyjne, literackie, seniora,
dyskusyjne.

Nazwa biblioteki, filii

Wypożyczalnia dla
dorosłych

Data (miesiąc),
inne uwagi
1. Narodowy Program Rozwoju W ciągu roku
Czytelnictwa 2016 – 2020
2. „Dyskusyjne Kluby Książki”
Dwa razy w m-cu
3. Aktywni 40+ Rozsmakuj się Raz w m-cu
w Zdrowiu ( wyjazdy do Term w
Uniejowie,
Sanatorium
w
Inowrocławiu i Ciechocinku)
4. Projekt „Biało-Czerwona - Listopad
100 lat Niepodległości”
5. Spotkania z historią
- Raz w m-cu
Wykłady
6. Interaktywne
warsztaty W ciągu roku
komputerowe 50+
7. Spotkanie autorskie z 14.11.2018
Marcinem Mellerem
9. „SPACERownik miejski”
W ciągu roku
10. Projekt 50+ z pasją - Kwiecień-październik
aktywność nie przechodzi na
emeryturę!
11.E-mocni
Cały rok
12.Spotkania wyjazdowe
-‘Dyskusyjnego Klubu Książki
-‘13.
Wyjazdy
integracyjnoaktywizacyjne, prozdrowotne : Maj-sierpień
Inowrocław,
Uniejów,
Ciechocinek
14.Podróże z … biblioteką!
W ciągu roku
15.Spotkania Klubu Seniora Raz w tygodniu
„Spokojna jesień” i Akademii
Aktywnego Seniora:
Raz w tygodniu
16.Senior Cafe : Kawiarenka 2 x w m-cu
emerycka,
17.Spotkania okolicznościowe: W ciągu roku
Nazwa imprezy

np.Wielkanoc, Wigilia
18.Wystawy
19.Spotkania z lokalna historią

-‘W ciągu roku

Integracja
międzypokoleniowa W ciągu roku
Seniorzy - Dzieci
ROZpracuj to z biblioteką – kurs W ciągu roku
komputerowy dla osób 50+
Praktyki zawodowe uczestników -‘Warsztatów Terapii Zajęciowej

O/Dz
Filia nr 1

Realizacja programów i projektów:
1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 – 2020
2. „ Dyskusyjne Kluby Książki”, spotkania autorskie dla dorosłych
3. Aktywni 50+ Rozsmakuj się w Zdrowiu
4. Projekt „Biało – Czerwona - 100 lat Niepodległości”
5. Spotkania z historią
6. Bezpieczeństwo w sieci dla każdego
7. Kurs komputerowy dla osób 50+
8. Seniorzy na Start !
9. „SPACERownik miejski”
10. 50+ Aktywność nie przechodzi na emeryturę!
16. E-mocni!
Obszary - cele i działania

Obszar

Zdrowie , kultura

Cel 1

Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi
starszych

Działanie 1

Zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej
połączonej z programem profilaktyki zdrowotnej

Potrzeby
społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzeba integracji oraz wspólnego spędzania czasu..
Poszerzenie wiedzy wśród seniorów na temat ośrodków
rehabilitacyjno-wypoczynkowych, obiektów świadczących
usługi medyczne w regionie i diagnostyki prozdrowotnej.

Rezultaty

W ciągu roku zostały zorganizowane 3 wycieczki
turystyczno-rehabilitacyjne dla 120 osób. Seniorzy
zwiększyli swój dostęp do edukacji prozdrowotnej,
uczestniczyli w wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji.
Udział w wycieczce stanowi integrację osób starszych
z różnych środowisk wieś-miasto.

Działanie 2

Badanie słuchu dla ludzi starszych 55+

Potrzeby
społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzeba profilaktyki zdrowia oraz brak wiedzy w zakresie
utraty zdrowia oraz jakości słuchu

Rezultaty

Każdego roku zorganizowanie 1 badania w zakresie
słuchu jednorazowo 60 osób. Z badań skorzystali
ludzie starsi, z grup podwyższonego ryzyka utraty
słuchu. Edukacja w zakresie zdrowia ludzi starszych

Cel 2

Rozwijanie zainteresowań osób starszych w zakresie
nowych technologii informatycznych

Działanie 1

Zajęcia komputerowe dla ludzi 50+ w zakresie
podstawowym

Potrzeby
społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzeba rozwijania własnych zainteresowań, poznania
obsługi komputera i wykorzystania pozyskanej wiedzy do
komunikacji społeczności lokalnej, aktywne spędzanie
wolnego czasu, pokonanie obaw dotyczących nowych
technologii

