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INFORMACJA O STANIE MINIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31-12-2019 r. GMINY ŻYCHLIN
Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Żychlin obejmuje zbiór danych
dotyczących majątku Gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku
i przygotowana została zgodnie z wymogami, określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 2077
z późn. zm.).
Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących
Gminie Żychlin:
− prawach własności,
− innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności
o
ograniczonych
prawach
rzeczowych,
użytkowaniu
wieczystym,
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz praw posiadania),
a ponadto przedstawienie danych dotyczących:
− posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
− dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
− innych informacji i zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia komunalnego może stanowić podstawę
do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników
majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy miasta, może
stanowić wyznacznik do obrania właściwej strategii zarządzania swoim majątkiem, która
z kolei powinna określać, czy nieruchomości należy sprzedawać, dzierżawić, czy
wynajmować oraz na jakich zasadach należy to czynić. Taka strategia może być różna,
począwszy od prostego użyczenia, poprzez sprzedaż, a skończywszy na utworzeniu spółek
kapitałowych. Tego nie narzucają bowiem żadne przepisy ani wytyczne. Od ich wyboru
zależy głównie efektywne wykorzystanie mienia komunalnego.
Gospodarowanie mieniem znajdującym się bezpośrednio w gestii gminy zastrzeżono
do wyłącznej kompetencji burmistrza gminy, który upoważniony jest do składania
oświadczeń woli, w imieniu gminy w zakresie zarządu tym majątkiem, jednak w zakresie
czynności skutkujących potencjalnym powstaniem zobowiązań finansowych składane
przez burmistrza oświadczenia woli wymagają kontrasygnaty skarbnika gminy. Ponadto,
zgodnie z zasadą samorządności inne podmioty mienia komunalnego (np. jednostki
organizacyjne) zarządzają tym mieniem samodzielnie, jednak też nie w sposób dowolny.
Ograniczenia wynikają z przepisów prawa, przyczyn celowościowych (funkcja danego
składnika mienia) oraz ograniczeń wynikających z uchwał rady gminy lub decyzji
burmistrza co do sposobu wykorzystywania mienia.
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Gmina Żychlin realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)
Gospodarowanie majątkiem Gminy Żychlin określają również przepisy:
−
−
−
−
−

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018r. poz. 395 z późn. zm.);
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017r. poz. 827.)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016r. poz. 1864),
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 760).

Na mienie komunalne Gminy Żychlin składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli
kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości,
powstałe
w wyniku przeszłych zdarzeń.
Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek
sektora finansów publicznych aktywa trwałe stanowią:
1. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania,
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności (np. autorskie
prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków,
patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych).
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
− środki trwałe – rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi,
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się
do nich w szczególności:
a) nieruchomości obejmujące grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu,
budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a także będące odrębną
własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego
oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego),
b) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
c) środki transportu,
d) inwentarz żywy,
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− środki trwałe w budowie (inwestycje) – tj. środki trwałe będące w okresie
budowy, montażu lub ulepszenia już istniejących,
− środki przekazane na inwestycje – zaliczki na środki trwałe w budowie.
3. Inwestycje – traktowane jako aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich
przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych
pożytków, w tym również z transakcji handlowej.
4. Należności długoterminowe – rozumiane jako aktywa finansowe należne
jednostce stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się
wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego.
5. Długoterminowe aktywa finansowe – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach
prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.
6. Wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz
jednostkach.
W celu czytelniejszego zobrazowania niektórych informacji i zdarzeń posłużono się
diagramami i wykresami.
W przedstawionej informacji można również odnaleźć dane, przygotowane przez
Referat Budownictwa, Planowania przestrzennego i Inwestycji , dotyczące dróg
publicznych, obiektów inżynieryjnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Żychlin.
Oprócz wyżej wskazanych jednostek, informacją objęto również spółki prawa
handlowego
z udziałem Gminy Żychlin.
W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego, uzyskane dane na
dzień przygotowania niniejszej informacji, zostały porównane w stosunku do danych na
dzień 31.12.2018 roku.
Przygotowana informacja o stanie mienia komunalnego składa się z dwóch
części:

I. Obejmującej podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych
Gminy Żychlin, w szczególności:
− dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2019 roku oraz porównanie
stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2018 roku;
− analizę wielkości udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego;
− dane o składnikach majątku, administrowanych przez Gminę Żychlin,
w sposób pośredni,
− dane o dochodach Gminy Żychlin z tytułu wykonywania praw własności,
− informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia
komunalnego.
II.Dokumentacji opracowanej na podstawie danych źródłowych o stanie majątku
komunalnego, będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych i instytucji
kultury Gminy Żychlin.
Składniki mienia komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których
najważniejszą stanowi prawo własności, czyli najpełniejsze prawo podmiotowe,
umożliwiające korzystanie, przede wszystkim z rzeczy (ruchomych i nieruchomości),
w sposób zgodny z przeznaczeniem tego prawa, np. poprzez pobieranie pożytków i innych
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dochodów lub ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m.in.
użytkowanie, służebności gruntowe, czy hipoteka. Do kolejnej grupy zalicza się prawa
majątkowe względne, które nie skutkują wobec osób trzecich, wśród nich wierzytelności,
uprawnienia wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Odrębną kategorię
stanowią prawa wynikające z faktu uzyskania przez miasto pozycji wspólnika w spółce
prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
i wynikające z udziałów należących do gminy. Wartości oraz struktura składników
majątku zaprezentowane zostały w formie tabel i wykresów.
Burmistrz Gminy Żychlin w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku
budżetowym przedkłada Radzie Miejskiej informację o stanie mienia komunalnego.
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia
8 marca1990r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest
własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz
mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia
przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak
ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 Kodeksu cywilnego. Generalnie należy
stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako
aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których
gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie
wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie to także środki finansowe,
które mogą pochodzić z różnych źródeł.
Informacja o stanie mienia stanowi integralną część do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy. Sprawozdanie budżetowe jednostki samorządu
terytorialnego stanowi źródło informacji na temat wielkości, rodzaju dochodów,
przychodów, wydatków i rozchodów jednostki.
Danych odnośnie majątku samorządowego dostarcza informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego, sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 3
ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:
− dane dotyczące przysługujących praw własności;
− dane dotyczące:
• innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach
w spółkach, posiadania;
• dane o zmianach w stanie mienia komunalnego;
• dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania;
• inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia
komunalnego.
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Niniejsza informacja prezentuje następujące elementy mienia komunalnego
Gminy:

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego
w tym:
- grunty;
- budynki i lokale; w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne;
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
- maszyny i urządzenia techniczne, w tym wyodrębniono zespoły komputerowe
- środki transportu;
- pozostałe środki trwałe;
- wyposażenie;
- środki trwałe w budowie.

II. Wartości niematerialne i prawne.
III. Finansowe składniki majątku,
w tym:
- udziały w obcych podmiotach gospodarczych;
- stan środków finansowych.

IV. Inne składniki majątkowe,
w tym:
- zbiory biblioteczne;
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CZĘŚĆ I
DANE O SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH GMINY ŻYCHLIN

Mienie komunalne stanowiące majątek Gminy Żychlin w roku objętym informacją
zostało podzielone na 11 grup rodzajowych. Dane zamieszczone w tabeli nr 1 zawierają
informację o składnikach majątkowych według przedstawionych grup środków trwałych
w wartości brutto, tj. wartości początkowej.
Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku wg wartości ewidencyjnej brutto

Lp.

Grupa

31-12-2018

31-12-2019

Zmiana

1

0 - Grunty

24 926 112,94

16 872 483,63

-8 056 629,31

2

I - Budynki

22 880 015,87

23 960 072,65

1 080 056,78

3

II - Budowle

34 779 879,84

36 408 212,98

1 628 333,14

5

IV - Maszyny, urządzenia, aparaty

10 473 915,26

10 439 783,86

-34 131,40

8

VII - Środki transportu

180 438,08

180 438,08

0,00

93 243 361,99 87 860 991,20

-5 382 370,79

OGÓŁEM

Ewidencyjna wartość brutto gminnego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia
2019 roku wynosi: 87 860 991,20 zł, w tym gruntów 16 872 483,63 zł.
Budowle, o wartości 36 408 212,98 zł, są grupą majątku o najwyższej wartości,
stanowią one 41,5% udziału w całości mienia komunalnego. W porównaniu do
poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego złożonego w roku 2018 wartość
mienia w grupie II wzrosła o 1 628 333,14 zł. Szczegółowe zmiany ilustruje wykres 2.
5
1

4
12%0% 19%

3

42%

2
0
27%

1

2

3

4

LEGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

grunty
budynki
budowle
maszyny
środki transportu

5

Wykres 1. Udział środków trwałych w wartości ewidencyjnej brutto mienia Gminy Żychlin
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DYNAMIKA ZMIAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY W ROKU 2019

Wartości mienia komunalnego na przestrzeni minionego roku zmniejszyła się
o kwotę: 5 382 370,79 zł. Na zmianę tą największy wpływ miało zmniejszenie wartości
gruntów o 8 056 629,31 zł. Spowodowane jest to przekształceniem prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów. W roku 2019 gmina przekształciła grunty o łącznej powierzchni 11,8610 ha,
natomiast grunty o powierzchni 0,7881 ha zostały zbyte. W grupie I budynki odnotowano
wzrost o wartość 1 080 056,76 zł. W grupie II budowle wartość mienia komunalnego
wzrosła o 1 628 333,14 zł. W grupie IV maszyny i urządzenia wartość zmalała
o 34 131,40 zł. Zmiany te przedstawiono na wykresie 2.

2 000 000,00
1 000 000,00

7 997 621,31 zł - przekształcenie

-5 000 000,00
-6 000 000,00
-7 000 000,00
-8 000 000,00

prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności,

środki transportu

-4 000 000,00

budynki

-3 000 000,00

grunty

-2 000 000,00

budowle

-1 000 000,00

maszyny i urządzenia

0,00

59 008,00 zł – sprzedaż gruntów

-9 000 000,00

Wykres 2. Zmiany wartości środków trwałych w wartości ewidencyjnej brutto mienia Gminy Żychlin

zł35 000 000,00
zł30 000 000,00
zł25 000 000,00

budowle

zł5 000 000,00

budynki

zł15 000 000,00
zł10 000 000,00

grunty

zł20 000 000,00

1

2

3

środki transportu

zł40 000 000,00

maszyny i urządzenia

W wyniku zmian opisanych powyżej wartość środków trwałych w podziale na
grupy na dzień 31-12-2019 r. wartość majątku gminy ilustruje wykres nr-3

zł4

5

Wykres 3. Wartość środków trwałych brutto ujętych w ewidencji księgowej Gminy Żychlin

7

Mienie komunalne Gminy Żychlin według stanu na dzień 31-12-2019 r.

POSIADANE SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO
Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne w okresie od 27 maja 1990 r. do dnia
31 grudnia 2019 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:

Ogółem:
a) nieodpłatnie
w tym:
1) z mocy prawa:
2) na wniosek i w innej formie
b) odpłatnie
1) w formie aktów notarialnych
i w innej formie

216,9706 ha(1)
187,6342 ha
131,1058 ha
56,5284 ha

29,3364 ha

Dane wykazane w obecnej informacji uległy zmianie w związku z faktem, że:
Nabyto:
• Gmina w 2019 r. nieodpłatnie nabyła grunty o powierzchni 0,0034 ha na
podstawie decyzji komunalizacyjnej
Zbyto:
• Działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 843 o powierzchni 0,2813 ha
położoną w Żychlinie;
• Udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 794/1 wynoszący 0,0072 ha
położonej w Żychlinie;
• Działkę o numerze ewidencyjnym 234/6 i działkę 234/7 o łącznej powierzchni
0,5000 ha, obręb ewidencyjny Dobrzelin;
• Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów o łącznej powierzchni 11,8610ha
położone w Żychlinie;
W wyniku sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów zmniejszyła się
powierzchnia gruntów gminnych o 0,1407 ha.

W okresie działalności samorządu od dnia 27 maja 1990 roku do dnia 31-12-2019 roku
Gmina zbyła ogółem 45,2580 ha.

(1) Wykazane powierzchnie dotyczą stanu dla których Gmina Żychlin ma uregulowany stan prawny oraz
inny charakter własności tj. posiadania i użytkowanie, który w miarę możliwości systematycznie jest
regulowany.

8

Mienie komunalne Gminy Żychlin według stanu na dzień 31-12-2019 r.

Gmina Żychlin posiada:
• 391 udziałów po 667,00 zł każdy o łącznej wartości 667 zł/ udział x 391 udziałów
= 260 797 zł w spółce „MIG-MA”
• 1 udział o wartości 337 227,00 zł w spółce TBS Zgierz
_____
Zestawieni udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego przedstawiono w załączniku Nr 3
części tabelarycznej. 3
91 udziałów po 667,00zł każdy o łącznej wartości 260 79

Inne działania i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

•
•

Gmina w dalszym ciągu prowadzić będzie działania zmierzające do przejęcia na
stan mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa i terenów zajętych pod
drogami , w szczególności wiejskimi.
W najbliższym okresie gmina przygotowuje sprzedaż nieruchomości oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki:
o Obręb ewidencyjny Żychlin:
▪ 661/2 o powierzchni 4,0437 ha przy ul. 1- go Maja
▪ 661/3 o powierzchni 1,0620 ha przy ul. 1- go Maja
▪ 198/7 o powierzchni 1,0620 ha przy Alejach Racławickich
▪ 205/2 o powierzchni 0,2444 ha przy Alejach Racławickich
o Obręb ewidencyjny Dobrzelin:
▪ 55/24 o powierzchni 2,7858 ha; w tym 4 000 -5 000 m2 dzierżawa,
pozostała część po podziale – sprzedaż
▪ 55/25 o powierzchni 2,0518 ha;
o Obręb ewidencyjny Buszków:
▪ 96/1 i 96/3 o łącznej powierzchni 1,5535 ha
o Obręb ewidencyjny Grabów:
▪ 90 o powierzchni 0,4200 ha;
▪ 91 o powierzchni 0,6200 ha;
▪ 162 o powierzchni 0,4400 ha;
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DOCHODY GMINY ŻYCHLIN ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

Gmina Żychlin w wyniku zarządzania swoim majątkiem uzyskuje dochody. Dochody
te zestawiono w poniższej tabeli.
Lp
1
2.
3.
4.

Tytuł
Opłata roczna z tytułu użytkowania
wieczystego i zarządu od osób
fizycznych i prawnych
Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu

Wartość
75 341,31 zł

RAZEM (1+2):
Obrót mieniem komunalnym
Opłaty rocznej z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe na
własność
OGÓŁEM (1+2+3)

157 975,59 zł
202 810,00 zł

82 634,28 zł

49 244,60 zł
410 030,19 zł
wartości w zł

•
•
•
•

4
3

1
12%

18%

2
20%

50%

•
•
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Uwagi

•

LEGENDA:
Dochody gminy Żychlin
1. z tyt. uw i zarządu
2. z tyt. dzierżawy i najmu
3. z tyt. obrotu mieniem
4. z tyt. przekształcenia uw na własność

Wykres 4. Udział w dochodach budżetu gminy tytułu zarządzania mieniem komunalnym

Mienie komunalne Gminy Żychlin według stanu na dzień 31-12-2019 r.

SZCZEGÓŁOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM

Wartość majątku Gminy Żychlin odzwierciedla ewidencja finansowo – księgowa
przedstawiona w załączniku Nr 1. Jest to wartość: 87 860 991,20 zł. Na wartość tą
składają się:
Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej placówek
oświatowo – wychowawczych;
• Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie. W skład Zespołu Szkół Nr 1 wchodzą
następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Liceum
Ogólnokształcące;
• Zespół Szkolno – Przedszkolny. W skład Zespołu wchodzą
następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole
Samorządowe);
• Szkoła Podstawowa w Grabowie;
• Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie.
Wartość majątku przypisana powyższym jednostką oświatowym ujęta jest
w ewidencji finansowo księgowej Gminy Żychlin. Zamieszczona jest
w załączniku Nr-2 części tabelarycznej niniejszego opracowania.

1. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Jednostek Kultury;
• Żychlińskiego Domu Kultury;
• Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie;
3. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
4. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji urzędu.
W załączniku nr 1 niniejszej informacji pokazano tylko tą część majątku, który
odzwierciedlony jest w ewidencji finansowo- księgowej Gminy Żychlin.
W tabelach od „A” do „E” niniejszej informacji pokazano środki trwałe będące
na stanie ksiąg inwentarzowych tych jednostek. (Środki te nie są ujęte w
ewidencji finansowo- księgowej Gminy Żychlin. Wartości wykazano w
tabelach od „A” do „E”.)

Zwiększenia na przestrzeni minionego roku wyniosły: 6 342 476,61 zł,
zmniejszenia natomiast wyniosły: 11 724 847,40 zł. Różnice te wynikają z zakupów
inwestycyjnych, przeszacowania wartości środków trwałych, zdjęciem ze stanu środków
trwałych, robót budowlanych, obrotu mieniem komunalnym oraz przekształceniem
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
W części tabelarycznej niniejszej informacji wykazano wartość środków trwałych
od momentu ich wytworzenia do dnia 31-grudnia 2019 r.
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Prezentacja mienia komunalnego wg. podziału na grupy:
- grupa 0
- grupa 1
- grupa 2
- grupa 3,4,5,6
- grupa 7
- grupa 8
- konto 13
- konto 14
- konto 20
Dział / grupa
900 Gospodarka
Komunalna
Gr.0 grunty
Gr 1 budynki
Gr 2 budowle
Gr 4 maszyny
Gr 7 środki transportu
RAZEM Dz. 900

- grunty,
- budynki i lokale,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- maszyny i urządzenia techniczne w tym wyodrębniono
wartość zespołów komputerowych,
- środki transportu,
- narzędzia i przyrządy,
- wartość pozostałych środków trwałych,
- wartość zbiorów bibliotecznych,
- wartości niematerialne i prawne,
stan na:
31-12-2018 r.

zwiększenia

0,00
529 909,71
24 117 790,55
9 100 586,20
42 058,00

0,00
0,00
1 628 333,14
0,00
0,00

33 790 344,46

1 628 333,14

zmniejszenia

stan na:
31-12-2019 r.

- zł

0,00
529 909,71
25 746 123,69
9 100 586,20
42 058,00

- zł

35 418 677,60

- zł
- zł
- zł

wartości w zł

Dział / grupa
700 Gospodarka
Mieszkaniowa

stan na:
31-12-2018 r.

zwiększenia

zmniejszenia

stan na:
31-12-2019 r.

Gr 7 środki transportu

68 480,08

0,00

0,00

68 480,08

RAZEM Dz. 700

68 480,08

0,00

0,00

68 480,08
wartości w zł

Dział / grupa
801 Oświata i
Wychowanie
Gr.0 grunty
Gr 1 budynki
Gr 2 budowle
Gr. 3 kotły
Gr 4 maszyny
RAZEM Dz. 801
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stan na:
31-12-2018 r.

zwiększenia

zmniejszenia

stan na:
31-12-2019 r.

343 808,03
7 050 106,40
1 531 215,22

143 530,00
3 971 249,61
142 036,00

143 530,00
3 026 522,48ł
142 036,00

343 808,03
7 994 833,53
1 531 215,22

0,00
775 478,23

0,00
321 998,21

0,00
356 129,61

0,00
741 346,83

9 700 607,88

4 578 813,82

3 668 218,09

10 611 203,61
wartości w zł

Mienie komunalne Gminy Żychlin według stanu na dzień 31-12-2019 r.

Dział / grupa

stan na:
31-12-2018 r.

zwiększenia

stan na:
31-12-2019 r.

zmniejszenia

921 Kultura i Sztuka
Gr.0 grunty

291 929,00

0,00

0,00

291 929,00

Gr 1 budynki

4 342 816,71

0,00

0,00

4 342 816,71

Gr 2 budowle

37 629,83

0,00

0,00

37 629,83

Gr 4 maszyny

20 890,00

0,00

0,00

20 890,00

4 693 265,54

0,00

0,00

4 693 265,54

RAZEM Dz. 921

wartości w zł

Dział / grupa
852 Opieka
Społeczna

stan na:
31-12-2018 r.

zwiększenia

stan na:
31-12-2019 r.

zmniejszenia

Gr 4 maszyny

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM Dz. 852

0,00

0,00

0,00

0,00
wartości w zł

Dział / grupa

stan na:
31-12-2018 r.

zwiększenia

stan na:
31-12-2019 r.

zmniejszenia

750 Administracja
Gr.0 grunty

24 293 375,91

0,00

8 056 629,31

16 236 746,60

Gr 1 budynki

10 957 183,05

135 329,65

-

11 092 512,70

Gr 2 budowle

6 643 849,81

0,00

-

6 643 849,81

Gr 4 maszyny
Gr 7 środki
transportu

576 960,83

0,00

-

576 960,83

69 900,00

0,00

-

69 900,00

42 541 269,60

135 329,65

8 056 629,31

34 619 969,94

RAZEM Dz. 750

wartości w zł

Dział / grupa

stan na:
31-12-2018 r.

zwiększenia

zmniejszenia

stan na:
31-12-2019 r.

Wodociągi
Gr 2 budowle

2 449 394,43

0,00

0,00

2 449 394,43

RAZEM Wodociągi

2 449 394,43

0,00

0,00

2 449 394,43
wartości w zł

OGÓŁEM:

93 243 361,99

6 342 476,61

11 724 847,40

87 860 991,20
wartości w zł
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stan na:

Dział / grupa
Gr.0 grunty
Gr.1 budynki
Gr.2 budowle

zwiększenia

31-12-2018 r.

Gr.3 kotły
Gr.4 maszyny
Gr.7 środki
transportu
RAZEM

zmniejszenia

stan na:

31-12-2019 r.