Rezultaty

Powstała nowa grupa użytkowników w ilości 300 osób,
która zdobyła nowe umiejętności obsługi . Uczestnicy
kursu otrzymali certyfikaty ukończenia kursu.
Fotorelacja zamieszczona w kronice biblioteki

Obszar

Kultura

Cel 1

Rozwój intelektualny dzieci i młodzieży w zakresie
popularyzacji historii dotyczącej Żychlina

Działanie 1

Organizacja spotkań z Honorowym Obywatelem
Miasta Panem Ludwikiem Zalewskim

Potrzeby
społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzeba uzupełnienia i ocalenia od zapomnienia wiedzy
dotyczącej historii miasta Żychlin

Rezultaty

Zorganizowanych 5 spotkań dla ok.250 uczniów młodzież gimnazjalna i licealna pogłębi swoją wiedzę
nt. historii miasta i zabytków, rozbudzenie tożsamości
lokalnej młodego pokolenia

Obszar

Rynek pracy

Cel 1

Rozwijanie umiejętności wyboru zawodu i ścieżki
kariery uczniów gimnazjum

Działanie 1

Partnerstwo-zawiązanie współpracy z Gimnazjum
Publicznym w Żychlinie w zakresie wsparcia młodzieży

w ich planach dalszego rozwoju zawodowego
Potrzeby
społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzeba zdobycia wiedzy dotyczącej profilów kształcenia
w szkołach średnich i wyższych, zaplanowania ścieżki
kariery wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej, chęć
poznania zawodów, które w przyszłości dadzą możliwość
zatrudnienia, poznanie swoich predyspozycji zawodowych

Rezultaty

Utworzenie partnerstwa z Gimnazjum Publicznym w
Żychlinie, w ramach którego podejmowane będą
działania mające na celu poszerzenie orientacji
zawodowej młodzieży.

Działanie 2

Udzielanie pomocy przy pisaniu CV i listu
motywacyjnego , przy zakładaniu skrzynek emailowych oraz w poruszaniu się na internetowym
rynku pracy

Potrzeby
społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Poznanie możliwości związanych z wykorzystaniem
technologii informacyjnych, pokonanie obaw związanych z
pracą przy komputerze, zdobycie nowych umiejętności
przy tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej, , potrzeba
posiadania i korzystania z poczty elektronicznej, chęć
poznania stron internetowych zawierających oferty pracy

Rezultaty

Osoby korzystające z oferty pomocy bibliotekarzy będą
posiadały profesjonalnie przygotowane dokumenty
aplikacyjne, co zwiększy ich szansę na znalezienie
zatrudnienia, będą posiadać skrzynki e-mailowe, zdobędą
nowe umiejętności w zakresie poruszania się po
internetowym rynku pracy

Cel 2

Rozwijanie umiejętności wyboru zawodu i ścieżki
kariery absolwentów szkół średnich

Działanie 1

Partnerstwo-zawiązanie współpracy z Zespołem Szkół
nr 1 w Żychlinie w zakresie wsparcia młodzieży w ich
planach dalszego rozwoju zawodowego

Potrzeby
społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzeba zdobycia wiedzy dotyczącej profilów kształcenia
na poziomie szkół wyższych , zaplanowania ścieżki kariery
wśród młodzieży licealnej, chęć poznania zawodów, które
w przyszłości dadzą możliwość zatrudnienia, poznanie
swoich predyspozycji zawodowych

Rezultaty

Utworzenie partnerstwa z Zespołem Szkół nr 1 w
Żychlinie, w ramach którego podejmowane będą działania
mające na celu poszerzenie orientacji zawodowej
młodzieży.

Działanie 2

Prezentacja zawodów, pokazy umiejętności

przedstawicieli lokalnego rynku pracy
Potrzeby
społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzeba zapoznania się z zakresem i specyfiką pracy
poszczególnych zawodów, na które jest zapotrzebowanie
na lokalnym rynku pracy

Rezultaty

Organizacja 5 spotkań / warsztatów, które pozwoliły
uczestnikom ok.150 osób, poznać specyfikę
wykonywania poszczególnych zawodów i sprawdzić swoje
umiejętności w zakresie wyboru zawodu
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISARIATU POLICJI W ŻYCHLINIE
ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I
PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA TERENIE DZIAŁANIA KP W ŻYCHLINIE
W 2018 ROKU

Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie

styczeń 2019

WSTĘP
Komisariat Policji w Żychlinie obejmuje zasięgiem działania teren trzech gmin tj. Żychlin,
Bedlno i Oporów, które łącznie stanowią obszar ok. 270 km kwadratowych i są
zamieszkiwane przez ponad 21 tysięcy mieszkańców. Na terenie działania KP w Żychlinie
przebiegają główne szlaki drogowe i kolejowe w Polsce m.in. droga krajowa nr 92, drogi
wojewódzkie nr 573 i 583 oraz szereg dróg powiatowych i gminnych.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPSTW
KRYMINALNYCH I GOSPODARCZYCH W 2018 ROKU


Przestępczość o charakterze kryminalnym.

W 2018 roku na terenie działania KP w Żychlinie odnotowano ogółem 145 przestępstw
o charakterze kryminalnym, dla porównania w 2017 roku powyższych przestępstw było 139.
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych kategorii przestępstw zawarto poniżej:
1. Rozboje i wymuszenia rozbójnicze – 1 przestępstwo ( w 2017 roku - 8 przestępstw)
2. Kradzież z włamaniem - 28 przestępstw ( w 2017 roku - 23 przestępstwa)
3. Kradzieże samochodów - 0 ( w 2017 roku - 2 przestępstwa)
4. Kradzież cudzej rzeczy - 25 przestępstw ( w 2017 roku - 20 przestępstw)
5. Narkomania - 2 przestępstwa ( w 2017 roku – 1 przestępstwo)
6. Bójki i pobicia – 7 przestępstw ( w 2017 roku - 2 przestępstwa)
7. Uszczerbek na zdrowiu - 6 przestępstw ( w 2017 roku - 9 przestępstw)
8. Uszkodzenie mienia - 15 przestępstw ( w 2017 roku - 15 przestępstw)



Przestępstwa o charakterze gospodarczym.

W 2018 roku na podległym terenie zaistniało 17 przestępstw o charakterze gospodarczym,
gdzie dla porównania w 2017 roku odnotowano 14 tego typu zdarzeń.

ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM
Stan zagrożenia na drogach podległych pod teren działania KP w Żychlinie przedstawiają
poniższe tabele.

l. p
1.
2.
3.
4.

l. p
1.
2.
3.
4.

2018 rok
gmina
Żychlin
Bedlno
Oporów
Razem

2017 rok
gmina
Żychlin
Bedlno
Oporów
Razem

Liczba
wypadków
14
13
4
31

Liczba
zabitych
0
4
1
5

Liczba
rannych
15
12
3
30

Liczba
kolizji
52
52
20
124

Liczba
wypadków
16
8
11
35

Liczba
zabitych
5
2
0
7

Liczba
rannych
14
7
12
33

Liczba
kolizji
85
61
28
174

W 2018 roku w porównaniu do danych statystycznych z 2017 roku, odnotowano spadek
ogólnej liczby wypadków drogowych (o 4 mniej), jak również spadek liczby ofiar
śmiertelnych (o 2 mniej). Zmniejszeniu uległa także liczba kolizji drogowych (o 50 mniej),
oraz liczba osób rannych w wyniku zdarzeń ( o 3 mniej).

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
Charakterystyka przestępczości wśród nieletnich.
W 2018 roku na terenie działania KP w Żychlinie nieletni dopuścili się 17 czynów karalnych
– przestępstw, gdzie w 2017 roku odnotowano 9 takich zdarzeń.

W poszczególnych kategoriach nieletni dokonali:
Czyny karalne - przestępstwa

2018 rok

2017 rok

Rozbój i wymuszenia rozbójnicze

0

0

Bójki i pobicia, uszkodzenia ciała

5

1

Kradzieże cudzej rzeczy

0

0

Kradzieże z włamaniem

1

1

Uszkodzenia mienia

3

1

Z ustawy o narkomanii

0

1

8

5

Inne

(groźba

karalna,

znieważenie

funkcjonariusza publicznego, znęcanie,
kierowanie

pojazdem

w

stanie

nietrzeźwości, , uszkodzenia ciała itp.)