24 929 112,94
22 880 015,87
34 779 879,84

143 530,00
4 106 579,26
1 770 369,14

8 200 159,31
3 026 522,48
142 036,00

16 872 483,63
23 960 072,65
36 408 212,98

0,00
10 473 915,26

0,00
321 998,21

0,00
356 129,61

0,00
10 439 783,86

180 438,08

0,00

0,00

180 438,08

93 243 361,99

6 342 476,61

11 724 847,40

87 860 991,20
Wartości w zł

Zmiana wartości ∆ = 6 342 476,61 -11 724 847,40 =-5 382 370,79 zł

20 000 000,00

Stan na 31-12-2019 r.

40 000 000,00

∆ = -5 382 370,79
zł
Zmniejszenia

60 000 000,00

87 860 991,20 zł

Zwiększenia

80 000 000,00

93 243 361,99 zł

Stan na 31-12-2018 r.

100 000 000,00

0,00
-20 000 000,00

•
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Wykres 5. Zmiany środków trwałych w rozliczeniu ogólnym ewidencji księgowej Gminy Żychlin
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ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE POPRZEZ
JEDNOSTKI PODLEGŁE Z WYKORZYSTANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

Mieszkaniowy zasób Gminy
Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem gminnym poprzez Samorządowy Zakład
Budżetowy. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi: 14 474 m2 . Mieszkania, te
przekazane są w zarząd trwały do Samorządowego Zakładu Budżetowego. Ponadto Zakład
zarządza powierzchnią 3 021 m2 w formie administracji zleconej. W roku 2019 Zakład
zarządzał 71 posesjami z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Łączna powierzchnia
użytkowania budynków zarządzanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
wyniosła: 17 473,58 m2, w tym:
- 14 427,49 m2 stanowiących mienie gminne
- 3 046,09 m2 będących w administracji zleconej.
Samorządowy Zakład Budżetowy w ramach prowadzonej działalności w zakresie
zarządzania budynkami i lokalami administruje również lokalami użytkowymi.
W 2019 r. zarządzał 22 lokalami o łącznej powierzchni 775,32 m2.
Na terenie miasta mamy siedemnaście lokali użytkowych o łącznej powierzchni
593,32 m2 . Lokale, te są w budynkach będących własnością Gminy Żychlin i cztery lokale
w budynkach przekazanych do Zakładu w administrację zleconą o łącznej powierzchni
150,48 m2 . Na terenach wiejskich zakład zarządza jednym lokalem
o powierzchni 31,52 m2.
Osiągany dochód z tytułu prowadzonej działalności pozostaje w budżecie zakładu.
Gmina Żychlin udziela dotacji przedmiotowej wyliczanej na podstawie analizy w celu
zapewnienia płynności finansowej Zakładu.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Sieć wodociągowa
Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żychlin przedstawia się
następująco;
- 38,60 km sieci wodociągowej na terenie miasta
-96,88 km sieci wodociągowej n terenie gminy Żychlin
Gmina Żychlin eksploatuje sieć wodociągową poprzez Samorządowy Zakład Budżetowy.
Sieć kanalizacji sanitarnej
Na terenie gminy Żychlin powstają ścieki socjalno – bytowe, przemysłowe oraz
deszczowe. Gmina posiada częściowo rozdzielczy, a częściowo ogólnospławny system
kanalizacji sanitarnej.
Gmina eksploatuje poprzez Zakład Budżetowy sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 25 146,3 m. w obrębie Aglomeracji Gminy Żychlin i 1 025 m poza
Aglomeracją. Rozciągłość sieci, jak i jej usytuowanie spowodowane warunkami
urbanistycznymi miasta i terenów do niego przyległych, wymusiło wykonanie sieci
tranzytowej tłocznej i w końcowych odcinkach sieci kanalizacji ciśnieniowej
Publiczny transport zbiorowy
Kolejnym zadaniem realizowanym przez SZB jest prowadzenie transportu
zbiorowego na terenie gminy. Zakład utrzymuje komunikację pomiędzy miastem
a dworcem kolejowym z odpowiednio zlokalizowanymi przystankami komunikacji
miejskiej na obsługiwanym terenie. Ponadto Samorządowy Zakład Budżetowy
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w ramach odrębnej umowy prowadzi dowóz dzieci do szkół, dla których Gmina Żychlin
jest organem prowadzącym.
Wartości środków trwałych związanych z obsługą w zakresie zadań własnych gminy
zainwentaryzowane są w księgach inwentarzowych Samorządowego Zakładu
Budżetowego i Gminy Żychlin.
CZĘŚĆ II
DANE O SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH JEDNOSTEK PODLEGŁYCH GMINY ŻYCHLIN

W niniejszej części opisano wartości księgowe następujących jednostek podległych,
będących na stanie ksiąg inwentarzowych tych jednostek. W poszczególnych tabelach
zamieszczono wartości księgowe majątku jednostek na dzień 31 grudzień 2019 r.
Wartość środków trwałych ujętych w ewidencji jednostek podległych:
W tabeli „A” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie;
W tabeli „B” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Żychlińskiego Domu
Kultury;
W tabeli „C” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko- Gminnej Biblioteki
Publicznej im Marii Kownackiej w Żychlinie;
W tabeli „D” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Samorządowego Zakładu
Budżetowego.
W tabeli „E” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Spółki „MIG-MA

SPIS TABEL/ ZESTAWIENIE:

OZNACZENIE TABELI

JEDNOSTKA PODLEGŁA

-

Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Żychlinie
Żychliński Dom Kultury w
Żychlinie
Miejsko Gminna Biblioteka
Publiczna w Żychlinie
Samorządowy Zakład
Budżetowy w Żychlinie

TABELA - A
TABELA - B
TABELA - C
TABELA - D
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WARTOŚĆ
POCZĄTKOWA
( tyś. zł)
249,0

( tyś. zł)
241,0

WARTOŚĆ
NETTO
( tyś. zł)
8,0

235,0

235,0

0,0

682,4

682,47

0,0

13 006,4

10 516,4

2 490,0

UMORZENIE
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Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2019 r.
TABELA „A”

Lp
I

Wyszczególnienie
Wartość środków
trwałych
- grunty ( gr.0)
- budynku i lokale ( gr.1 )
w tym: budynki mieszkalne
i lokale mieszkalne (
rodzaje 110 i 122 )
- obiekty inżynierii lądowej i
wodnej ( gr. 2)
- maszyny i urządzenie
techniczne ( gr. 3,4,5i 6)
w tym zespoły
komputerowe (rodzaj 491)
- środki transportu ( gr. 7)
- grupa 8

II
III
IV
V

Wartość pozostałych
środków trwałych (k-to
013)
Wartość zbiorów
bibliotecznych (k-to 014)
Wartość środków
trwałych w budowie
Wartości niematerialne i
prawne (k-to 020 )
OGÓŁEM

Wartość majątku w tys. złotych
Wartość
Wartość
Umorzenie
początkowa
netto
63,0

56,0

Umorzenie
%

7,0

88,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,0

52,0

55,0
-

6,0

50,0
-

89,65

5,0
-

90,90
-

-

-

-

0,00

153,0

153,0

0,0

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

33,0
249,0

32,0
241,0

Uwagi

1,0
8,0

96,96
96,78
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Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Żychlińskiego Domu Kultury 2019 r.
TABELA „B”

lp
I

Wyszczególnienie
Wartość środków
trwałych
- grunty ( gr.0)
- budynku i lokale ( gr.1 )
w tym: budynki mieszkalne
i lokale mieszkalne (
rodzaje 110 i 122 )
- obiekty inżynierii lądowej i
wodnej ( gr. 2)
- maszyny i urządzenie
techniczne ( gr. 3,4,5i 6)
w tym zespoły
komputerowe (rodzaj 491)
- środki transportu ( gr. 7)

II
III
IV
V
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Wartość pozostałych
środków trwałych (k-to
013)
Wartość zbiorów
bibliotecznych (k-to 014)
Wartość środków
trwałych w budowie
Wartości niematerialne i
prawne (k-to 020 )
OGÓŁEM

Wartość majątku w tys. złotych
Wartość
Wartość
Umorzenie
początkowa
netto

Umorzenie
%

19,0
-

19,0
-

-

100,00%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,0

19,0

-

100,00%

19,0
-

19,0
-

-

100,00%
-

210,0

210,0

-

100,00%

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00
235,0

6,00
235,0

-

100,00%
100,00%

Uwagi
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Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie 2019 r.
TABELA „C”

lp
I

Wyszczególnienie
Wartość środków
trwałych
- grunty ( gr.0)
- budynku i lokale ( gr.1 )
w tym: budynki mieszkalne
i lokale mieszkalne (
rodzaje 110 i 122 )
- obiekty inżynierii lądowej i
wodnej ( gr. 2)
- maszyny i urządzenie
techniczne ( gr. 3,4,5i 6)
w tym zespoły
komputerowe (rodzaj 491)
- środki transportu ( gr. 7)

II
III
IV
V

Wartość pozostałych
środków trwałych (k-to
013)
Wartość zbiorów
bibliotecznych (k-to 014)
Wartość środków
trwałych w budowie
Wartości niematerialne i
prawne (k-to 020 )
OGÓŁEM

Wartość majątku w tys. złotych
Wartość
Wartość
Umorzenie
początkowa
netto
64,95

Umorzenie
%

0,0

Uwagi

-

64,95
-

-

100,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,95

64,95

0,0

100,00

54,11
-

54,11
-

0,0
-

100,00
-

35,75

35,75

0,0

100,00

518,91

518,91

0,0

100,00

-

-

-

-

62,77
682,36

62,77
682,36

0,0
0,0

100,0
100,0
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Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Samorządowego Zakładu Budżetowego 2019 r.
TABELA „D”

Wartość majątku w zł.
lp
I

Wyszczególnienie
Wartość środków
trwałych
- grunty ( gr.0)
- budynku i lokale ( gr.1 )
w tym: budynki mieszkalne
i lokale mieszkalne (
rodzaje 110 i 122 )
- obiekty inżynierii lądowej
i wodnej ( gr. 2)
- maszyny i urządzenie
techniczne ( gr. 3,4,5i 6)
w tym zespoły
komputerowe (rodzaj 491)
- środki transportu ( gr. 7)
- narzędzia i przy. ( gr.8)

II
III
IV
V

Wartość pozostałych
środków trwałych (k-to
013)
Wartość zbiorów
bibliotecznych (k-to 014)
Wartość środków
trwałych w budowie
Wartości niematerialne i
prawne (k-to 020 )
OGÓŁEM
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Wartość
początkowa

Umorzenie

12 834 137,46
78 978,40
4 095 332,57

10 344 179,89
0,0
2 613 103,60

2 489 957,57
78 978,40
1 482 228,97

80,59
0,00
63,80

3 240 640,86

1 899 706,18

1 340 934,68

58,62

6 834 488,59

6 028 575,46

805 913,13

88,20

553 927,59

469 060,40

84 867,19

84,67

26 970,14
1 172 050,13
99 360,18

26 970,14
1 139 493,36
93 947,07

0,00
32 556,77
5 413,11

100
97,22
94,55

138 094,47

138 094,47

0,00

100,00

2 099,37

2 099,37

0,00

100,00

-

-

Wartość
netto

-

Umorzenie
%

-

32 061,73

32 061,73

0,00

100,00

13 006 393,03

10 516 435,46

2 489 957,57

80,85

Uwagi
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ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY ŻYCHLIN
Gmina Żychlin do realizacji zadań własnych gminy powołała Samorządowy
Zakład Budżetowy. Zakład budżetowy realizuje w imieniu gminy Żychlin zadania będące
zadaniami własnymi gminy, a w szczególności:
• Eksploatuje urządzenia wodociągowe wraz ze stacją uzdatniania wody
• Eksploatuje urządzenia kanalizacyjne wraz z oczyszczalnią ścieków
• Administruje mieszkaniowym zasobem gminy
• Prowadzi transport publiczny zbiorowy na terenie gminy Żychlin

Spółki prawa handlowego
Gmina Żychlin jest udziałowcem następujących spółek prawa handlowego:
1. MIG-MA sp. z o.o.
2. TBS w Zgierzu sp. z o.o.

- 391 udziałów o wartości 667 zł za każdy udział
- 1 udział o wartości 337 227 zł

Wartość udziałów w spółkach prawa handlowego nie uległa zmianie w stosunku do
roku poprzedniego.
Udziały w spółkach prawa handlowego Gminy Żychlin zamieszczono w załączniku
Nr -3 części tabelarycznej niniejszego opracowania.

Spółki prawa handlowego, dla których gmina Żychlin jest 100%
udziałowcem
Spółka „ MIG-MA”

„MIG-MA” sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego w ramach swojej działalności
zajmuje się prowadzeniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), w ramach stosownej umowy organizuje handel na Miejskiej
Targowicy, prowadzi drobne roboty budowlane na podstawie udzielonych zleceń od
Gminy Żychlin związane z utrzymaniem majątku będącego własnością Gminy Żychlin.
Ponadto w ramach swojej działalności realizuje zlecenia indywidualne.
Spółka „Mig-Ma” jako spółka prawa handlowego dysponuje własnymi środkami
trwałymi, które nabyła w wyniku prowadzonej działalności lub została wyposażona
w momencie jej powstania. Na dzień 31-12-2019 r. spółka dysponowała majątkiem
własnym, którego wartość zamieszczono w tabeli „E”.
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Gmina Żychlin posiada 100% udziałów w spółce „Mig-MA” o łącznej wartości
260 797 zł.

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo – księgowej
Spółki „MIG-MA” sp. z o.o.
TABELA „E”

Lp.

I

Wyszczególnienie
Wartość środków trwałych
- grunty ( gr.0)
- budynki i lokale ( gr. 1)
w tym: budynki mieszkalne i lokale
mieszkalne
- maszyny i urządzenie techniczne
w tym: zespoły komputerowe

- środki transportu ( gr. 7)
- inwestycje w obcym środku
trwałym
II
Wartość pozostałych środków
trwałych
III
Wartość zbiorów bibliotecznych (
k-to 014)
IV
Wartość środków trwałych w
budowie
V
Wartości niematerialne i prawne
(k-to 020)
OGÓŁEM: II -V
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Wartość
początkowa
721 706,61
43 000,00
12 000,00
0,00

Wartość majątku w zł
umorzenie

Wartość netto

554 089,56
43000,00
6 300,00
0,00

167 617,05
0,00
5 700,00
0,00

383 288,43

328 480,47

54 807,96

283 418,18
158 645,74

176 309,09
135 911,46

107 109,09
22 734,28

213 534,58

181 176,32

32 358,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 916,39
942 157,58

6 916,39
742 182,27

0,00
199 975,31
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INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY ŻYCHLIN
NA DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2019r.
CZĘŚĆ OPISOWA
TABELARYCZNA

Mienie komunalne Gminy Żychlin
według stanu na dzień 31-12-2019 r.
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Spis załączników:
Załącznik Nr-1

Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji
finansowo- księgowej Gminy.

Załącznik Nr-2

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej –
placówki oświatowo – wychowawcze ( szkoły, przedszkola)

Załącznik Nr-3

Udziały w spółkach prawa handlowego

Załącznik Nr-4

Sprawozdanie roczne Rb-St
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Załącznik Nr-1
WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN 2019 r.
Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

lp
I

Wyszczególnienie
Wartość środków trwałych
- grunty ( gr.0)
- budynku i lokale ( gr.1 )
w tym: budynki mieszkalne i
lokale mieszkalne ( rodzaje
110 i 122 )
- obiekty inżynierii lądowej i
wodnej ( gr. 2)
- maszyny i urządzenie
techniczne ( gr. 3,4,5i 6)
w tym zespoły
komputerowe (rodzaj 491)
- środki transportu ( gr. 7)

II
III
IV
V
VI

VII

Wartość pozostałych
środków trwałych (k-to
013)
Wartość zbiorów
bibliotecznych (k-to 014)
Wartość środków trwałych
w budowie
Wartości niematerialne i
prawne (k-to 020 )
Finansowe składniki
majątku w tym:
- udziały w obcych
podmiotach gospodarczych
- długoterminowe papiery
wartościowe
- udzielone pożyczki
długoterminowe
- inne finansowe skłądniki
OGÓŁEM

Wartość majątku w tys. złotych
Wartość
Umorzenie
Wartość netto
początkowa
87 861,00
33 951,00
53 910,00
16 872,00
16 872,00
23 960,00
7 112,00
16 848,00

Umorzenie %
38,64%
0,00%
29,68%

377,00

122,00

255,00

32,36%

36 409,00

16 501,00

19 908,00

45,32%

10 440,00

10 169,00

271,00

97,40%

907,00
180,00

493,00
169,00

414,00
11,00

54,36%
93,89%

2 688,00

2 688,00

-

100,00%

320,00

320,00

-

100,00%

-

-

-

308,00

308,00

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

-

-

x

3 316,00

3 316,00

-

x
100,00%

x
x
100,00%
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Załącznik Nr-2
WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ –
PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2019 r.
(SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)
Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

lp
I

Wyszczególnienie
Wartość środków trwałych
- grunty ( gr.0)
- budynku i lokale ( gr.1 )
w tym: budynki mieszkalne i
lokale mieszkalne ( rodzaje
110 i 122 )
- obiekty inżynierii lądowej i
wodnej ( gr. 2)
- maszyny i urządzenie
techniczne ( gr. 3,4,5i 6)
w tym zespoły
komputerowe (rodzaj 491)
- środki transportu ( gr. 7)

II
III
IV
V

Wartość pozostałych
środków trwałych (k-to
013)
Wartość zbiorów
bibliotecznych (k-to 014)
Wartość środków trwałych
w budowie
Wartości niematerialne i
prawne (k-to 020 )
OGÓŁEM II-V

Wartość majątku w tys. złotych
Wartość
Wartość
Umorzenie
początkowa
netto
10 611,0
4 430,0
6 181,0
343,0
0,0
343,0
7 995,0
3 116,0
4 879,0

Umorzenie
%
41,75%
0,00%
38,97%

0,0

0,0

0,0

1 531,0

754,0

777,0

49,25%

742,0

560,0

182,0

75,47%

531,0
0,0

314,0
0,0

217,0
0,0

59,13%
x

1 736,0

1 736,0

0,0

100,00%

320,0

320,0

0,0

100,00%

0,0

0,0

0,0

130,0
2 186,0

130,0
2 186,0

0,0
0,0

Uwagi

x

x
100,00%
100,00%

Wartość środków trwałych wykazanych w niniejszej tabeli uwzględniona jest w załączniku Nr-1.

UWAGA:
Wartości środków trwałych zaprezentowana w niniejszej tabeli jest
zaewidencjonowanych w następujących placówkach oświatowo- wychowawczych:
• Zespół Szkół Nr-1 ( Szkoła Podstawowa Nr-1 i Liceum)
• Zespół Szkolno- Przedszkolny ( Szkoła Podstawowa Nr-2)
• Szkoła Podstawowa w Grabowie
• Przedszkole Samorządowe Nr 1
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Załącznik Nr-3
UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
UDZIAŁY ( AKCJE ) GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

L.p.

Nazwa spółki
MIG-MA

Ilość i %
posiadanych
udziałów
(akcji)
391
100,0%

Wartość
nominalna
udziału
(akcji) PLN

Łączna
wartość
udziałów
( akcji ) PLN

Kapitał
zakładowy
( kapitał
akcyjny) PLN

667

260 797,00

260 797,00

337 227

337 227,00

x

598 024,00

260 797,00

Uwagi

1
2
RAZEM

TBS w Zgierzu

1
100,0%
392
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Załącznik Nr-4
SPRAWOZDANIE ROCZNE Rb-St
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Spis treści:
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2019 r.
GMINY ŻYCHLIN- CZĘŚĆ OPISOWA.
str. 1

Wprowadzenie

str. 6
str. 7
str. 8
str. 10

Dane o składnikach majątkowych Gminy Żychlin;
Dynamika zmian składników majątkowych Gminy Żychlin;
Posiadane składniki mienia komunalnego;
Dochody Gminy Żychlin związane z zarządzaniem mieniem
komunalnym;
Szczegółowe składniki majątku Gminy Żychlin;
Zadania własne Gminy realizowane poprzez jednostki podległe
z wykorzystaniem mienia komunalnego;

CZĘŚĆ I

str. 11
str. 15

CZĘŚĆ II
str. 16
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Żychlin;
Zakład budżetowy Gminy Żychlin;
Spółki prawa handlowego;
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Tabela 1
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RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE
GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2016-2020 ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Celem opracowania raportu jest ocena
zrealizowanych w 2019 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. 2019 r., za który sporządzany jest niniejszy raport.
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2. Charakterystyka sytuacji społecznej
2.1 Demografia
Na koniec 2019 r. Gminę Żychlin zamieszkiwało 11 621 osób, tj. o 5,39 % mniej niż w roku
bazowym – 2015 r. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2019 r. przewagę liczebną
stanowiły kobiety.
Tabela 1. Liczba mieszkańców
Wyszczególnienie

J. m.

rok bazowy
2015

rok oceny
2019

ogółem

osoba

12 283

11 621

osoba

5 928

5 583

%

48,26

48,04

osoba

6 355

6 038

%

51,74

51,96

mężczyźni

kobiety
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

Wykres 1. Struktura ludności według płci
6600
6400

6355

6200
6038
6000

5928

5800

kobiety
5583

5600

mężczyźni

5400
5200
5000
2015

2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu spraw obywatelskich Urzędu Gminy Żychlin
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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.
Tabela 2. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym
Wyszczególnienie

J. m.

rok bazowy
2015

rok oceny
2019

wiek przedprodukcyjny
Ogółem

Osoba

1 848

1 761

Mężczyźni

Osoba

968

940

Kobiety

Osoba

880

821

wiek produkcyjny
Ogółem

Osoba

7 632

6 997

Mężczyźni

Osoba

4 119

3 760

Kobiety

Osoba

3 513

3 237

wiek poprodukcyjny
Ogółem

Osoba

2 803

2 863

Mężczyźni

Osoba

841

883

Kobiety

Osoba

1 962

1 980

udział grup ekonomicznych
w wieku przedprodukcyjnym

%

15,0

15,2

w wieku produkcyjnym

%

62,1

60,2

w wieku poprodukcyjnym

%

22,8

24,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu spraw obywatelskich UGŻ.

W porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i
produkcyjnym. Wraz ze zmniejszającą się liczbą osób w wieku produkcyjnym spada również
liczba ludności Gminy. Spowodowane jest to zmniejszającą się liczbą osób w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym. 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 15,15 %, natomiast udział
najstarszych mieszkańców kształtuje się na poziomie 24,63 %.
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.
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Tabela 3. Przyrost naturalny
Wyszczególnienie

J. m.

rok bazowy
2015

rok oceny
2019

Przyrost naturalny

Osoba

-82

-92

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych referatu spraw obywatelskich Urzędu Gminy Żychlin

2.2 Rynek pracy
Pozytywne zmiany widać na rynku pracy, w szczególności w liczebności osób bezrobotnych.
Porównując rok 2015 z 2019, liczba bezrobotnych spadła o ok. 31,2 %. Spadek ten dotyczy
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zwiększyła się liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku
o 17 osób, co stanowi 26,15 %.

Natomiast zmniejszyła się liczba bezrobotnych

niepełnosprawnych o 13. Podobne zmiany odnotowano także wśród osób długotrwale
bezrobotnych – liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy zmniejszyła się w
porównaniu z rokiem bazowym o 17 %. Natomiast znacznie zwiększyła się liczba osób
bezrobotnych pozostających bez pracy w okresie od 12 do 24 miesięcy w porównaniu z rokiem
bazowym o 65,8%. Biorąc pod uwagę wykształcenie osób pozostających bez pracy,
największe zmiany widoczne są wśród osób z wykształceniem wyższym, gdzie w porównaniu
z

rokiem

bazowym,

liczba

osób

bez

pracy

zmniejszyła

się

o 44,45 %, następnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym (spadek o 31,28 %),
z wykształceniem średnim (27,55 %) oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (31,70 %).
Tabela 4. Struktura bezrobocia
Wyszczególnienie

rok bazowy
2015

rok oceny
2019

Liczba osób bezrobotnych ogółem, w tym:

861

592

- kobiet

514

381

- mężczyzn

347

211

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku

65

82

Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych

53

30

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

114
275

189
228

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

306
227
265
63

209
156
192
35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Kutnie filia w Żychlnie

6

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE
GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2016-2020 ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

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. 2019. 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
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. Na dalszym etapie edukacji zmniejszyła się liczba uczniów. W
przypadku gimnazjum znaczny spadek uczniów podyktowany jest reformą szkolnictwa i
likwidacją gimnazjów – proces ten zakończył się w 2019 r.
Tabela 5. Placówki oświatowe
Liczba uczniów
Nazwa szkoły i adres

rok
bazowy
2015

Liczba etatów
nauczycielskich

rok oceny
2019

rok
bazowy
2015

rok oceny
2019

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

86

100

7,99

7,30

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

119

144

7,09

11,48

Społeczne Przedszkole w Orątkach

10

27

1,61

b.d.

Oddział Przedszkolny w Grabowie

-

81

-

7

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

170

175

17,23

25,81

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

307

391

24,75

32,48

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

163

162

20,26

21,72

Społeczna Szkoła Podstawowa w
Orątkach

15

23

3,38

b.d.

80

33,63

16,40

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

256

Szkoły ponadgimnazjalne
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Liczba uczniów
Nazwa szkoły i adres

Liczba etatów
nauczycielskich

rok
bazowy
2015

rok oceny
2019

rok
bazowy
2015

rok oceny
2019

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

121

66

11,68

11,55

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

b.d.

b.d.

b.d.

b.d

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu oświaty i zdrowia UGŻ.

3. Problemy społeczne występujące na terenie Gminy
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Żychlin jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działalności jest organizowanie i
wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie
do życiowego usamodzielnienia i zintegrowania ich ze środowiskiem. Do zadań pomocy
społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, rozwój i prowadzenie niezbędnej
infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy.
Na przestrzeni analizowanych 5 lat jednoznacznie należy stwierdzić że zmniejszyła się liczba
świadczeniobiorców a tym samym kwota wypłaconych świadczeń.
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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
2019

Zasiłki stałe ogółem, w tym:

147

121

1 438

1 221

584 775,00

611 042,00

143

177

231

173

- przyznany dla osoby samotnie
gospodarującej

101

92

988

933

468 441,00

522 826,00

101

92

101

92

- pozostającej w rodzinie

46

29

450

288

116 334,00

88 216,00

42

25

131

81

Zasiłki okresowe ogółem

461

284

2 866

1 707

947 637,00

575 876,00

440

275

1 070

613

Dotacja

461

284

2 866

1707

947 637,00

575 876,00

440

275

1 070

613

Przyznane z powodu bezrobocia

305

225

2 325

1 242

803 549,00

428 632,00

291

219

957

493

Przyznane z powodu
niepełnosprawności

50

43

302

191

73 266,00

50 522,00

45

41

165

95

Posiłek

224

147

30 980

15 906

129 491,00

70 947,00

133

82

528

314

- w tym dla dzieci

210

141

29 291

15 571

122 711,00

68 437,00

128

78

516

299

Usługi opiekuńcze ogółem

67

65

22 471

21 391

280 536,00

427 820,00

67

65

77

68

Sprawienie pogrzebu

1

3

1

3

2 500,00

6 500,00

1

3

1

3

Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem

605

425

0

4 814

728 555,00

657 853,00

582

414

1 294

891

Udzielenie schronienia

8

5

766

310

32 594,00

19 729,00

8

5

8

5

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

32

34

257

322

476 221,00

776 766,00

32

34

32

34

rok bazowy 2015

rok oceny 2019

w rodzinach

rok
bazowy
2015

rok oceny
2019

rok
bazowy
2015

Liczba osób

rok oceny
2019

rok
bazowy
2015

rok oceny
2019

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 2019 r.
najczęstszymi powodami korzystania ze wsparcia były także ubóstwo (267 rodzin)
i bezrobocie, (235 rodziny), następnie niepełnosprawność (148 rodziny) oraz bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (104
rodzin).
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
2019

rok bazowy
2015

rok oceny
2019

761

267

1270

512

Bezdomność

7

6

14

6

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności

26

12

140

51

Bezrobocie

298

235

613

469

Niepełnosprawność

147

148

253

234

Długotrwała lub ciężka choroba

89

97

145

205

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

157

104

561

392

- rodziny niepełne

109

70

318

220

- rodziny wielodzietne

48

34

243

172

Alkoholizm

22

10

27

22

Narkomania

0

1

0

1

Trudności w przystosowaniu się do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego

4

3

4

4

Przemoc w rodzinie

11

24

32

76

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

1

0

3

0

Ubóstwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS w Żychlinie

Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że na terenie Gminy Żychlin wzrosła
w ostatnim czasie liczba rodzin objętych przemocą w rodzinie.
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Tabela 8. Liczba udzielonych porad dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Wyszczególnienie

rok bazowy
2015

rok oceny
2019

Liczba udzielonych porad prawnych

60

38

Liczba udzielonych porad psychologicznych

19

59

Liczba osób zgłoszonych na Komisję

29

33

Liczba osób, które zgłosiły się na wezwanie

57

66

Liczba osób, które podjęły leczenie dobrowolnie

7

3

Liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie

14

19

Liczba osób korzystających z różnych form terapii

10

2

Liczba dzieci korzystających z programów profilaktycznych w
szkołach

668

309

Liczba dzieci korzystających z różnych form wypoczynku

70

28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z referatu oświaty i zdrowia UGŻ

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. Trzykrotnie 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 2019 r. były to 104 przestępstwa, przy czym należy zauważyć, że liczba samych
kradzieży (w tym kradzieży rzeczy obcej i kradzieży z włamaniem) znacznie zmalała.
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Tabela 9. Przemoc w rodzinie i przestępczość
rok bazowy
2015

rok oceny
2019

79

124

- kradzież rzeczy obcej

30

10

- kradzież z włamaniem

37

13

- rozboje

3

0

- bójki i pobicia

4

3

- uszczerbek na zdrowiu

5

7

Wyszczególnienie
Liczba przestępstw, w tym:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Żychlinie

4. Opis i efekty działań realizowanych w ramach Strategii w 2019 r.
Realizacja wyznaczonych w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie Gminy Żychlin celów strategicznych przedstawiona została za pomocą podjętych
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zadań z zakresu przeciwdziałania problemów
społecznych w Gminie Żychlin. W 2019 r. podjęto szereg działań, których realizacja przyczynia
się

do

osiągania

większości

wyznaczonych

w

2019

r.

i strategicznych.

12

celów

operacyjnych
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Tabela 10. Realizacja celów strategicznych i osiągnięte efekty w wyniku podjętych w 2019 r. działań
Cel strategiczny

Cele operacyjne – kierunki
niezbędnych działań

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

Nazwa
przeprowadzonych
zadań w 2019r.

Koszty i źródło
finansowania

Aktywizacja osób po 29
roku życia pozostających
bez pracy w powiecie
kutnowskim (V)
środki w ramach
EFS
Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie kutnowskim
(IV)

Prace społecznie
użyteczne

Prace interwencyjne
Roboty publiczne

1.4. Wspieranie bezrobotnych
w poszukiwaniu pracy

5 form wsparcia – staże, pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe,
jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, zatrudnienie
skierowanej osoby bezrobotnej w ramach
wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy,
5 form wsparcia – staże, pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe,
jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, refundacje na
doposażenie i wyposażenie stanowiska
pracy,

Brak realizacji w 2019 r.

Koszty PUP i
Urzędu Gminy

Staże
Refundacja na
doposażenie stanowisk
pracy

Efekty, jakie zostały osiągnięte w
wyniku realizacji zadań

1 osoba
29 osób
63 osób

Koszty PUP i
środki w ramach
EFS

19 osób

6 osób

Szkolenia

13
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1.5. Tworzenie ofert dla
przedsiębiorców,
zatrudniających osoby
bezrobotne.