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA NA RZECZ UTRZYMANIA
PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU
KUTNOWSKIEGO

1. Efektywność służb prewencyjnych.
W 2018 roku policjanci Komisariatu Policji w Żychlinie ogółem wykonali 2374
/8 godzinnych/ służb w ramach służb patrolowych i obchodowych.
W rozbiciu na poszczególne rodzaje służb sytuacja przedstawia się następująco:
•

policjanci służb patrolowych

– 1246 służb

•

policjanci służb obchodowych

– 1090 służb

•

inni policjanci

- 38 służb

W trakcie realizacji zewnętrznych służb patrolowych i obchodowych policjanci zatrzymali
ogółem 53 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim
pościgu (spadek o 3 sprawców w porównaniu do 2017 roku), przy czym na 53 sprawców,
22 z nich to nietrzeźwi kierujący pojazdami. Ponadto policjanci prewencji w 2018 roku
wylegitymowali 3135 osób, a także zatrzymali 45 osób poszukiwanych
w celu doprowadzenia do Zakładów Karnych lub Aresztów Śledczych (odbycie kary
pozbawienia wolności).
W rozbiciu na poszczególne kategorie zatrzymania sprawców przestępstw na gorącym
uczynku lub bezpośrednim pościgu przez policjantów Komisariatu Policji w Żychlinie 2018
roku sytuacja przedstawiała się następująco:

2.

Kategoria przestępstwa

Ilość sprawców zatrzymanych

Rozbój
Bójki i pobicia
Uszkodzenia mienia
Przestępstwa narkotykowe
Włamania do obiektów handlowych
Włamania do mieszkań
Włamania do innych obiektów
Kradzieże pojazdów
Kradzieże inne
Inne przestępstwa
Nietrzeźwi kierujący

2
8
3
----------4
14
22

OGÓŁEM

53

Służby ponadnormatywne w ramach funduszy pozyskanych z Urzędów Gmin.

W 2018 roku nie zawarto porozumień o przekazaniu środków z Urzędów Gmin w Żychlinie,
Bedlnie i Oporowie na służby ponadnormatywne.

3.

Zagadnienie przemocy w rodzinie.

Policjanci KP w Żychlinie w ramach czynności służbowych ściśle współpracują z Zespołami
Interdyscyplinarnymi przy Urzędach Gmin w Żychlinie, Bedlnie i Oporowie a także
Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Dzielnicowi KP w Żychlinie wykonują czynności
związane z przemocą w rodzinie w ramach grup roboczych wskazanych wyżej zespołów a
także tak jak pozostali funkcjonariusze prowadzą rozpoznanie w zakresie miejsc, gdzie może
występować przemoc w rodzinie. Policjanci podejmują działania związane z przemocą w
rodzinie określone w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i aktach
wykonawczych wydanych na jej podstawie. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żychlinie
realizują wytyczne oraz procedury "Niebieskiej karty". Podczas przeprowadzonych
interwencji domowych, których sprawca stanowi zagrożenie dla domowników zostaje
bezwzględnie zatrzymany i osadzony w PDOZ w KPP w Kutnie. Ponadto funkcjonariusz
będący na miejscu wypełnia „niebieską kartę”. Następnie przedmiotowa karta zostaje
przekazana dzielnicowemu, w którego rejonie nastąpiła przemoc. Dzielnicowy powyższą
kartę przesyła do kierownika zespołu interdyscyplinarnego oraz dociera do osób
pokrzywdzonych i udziela im niezbędnej pomocy.
W 2018 roku funkcjonariusze KP w Żychlinie wszczęli 42 procedury „ Niebieskiej Karty”,
gdzie w porównaniu z 2017 roku było ich 40.
4.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Komisariat Policji w Żychlinie prowadzi działania w ramach ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dot. sprzedaży
napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia – celem działań jest
przeciwdziałanie demoralizacji wśród nieletnich oraz skuteczne egzekwowanie prawa
zakazującego sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim. W ramach profilaktyki
alkoholowej dzielnicowi współpracują z Komisjami Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W celu wyeliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim
policjanci naszej jednostki kontrolują punkty sprzedaży i podawania napoi alkoholowych oraz
współpracują z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, a ponadto w swych rejonach przeprowadzają
spotkania z młodzieżą informując o szkodliwości spożywania alkoholu. W 2018 roku
policjanci skierowali 3 wnioski do właściwych instytucji w sprawie uzależnień od alkoholu.

5.

Zagadnienia wykroczeń.

Wnioski o ukaranie:
Dotyczyły one wykroczeń:
Rodzaj wykroczeń

2018 rok

w ruchu drogowym

45

przeciwko
porządkowi
i
spokojowi
publicznemu oraz przeciwko mieniu
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
przeciwko obyczajności publicznej

36

przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

10

0
10

Mandaty karne:
Rodzaj wykroczeń

2018 rok

W ruchu drogowym

77

przeciwko
porządkowi
i
spokojowi
publicznemu oraz inne
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

70
10

Pouczenia.
Ponadto w 2018 roku funkcjonariusze KP w Żychlinie zastosowali 770 środków
oddziaływania poza karnego na zasadzie art. 41 kodeksu wykroczeń tj. pouczeń za popełnione
wykroczenia.
6. Interwencje.
Interwencje przeprowadzono:
Rodzaj interwencji