Usługa poradnictwa
zawodowego w formie
porady indywidualnej

362 osoby

Otrzymanie środków na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej

9 osób

Usługa pośrednictwa
pracy

355 osób

Usługa poradnictwa
zawodowego w formie
indywidualnej informacji
zawodowej

1542 osoby

Pomoc w poszukiwaniu
kandydatów do pracy

wspieranie lokalnego rynku pracy

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

Koszty PUP i
środki w ramach
EFS

Refundacja i pożyczka na
utworzenie stanowiska
pracy

1.6. Rozwijanie ekonomii
społecznej.

Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd
Okręgowy
w Łodzi
Projekt
„Żywność dla
potrzebujących”

zwiększenie zatrudnienia
pobudzenie aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych
dostosowanie kompetencji kwalifikacji
osób bezrobotnych do potrzeb
pracodawców

14 206,20 zł
dotacja
z budżetu Gminy
Żychlin
2 807,70 zł
wkład osobowy
Wartość
całkowita
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Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd
Okręgowy w Łodzi – w ramach zadania
objął wsparciem 1.150 najuboższych
mieszkańców Gminy Żychlin w postaci
systematycznego przekazywania pomocy
w
postaci
darmowych
produktów
żywnościowych. Mieszkańcy do programu
byli rekrutowani na podstawie skierowań
wydawanych
przez
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
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zadania
17 013,90 zł

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy
Żychlin
Projekt
„ Spójrzmy inaczej –
wakacje
z profilaktyką”

Dotacja z
budżetu
Gminy Żychlin
w wysokości
17 715,28 zł
Wkład osobowy
9 520,00 zł
Całkowita
wartość projektu
27 235,28 zł
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Żychlin zorganizowało pięciodniowy pobyt
dla 28 dzieci w wieku 12-16 lat nad
polskim morzem w miejscowości Hel
podczas wakacji.
W ramach pobytu
przeprowadzono
6
godzinny
cykl
pogadanek
socjoterapeutycznych.
Dzieci i młodzież została zrekrutowana do
projektu z rodzin borykających się
trudnościami finansowymi, zagrożonymi
wykluczeniem społecznym, z rodzin z
problemami związanymi z uzależnieniem.
Poprzez
realizację
przedsięwzięcia
młodzież w sposób bezpieczny i atrakcyjny
spędziła
czas
przeznaczony
na
wypoczynek.
Poprzez
udział
w
różnorodnych zajęciach programowych
uczestnicy mieli możliwość pokazania
swojej aktywnej strony, zapoznali się z
ciekawymi formami spędzania czasu
wolnego.
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Stowarzyszenie
Rodzinny Klub
Abstynenta Przystań
Życia

Dotacja z
budżetu
Gminy Żychlin
w wysokości
17 000,00 zł

Projekt
„Udzielanie rodzinom,
w którym występują
problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w
szczególności ochrony
przed przemocą
w rodzinie”

Stowarzyszenie
Rodzinny Klub
Abstynenta Przystań
Życia

Wkład osobowy
5 620,00 zł

Całkowita
wartość projektu
22 620,00 zł

Dotacja z
budżetu Gminy
Żychlin w
wysokości
7 500,00 zł
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Celem projektu było zwiększenie pomocy
terapeutycznej, psychologicznej, prawnej i
psychospołecznej dla około 169 osób
uzależnionych i współuzależnionych od
alkoholu i narkotyków. Cel został
osiągnięty
poprzez:
udzielanie
indywidualnej pomocy terapeutycznej i
informacyjnej
przez
terapeutę
(
przepracowano 69 godzin – z pomocy
skorzystało 45 osób), przeprowadzenie
zajęć w zakresie udzielania pomocy
osobom po zakończonym leczeniu
odwykowym
( przepracowano 87, 5 godzin – z pomocy
skorzystało – 30 osób), przeprowadzenie
zajęć
terapeutycznych
dla
grup
samopomocowych ( przeprowadzono 18
godzin – z pomocy skorzystało 30 osób),
przeprowadzenie indywidualnych spotkań
z psychologiem ( przeprowadzono 35
godzin z porad skorzystało 22 osoby w tym
6 wielokrotnie), udzielenie porad prawnych
w różnych aspektach prawnych i
psychospołecznych
związanych
uzależnieniami,
przemocą,
prawem
rodzinnym ( przepracowano 51 godzin z
pomocy skorzystało 10 osób).
Głównym celem realizacji projektu było
zwiększenie
dostępności
pomocy
terapeutycznej, prawnej oraz specjalisty
ds. przemocy dla około 120 osób
uzależnionych, współuzależnionych od
alkoholu i narkotyków, nadużywających

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2016-2020 ZA OKRES OD
01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

alkoholu. Powyższy cel został osiągnięty
poprzez udostępnienie możliwości spotkań
ze specjalistami poprzez:
Wkład osobowy
4 135,00 zł
Projekt
„Prowadzenie punktu
informacyjnokonsultacyjnego dla osób
uzależnionych i ich rodzin
oraz osób uwikłanych w
przemoc”

Całkowita
wartość projektu
11635,00 zł

- udzielenie porad i pomocy terapeutycznej
(35 spotkań po 1,5 godz. – łącznie
w spotkaniach wzięło 70 osób);
udzielanie
porad
i
pomocy
psychologicznej – (przepracowanych 52,5
godz. – z pomocy skorzystało 33 osoby
dorosłe i 4 dzieci);
udzielanie
porad
prawnych
( przepracowanych 18 godzin – z pomocy
skorzystało 28 osób).

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy
Żychlin

Projekt „Akademia
świadomości – świetlica
socjoterapeutyczna”

Dotacja z
budżetu Gminy
Żychlin w
wysokości
17 000,00 zł
Wkład osobowy
5 950,00 zł
Wartość
całkowita
projektu
22 950,00 zł
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Głównym celem projektu był wzrost
umiejętności społecznych oraz wdrożenie
zdrowego stylu życia wśród 25 dzieci ze
szkoły podstawowej w wieku od 7 do 13 lat
pochodzących
głównie
z
rodzin
dysfunkcyjnych. Odbyło się 107 dni zajęć
na świetlicy w ramach, których odbywały
się
zajęcia
socjoterapeutyczne
i
edukacyjne. Podczas każdego dnia
świetlicowego uczestnicy uczyli się także
przygotowania posiłków.
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Stowarzyszenie Bone
Breakers Żychlin

Projekt
„Zajęcia ruchowe z
elementami sztuk walki
dla dzieci”

Dotacja z
budżetu Gminy
Żychlin w
wysokości
3 000,00 zł

Wkład osobowy
1550,00 zł
Wkład finansowy
885,27 zł

Zajęcia ruchowe z elementami sztuk walki
odbywały się w okresie od kwietnia do
grudnia z wyłączeniem wakacji. Głównym
celem zajęć była organizacja czasu
wolnego dla 22 dzieci. W ramach zadania
przeprowadzono 38 treningów, których
efektem była współpraca dzieci w grupie,
rozwiązywanie konfliktów bez agresji,
zwiększona wytrzymałość psychiczna
i fizyczna.

Wartość
całkowita
projektu
5 435,27 zł

Stowarzyszenie
Aktywizacji Społecznej
i Twórczej Młodzieży
„Intersum”

Dotacja z
budżetu Gminy
Żychlin w
wysokości
8 000,00 zł

Projekt
„#Profilaktyka jest Ok.”

Wkład osobowy
1200,00 zł
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Cele zostały zrealizowane w pełni poprzez
podniesienie świadomości oraz wiedzy na
temat
zażywania
środków
psychoaktywnych wśród uczestników
warsztatów,
stworzono
okazję
do
przeżywania pozytywnych doświadczeń
społecznych,
wzmocnienia
poczucia
wartości i samooceny. Rezultatem zadania
były
przeprowadzone
warsztaty
profilaktyczne „Ja mam… ja jestem… ja
mogę” w których uczestniczyli uczniowie
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Żychlinie
i Szkoły Podstawowej w Grabowie.
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Wkład finansowy
288,41 zł

Stowarzyszenie
Przyjaciele „Dwójki”

Projekt „Zadbaj o formę –
przezwyciężaj słabości”

Dotacja z
budżetu Gminy
Żychlin w
wysokości
10 000,00 zł

Wkład osobowy
4 800,00 zł

Wartość
całkowita
projektu
14 800,00 zł
Cel strategiczny 2.
Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu rodzin z
terenu Gminy Żychlin
dotkniętych ubóstwem i

2.1. Udzielanie pomocy
materialnej rodzinom
ubogim.

Łącznie w warsztatach wzięło udział około
80 uczniów. Warsztaty trwały w wymiarze
20 godzin dla każdej z grup. Łącznie
przeprowadzono 60 godzin warsztatów
profilaktyczno-edukacyjnych. Oprócz tego
80 uczestników zrealizowało program
TUKAN z elementami programu 7 kroków,
wydano poradnik dla rodziców w formie
ulotki.
W ramach projektu zorganizowano 124
godziny zajęć pozalekcyjnych sportowych
dla 168 uczniów. Zajęcia przyczyniły się do
rozwijania zainteresowań sportowych,
zwiększenia
sprawności
fizycznej,
zagospodarowania
czasu
wolnego,
popularyzacji zdrowego stylu życia.
W ramach projektu zorganizowano
4 wyjazdy na basen do Kutna połączone
z nauką pływania. Oprócz tego uczestnicy
projektu uczestniczyli w wielu formach
rywalizacji
sportowej
na
przykład
w turniejadzie „Nie piję wygrywam”,
w
turnieju
halowej
piłki
nożnej,
w szkolnych igrzyskach sportowych.

Zasiłek stały

611 042,00 zł

121 osób

Zasiłek okresowy

575 876,00 zł

284 osoby

Zasiłki celowe

657 853,00 zł

425 osób

Posiłek

70 947,00 zł

147 osób
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wykluczeniem
społecznym.

Cel strategiczny 3.
Poprawa warunków
społecznego
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych

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.
2.4. Podejmowanie działań
profilaktycznych,
skierowanych do rodzin
zagrożonych ubóstwem.
3.1. Zapewnienie wsparcia
psychologicznego i społecznego
osobom niepełnosprawnych, w
tym z zaburzeniami
psychicznymi.
3.2. Likwidacja barier
architektonicznych.

Brak realizacji w 2019 r.

Brak realizacji w 2019 r.

Praca socjalna ogółem
realizowana przez
MGOPS

.

3.5. Zapewnienie dostępu do
rehabilitacji.

670 rodzin

bd. nt. realizacji działań w 2019 r.

Budowa aktywnego
przejścia dla pieszych na
ul. Narutowicza

3.3. Aktywizacja zawodowa
osób z niepełnosprawnością.
3.4. Udzielenie wsparcia
finansowego rodzinom z
niepełnosprawną osobą.

w ramach
działalności
MGOPS

Koszt 8.000zł –
środki własne

Poprawa widoczności osób zbliżających
się do przejścia oraz osób
przechodzących przez jezdnię.

bd. nt. realizacji działań w 2019 r.
Pomoc finansowa w
formie:
Zasiłku stałego
Zasiłku okresowego

468.841,04 zł
50 522,00 zł
bd. nt. realizacji działań w 2019 r.
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17 osób
43 osoby
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3.6. Zapewnienie aktywnego
udziału osobom
niepełnosprawnym w życiu
kulturalno-społecznym Gminy.

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

Cel strategiczny 4.
Zapewnienie wsparcia dla
osób starszych i chorych
oraz ich aktywizacja.
4.2. Zwiększanie udziału osób
starszych i chorych w rekreacji,
kulturze i wypoczynku.

Projekt rozsmakuj się w
zdrowiu-wyjazdy
prozdrowotne - termy
Uniejów, ośrodki
sanatoryjne-Inowrocław,
Ciechocinek

3.300 budżet
MGBP

Liczba uczestników-512 osób

Imprezy kulturalne orga
nizowane przez Żychliński
Dom Kultury:
- koncerty
-Zajęcia artystyczne
-spotkanie z Wójcickim
-Biesiada z kulturą
-przegląd artystycznych
klubów seniora

Projekt
realizowany
przez ŻDK i
Łódzki Dom
Kultury

Liczba uczestników -500 osób

Usługi opiekuńcze

427 820,00 zł

65 osób

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi

60 708,00 zł

Profilaktyka w zakresie
przemocy

Środki
zewnętrzne

Cała Polska czyta
Dzieciom-SeniorzyDzieciom

9

osób

Liczba uczestników – 86 osób
Pogadanki, prezentacje-52 osoby

Głośne czytanie-123 osoby
Wycieczki po mieście

Spacerownik Miejski
1.200 zł MGBP
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Liczba uczestników-325 osób
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Dyskusyjny Klub Książkispotkania z książką,
spotkania autorskie,
spotkania z historią

Zajęcia sportowe
Język rosyjski, angielski
Zajęcia prowadzone przez
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

4.3. Dostosowywanie systemu
opieki zdrowotnej do potrzeb
osób starszych.

Projekt
realizowany
przez ŻDK i
Łódzki Dom
Kultury

Liczba uczestników – 80 osób

bd. nt. realizacji działań w 2019 r.
Źródło: Dane ŻDK i MGBP w Żychlinie
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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 2019 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 2019 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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2019
Sprawozdanie z działalności
Żychlińskiego Domu Kultury

Sporządził : Dyrektor
Żychlińskiego Domu Kultury
Magdalena Modrzejewska - Rzeźnicka

 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. jesteśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne, wspieramy
inicjatywy oddolne. Jest to miejsce, 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 edukację 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 prze 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 potrzeby działalności
edukacyjnej, organizacji odpoczynku i rozrywki w środowisku lokalnym, rozbudzania,
rozpowszechnianie oraz zaspakajanie 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
tworzenia warunków do rozwoju Klubu Krasnala i zespołu wokalnego Śleszynianki.
 Wizerunek domu kultury:
 budowanie oferty programowej
 finansowanie
 remonty i inwestycje
 kadra i budowanie zespołu
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dobre funkcjonowanie w lokalnej społeczności i nie tylko
przekonanie władz, że warto inwestować w kulturę
budowanie rozpoznawalnej marki
otwarcie domu kultury na potrzeby mieszkańców

Potencjał ludzki
- 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” – wspierających działania domu kultury
- instytucje działające na terenie miasta chętne do współpracy

Finanse
- zadowalające wpływy własne
- umiejętności negocjowania dobrych cen
- zmniejszenie puli środków na kulturę

Działalność ŻDK
- 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 – 20.30
- wysoka zdolność ŻDK do współpracy z innymi podmiotami
- wysokie kompetencje jako koordynatora wspólnych przedsięwzięć
- wzrost kompetencji instytucji w zakresie organizacji „ wymagających wydarzeń”
Promocja
- na bieżąco aktualizowana strona internetowa
- Facebook
- logo ŻDK
- plakaty przy każdym wydarzeniu
- rozpoznawalność marki ŻDK
- różnorodność portali, gdzie publikowana jest oferta ŻDK
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- bardzo dobra współpraca z mediami lokalnymi , powiatowymi i wojewódzkimi
- własna baza adresów e- mail, wysyłanie informacji o aktualnej ofercie
- umiejętności pozyskiwania patronów medialnych
- marketing szeptany, pozytywne opinie mieszkańców, przekazywane dalej
- pozytywna opinia artystów

Baz lokalowa
- sukcesywne zakupy wyposażenia technicznego
- obiekt posiadający windę dla osób niepełnosprawnych
- niezmodernizowana sala widowiskowa kameralna ( stan początkowy)
- brak wyposażenia sali kameralnej w sprzęt oświetlenie, konieczność wymiany
parkietu i wyposażenie w małą scenę
- przeprowadzenia sukcesywnych remontów

Z powyższych danych wynika ,że dom kultury jest instytucją stabilną zewnętrznie , cieszącą się
dużym zaufaniem społecznym i z dobra pozycją w mieście i powiecie wskazuje cechy lidera kultury
w społeczeństwie lokalnym. Wewnętrzna modernizacja przyniosłaby poprawę komunikacji, usprawni
pracę i zarządzanie ŻDK.
W omawianym roku dom kultury realizował różne projekty poprzez promocję kultury wysokiej
i wartościowej. Stworzył wokół siebie przestrzeń otwarta 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.
Stan zatrudnienia w Żychlińskim Domu Kultury w roku 2019 w Żychlińskim Domu Kultury na
dzień 31.12.2019 roku zatrudnionych było 7 pracowników na pełen etat :
d) pracownicy administracji:
- dyrektor
- główny księgowy
- pracownicy merytoryczni – instruktorzy artystyczno-kulturalni
- instruktor muzyki
- 2 instruktorów merytorycznych
e) pracownicy obsługi
- 2 etaty - gospodarczy/szatniarz
W Żychlińskim Domu Kultury na dzień 31.12.2019 roku zatrudnionych jest 7 pracowników
na pełen etat oraz 20 instruktorów na umowy zlecenia. Są to zajęcia, których koszty utrzymania
w 50% pokrywa się z opłat uiszczanych przez uczestników zajęć.
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W Żychlińskim Domu Kultury w roku 2019 zatrudnieni byli instruktorzy na umowy zlecenie
1. Instruktor zespołu muzycznego klubu seniora „ Melodia” i ŚLESZYNANKI
2. Instruktor aerobik (dorośli)
3. Instruktor ( hip – hop. taniec Kids, akrobatyka i cheerleaders, 3w1,)
4.

2 instruktorów muzycznych – pianino,

5. Instruktor muzyczny – gitara i ukulele
6.

2 instruktorów teatralnych (seniorzy, dzieci i młodzież)

7.

Instruktor Klub Krasnala

8. Instruktor tańca towarzyskiego
9. Instruktor tańca ludowego
10. Instruktor rysunku i malarstwa
11. Instruktor zajęć wokalnych
12. Instruktor języka angielskiego, niemieckiego
Instruktorzy prowadzący zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
1. Instruktor zająć gimnastyki korekcyjnej,
2. Instruktor plastyki, mozaika
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 byłyby
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 2019 oprócz dotacji od organizatora wspieraliśmy się środkami od sponsorów, którzy
z nami współpracują, pomogli sfinansować wiele przedsięwzięć kulturalnych.
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Godziny otwarcia ŻDK:
Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

8.00 – 20.15

Wtorek

8.00 – 20.45

Środa

8.00 – 20.15

Czwartek

8.00 – 20.30

Piątek

8.00 – 20.15

Sobota

8.00 – 15.00

Niedziela

zgodnie z harmonogramem imprezy ŻDK

Finansowanie:
Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury
na 2019 rok
wyniósł
Osiągnięte przychody to kwota 926.588,43 zł. tj. 100,00% planu, z czego:
780.000,00 zł. (100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
116.877,00 zł (100% planu) - dochody z działalności instytucji kultury
29.711,43 zł - środki obrotowe na początku roku

926.588,00 zł.

Ze środków tych pokryto koszty działalności w wysokości 905.866,54 zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.
Środki pozyskane od sponsorów w 2019r. – 15.000 zł.
Środki pozyskane z tytułu projektu- grantu – 13.002 zł.
Realizacji projektu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin -12.000 zł.

Zajęcia cykliczne
w Żychlińskim Domu Kultury w 2019r.

I. Pracownia muzyczna
1.Nauka gry na instrumentach klawiszowych
Prowadzący: Anna Kwiatkowska/ Dawid Wójcik/ Maciej Dzięgielewski
Nauka odbywa się w trybie indywidualnym sześć dni w tygodniu. Uczestnicy zajęć prezentują swoje
umiejętności w czasie imprez organizowanych przez Żychliński Dom Kultury.
2.Nauka gry na gitarze
Prowadzący: Jacek Kurnatowski
Nauka odbywa się w trybie indywidualnym dwa razy w tygodniu. Nauka w trybie indywidualnym
lub grupowo, dostosowana do potrzeb i umiejętności uczestników.
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3. Nauka gry na ukulele
Prowadzący: Jacek Kurnatowski
Nauka jest dostosowana do potrzeb i umiejętności uczestników. Zajęcia odbywają się w trybie
indywidualnym dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor warsztatów
muzycznych. Zajęcia prowadzone w luźnej, przyjaznej atmosferze. Dobór repertuaru w największym
stopniu zależy od preferencji ucznia.
4. Nauka gry na perkusji
Prowadzący: Witold Figurski
Na lekcje gry na perkusji, zapraszamy wszystkie osoby niezależnie od wieku, które pokochały bębny
i które chciałyby stale podnosić swoje umiejętności. Oferujemy: - indywidualne zajęcia z uczniem,
cztery razy w tygodniu
II .Pracownia taneczna
1.Tańce dla najmłodszych - RYTMIKA
Prowadząca: Joanna Gąsiorowska
Oferta zajęć dla przedszkolaków, które chcą rozwijać swoje umiejętności taneczne. Zajęcia
prowadzone grupowo raz w tygodniu.
2. Akrobatyka
Prowadząca: Joanna Gąsiorowska
Zajęcia te mają na celu wzmocnienie, rozciągnięcie, poprawę gibkości oraz koordynacji całego ciała.
Celem zajęć jest nie tylko poprawa ogólnej sprawność fizycznej, ale także rozwijanie takich cech
charakteru jak: odwaga, wytrwałość w dążeniu do celu, dyscyplina, punktualność, obowiązkowość,
pewność siebie, systematyczność i konsekwencja.
3. HIP –HOP
Prowadząca: Joanna Gąsiorowska
HIP-HOP to taniec ulicy, łączący takie techniki, jak locking, popping, funk i house, zajęcia taneczne
pełne luzu, optymizmu i energii, w których ważną rolę odgrywa rytmiczny podkład muzyczny.
Uczestnicy zapoznają się z hip-hopową techniką taneczną, uczą się układów choreograficznych, biorą
udział w pokazach i zawodach tanecznych. Uczą się także współpracy w grupie i systematyczności
oraz przygotowują do występów na scenie (redukowanie stresu, nabieranie odwagi i pewności siebie).
Zajęcia poprawiają poczucie rytmu, koordynację i koncentrację oraz pamięć ruchową.
4. CHEERLEADERKI
Prowadząca: Joanna Gąsiorowska
to zajęcia taneczne z elementami akrobatyki, dla dzieci w wieku 4-11 lat. Łączymy muzykę, radość
i energię z tańcem, rozwojem fizycznym i zabawą! Wiele dzieci w młodym wieku wykazuje
zainteresowanie akrobatyką oraz tańcem, niestety często nie ma możliwości rozwoju swoich
zainteresowań i talentów, stąd wiele z nich rezygnuje z dalszych starań. Dom Kultury wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom i daje możliwość połączenia aktywności i sprawności fizycznej z zabawą
poprzez profesjonalne treningi pod okiem specjalistów. Dzięki występom przed publicznością,
dziewczynki uczą się także pewności siebie, która w tym wieku jest szczególnie istotna.
Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
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III. Pracownia Teatralna
Dziecięcy Teatr Wizji
Prowadząca: Katarzyna Brzozowska – Zajączkowska
Program warsztatów jest oparty na spektaklu teatralnym i dąży przede wszystkim do uświadomienia
uczestnikom, jakimi są wyjątkowymi ludźmi. Poprzez działania teatralne uświadamiamy im jak mogą
sobie pomóc w dążeniu do celu, jak uwierzyć w siebie, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach
życiowych. Zajęcia prowadzone w trzech grupach wiekowych
IV. Pracownia Plastyczna
1) Zajęcia plastyczne
Prowadząca: Joanna Cieniewska, Magdalena Modrzejewska - Rzeźnicka
Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Rozwój
wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji, a to wszystko dzięki sztuce.
Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale to tysiące
możliwości tworzenia ze wszystkiego co znajdziemy wokół. Na naszych zajęciach znajdziecie sporą
dawkę inspiracji zarówno dla małych przedszkolaków jak i starszych dzieci w wieku szkolnym,
a także sporo szablonów do pobrania dla młodszych dzieci. Spotykamy się we wtorki, spotkania
odbywają się w trzech grupach wiekowych , zajęci dostosowane do umiejętności manualnych dzieci.
2) Akademia Rysunku i Malarstwa
Prowadząca: Iwona Motylewska – Białek
Na zajęciach w ramach Akademii Rysunku i Malarstwa dzieci nauczą się podstawowych pojęć
związanych z tymi dziedzinami. Dzięki temu będą z łatwością „poruszać” się w świecie sztuki.
Z kolei zapoznanie z możliwościami środków plastycznego wyrazu przyczyni się do budowania
niepowtarzalnego charakteru i nastroju każdej pracy. Uczestnicy zajęć będą inspirować się dziełami
znanych artystów (m.in. Picasso, Degas, Arcimboldo), a malowanie, nie tylko pędzlami, ale szpachlą,
patykiem czy palcami, wywróci ich wyobraźnię do góry nogami.
3) Papieroplastyka
Prowadząca: Iwona Motylewska – Białek
Czasami najprostszy materiał może stać się pretekstem do twórczych poszukiwań i pomysłem na
wspólne, rodzinne spędzenie wolnego czasu. Tym razem ŻDK zaprasza dzieci na wyjątkowe spotkanie
z… papierem. Wyczarujemy złote rybki, mikołaje oraz wiele ciekawych , nietuzinkowych rzeczy.