2018 rok

2017 rok

w miejscach publicznych

1050

1033

w mieszkaniach prywatnych

417

470

7. Zabezpieczenie imprez, uroczystości, zgromadzeń publicznych, manifestacji i innych
form protestów.
W 2018 roku na terenie działania KP w Żychlinie jak corocznie funkcjonariusze zabezpieczali
imprezę plenerową pod nazwą „Święto Żychlina” oraz szereg imprez o charakterze
kulturalno – rozrywkowym organizowanych m.in. przez Żychliński Dom Kultury, Urząd
Gminy Żychlin, Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie i Oporowie tj. dożynki gminne,
przegląd kapel ludowych oraz o charakterze religijnym tj. procesje z okazji Bożego Ciała.
W 2018 roku nie zabezpieczano zgromadzeń publicznych, manifestacji oraz innych form
protestów. W trakcie zabezpieczeń nie odnotowano przypadków zakłóceń ładu i porządku
publicznego.
8.

Przedsięwzięcia w zakresie prewencji kryminalnej.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żychlinie w 2018 roku przeprowadzili 13 spotkań
z dziećmi i młodzieżą z terenu działania KP w Żychlinie oraz 9 spotkań z pedagogami.
Na spotkaniach poruszana była tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej, środków
odurzających i psychotropowych, cyberprzemocy, odpowiedzialności prawnej osób nieletnich
za popełniane czyny. W ramach podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży prowadzone
są okresowo przedsięwzięcia „Bezpieczne Wakacje „ i „Bezpieczne Ferie” których celem
jest promowanie wśród młodzieży szkolnej bezpiecznego wypoczynku. W okresie roku
szkolnego, oraz wakacji i ferii prowadzone są wzmożone kontrole autobusów przewożących
zorganizowane grupy młodzieży.
Komisariat Policji w Żychlinie prowadzi szereg działań wspomagających Wydział Ruchu
Drogowego KPP w Kutnie. Działania te skierowane są do uczestników ruchu drogowego
zarówno pieszych jak i kierujących: przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku to działania
„Trasa E-30”, „Trzeźwy poniedziałek”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Pasy”
i „Alkohol i Narkotyki”.
Ponadto dzielnicowi Komisariatu Policji w Żychlinie przeprowadzają spotkania z młodzieżą
szkolną z rodzicami i pedagogami informując o szkodliwości zażywania środków
odurzających i wynikających z tego sankcjach karnych.

OCENA
STRUKTURY
ORGANIZACYJNEJ
FUNKCJONALNEJ KP w ŻYCHLINIE.

I

Stan etatowy.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku w KP w Żychlinie etatowo stanowi
24 funkcjonariuszy, oraz 2 i ½ pracowników cywilnych.
Zmiany organizacyjne.
Nie było

Zatrudnienie.
Na dzień 1 stycznia 2019 roku w KP w Żychlinie pozostaje nieobsadzony 1 etat w służbie
kryminalnej.
Zatrudnienie na stanowiskach pracowniczych.
Na dzień 1 stycznia 2019 roku w KP w Żychlinie zatrudnionych jest 2 pracowników
cywilnych w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 pracownik na ½ etatu.

Pomoc finansowa na rzecz KP w Żychlinie.
W 2018 roku nie uzyskano środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji
utworzonego w KWP w Łodzi celem wykorzystania na rzecz KP w Żychlinie.

PROGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO NA 2019 ROK ORAZ WYNIKAJĄCE
WNIOSKI DO REALIZACJI.
W 2019 roku działania funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Żychlinie w dalszym ciągu
będą ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa oraz ładu i porządku na podległym
terenie. Szczególny nacisk zostanie położony na zapobieganie przestępstwom takim
jak kradzieże i kradzieże z włamaniem oraz ustalaniem sprawców wszelkich przestępstw,
a także na ujawnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie. W pracy policjantów
zostaną także wykorzystane dane i informacje zebrane podczas przeprowadzonych
w 2018 roku konsultacji społecznych oraz zgłoszeń zarejestrowanych w ramach Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podpisał:
Sporządzono 5 egzemplarzy
Egz. nr 1 – Burmistrz Gminy Żychlin
Egz. nr2 – Wójt Gminy Bedlno
Egz. nr 3 – Wójt Gminy Oporów
Egz. nr 4 –Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Egz. nr 5 – Komisariat Policji w Żychlinie
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