4) Mozaika szklana
Prowadząca: Iwona Motylewska – Białek, Joanna Cieniewska
"Mozaika szklana" to wyjątkowe warsztaty, które powstały z myślą o osobach, które lubią
realizować się w różnych dziedzinach sztuki. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak powstają
mozaiki szklane. Poznają poszczególne etapy ich powstawania. W efekcie, na stanowisku każdego
uczestnika powstanie jedna wyjątkowa praca, którą będzie można zabrać do domu i pochwalić się nią
najbliższym.
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5) Akademia szycia dla dzieci
Prowadząca: Joanna Cieniewska
Warsztaty krawieckie dla najmłodszych to kreatywna zabawa modą! Zaczynamy od igły i nitki,
następnie szyjemy na maszynach, dalsze cele wyznacza wyobraźnia naszych młodych projektantek
i projektantów. Rozwijamy wyobraźnie przestrzenną, zdolności manualne i kreatywność.
Najważniejsze i najfajniejsze, że szyjemy co chcemy! Każdy z nas miewa gorsze dni, lecz mamy
lekarstwo na brak weny twórczej. Nasi instruktorzy zawsze mają kilka „asów w rękawie” w postaci
gotowych pomysłów na krawieckie dzieło. Do grup można dołączyć w każdej chwili, ponieważ nie
ogranicza nas żaden plan lekcji. Instruktor wspiera, pomaga, inspiruje, wymaga, nie wymusza,
pokazuje że Ciekawe jest Szycie

V. Pracownia śpiewu
Zajęcia wokalne
Prowadzi: Renata Mosiołek
Śpiew jest dla Ciebie ważny i potrzebujesz wsparcia swojego talentu? Od zawsze marzysz o tym, żeby
śpiewać, ale nigdy nie miałeś odwagi spróbować? Myślisz, że śpiewać mogą tylko ci którzy umieją?
Ci którzy umieją śpiewać, też kiedyś zaczynali od zera. Doszli do perfekcji dzięki chęciom,
ćwiczeniom i ludziom którzy potrafili wydobyć często głęboko skrywany talent. Teraz właśnie oni,
wykwalifikowany instruktor chce pomóc Tobie w spełnieniu marzeń o śpiewaniu! Sukces zależy tylko
w 10% od talentu, a w 90% od ćwiczeń i motywacji. Chcemy udowodnić, że lekcje śpiewu mogą być
wspaniałą przygodą. Zajęci dla dzieci i młodzieży - odbywają się w czwartek w trzech grupach
wiekowych.
VI. Pracownia języka angielskiego
Prowadzi: Justyna Żyto / Magdalena Petelewicz
Nauka języka angielskiego, zajęcia w całości prowadzone po angielsku. Zajęcia indywidualne lub
małe grupy, pozytywne wzmocnienia, materiały dźwiękowe oraz video do słuchania, inne aktywności
edukacyjne, organizowane przez kreatywnych instruktorów. Zajęci odbywają się od poniedziałku do
piątku.
VII. Gimnastyka
1.Gimnastyka 3 w 1 Prowadząca: Joanna Gąsiorowska
2. Aerobik - Prowadząca: Donata Śnieć
3. Zdrowy kręgosłup - Prowadząca: Donata Śnieć
4. Smovey - Prowadząca: Monika Sylwestrowicz
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Wykaz sekcji działających w Żychlińskim Domu Kultury w roku 2019
Lp.
RODZAJ ZAJĘĆ
LICZBA CENA
UCZEST
NIKÓW
Zajęcia
muzyczne 15
1.
40 zł / 45 min
– gitara nauka indywidualna
Zajęcia
muzyczne 17
2.
25 zł / 60 min
– pianino nauka indywidualna
Zajęcia muzyczne – pianino 8
3.
25 zł/ 60 min
nauka indywidualna
Zajęcia muzyczne – ukulele
4.
2
25
zł
zajęcia
zajęcia
indywidualne
/
grupowe
grupowe
40
zł
indywidualne/ 45
min
Zajęcia
muzyczne 16
5.
bezpłatne
–
perkusja
nauka
indywidualna
Nauka gry na akordeonie
6.
2
25 zł / 60 min
Zajęcia wokalne
7.
11
Grupowe 20 zł/ 60
min
Indywidualne 50
zł/60 min
Akrobatyka
8.
27
40 zł/ 4x60 min
9.

HIP - HOP

37

11.

Zajęcia tańca ludowego

60

12.

Cheerleaderki

22

13.
14.

Taniec KIDS - RYTNIKA
Akademia szycia

45
23

15.

Taniec towarzyski dla dzieci

12

16.

Taniec dla dorosłych – w 10
sekcji UTW
Akademia
rysunku
i 12
malarstwa

17.

18.

Mozaika

INSTRUKTOR
PROWADZĄCY
Jacek Kurnatowski
Anna Kwiatkowska
Dawid Wójcik
Jacek Kurnatowski

Witold Figurski

Dawid Wójcik
Renata Mosiołek

Joanna Gąsiorowska

40 zł / 4x60 min
poj. wejście 15 zł
bezpłatne

Joanna Gąsiorowska

40zł / 4x60 min
poj. wejście 15 zł
40zł/4x60min
4x60min
bezpłatne
60 zł / 4x 60 min

Joanna Gąsiorowska

60 zł / 4x 60MIN
bezpłatne

2+ grupa 20 zł / 4 x 90min
UTW-

Damian Waśkiewicz

Joanna Gąsiorowska
Joanna Cieniewska
Paulina
Mrówczyńska
Paulina Mróczyńska
Monika Motylewska
– Białek
Iwona Motylewska –
Białek
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19.

grupa
łączona
Zajęcia plastyczne zajęcia 59
prowadzone w 3 grupach
zajęcia 34

bezpłatne

Magdalena
Rzeźnicka
Joanna Cieniewska
Katarzyna
Brzozowska
–
Zajączkowska

20 .

Zajęcia teatralne–
prowadzone
w 3 grupach

21.

Język angielski
- zajęci 47
indywidualne i grupowe

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

22.
23.

8 zł/ 1x60min
8 zł/ 1x60min

Donata Śnieć
Donata Śnieć

24.

Aerobik
Gimnastyka
kręgosłup
Klub Krasnala

25

10 z ł/ 12 spotkań

Anna Kmieciak

25.

Papieroplastyka

8

bezpłatne

26.

Język niemiecki

4

27.

Aerobik 3 w1

15

25
zdrowy 12

bezpłatne

/

Monika Motylewska
– Białek
15/20/30 zł / 60 Renata Figurska
min
Joanna Gąsiorowska
40zł / 4x60 min

W zajęciach cyklicznych w 27 sekcjach w Żychlińskim Domu Kultury zapisanych było 554
osoby, w sposób systematyczny, każdego tygodnia, brało udział ok. 450 osób.

W okresie zimowym ŻDK organizuje „ Ferie z Kulturą” – 2019r. uczestniczyło w zajęciach 71
osób – wymiennie w godz. 9.00 – 13.00 – 2 tygodnie. W trakcie trwania ferii dzieci wyjechały na
jednodniowa wycieczkę do Płocka – kino „Jak wytresować smoka” oraz Stróżewko – Centrum
zabaw Happy Park
W okresie letnim „Wakacje z kulturą” uczestniczyło 98 osób w godz. 9.00 – 13.00 – wymiennie
w godz. 9.00 – 13.00 – 4 tygodnie.
W trakcie trwania wakacji zorganizowaliśmy dwie wycieczki :
- Płock – zoo. park trampolin, kino
- Warszawa – Polskie Radio, Sejm RP , Fabryka cukierków, Zamek Królewski

Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
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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 miejsca, które taką
szansę przywracają. 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 9 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 2019r.
Lp.

RODZAJ ZAJĘĆ

LICZBA
UCZESTNIKÓW
11

INSTRUKTOR
PROWADZĄCY
1.
Chór „ Złoty Akord”
Witold
Figurski/
Renata Mosiołek
2.
Zajęcia rękodzieło artystyczne
14
Stanisława
Puchalska
3.
Zajęcia teatralne
8
Agnieszka
Wichrowska
4.
Alfabet miłośników poezji
11
Renata Dziuba
5.
Język angielski
12
Justyna Żyto
6.
Język rosyjski
12
Anna Wilińska
7.
Greka
15
Dr Ks. Mariusz
Szmajdziński
8.
Akademia rysunku i malarstwa
9
Iwona Motylewska –
Białek
9.
Smovey
10
Monika
Sylwestrowicz
10. Gimnastyka
23
Donata Śnieć
11. Zajęcia komputerowe
14
Tomasz Rapsiewicz
12. Taniec towarzyski
17
Paulina
Mrówczyńska
13. Mozaika
7
Joanna Cieniewska/
Iwona Motylewska Białek
Łącznie z zajęć korzystają 47 osoby, które systematycznie w ciągu tygodnia uczestniczą
w zajęciach w 13 sekcjach.
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Nowy projekt ŻDK – Niedziele z Kulturą

 Organizowanie dużych wydarzeń artystycznych Święto Żychlina, Jubileusz Żychlińskiego
Domu Kultury,
 Profesjonalne przygotowanie projektów edukacyjno- kulturalnych
1.Łódzki Dom Kultury „ Przyjęcie u Pana Moniuszki”
2.ORLEN „ Obudź w sobie Ekologa”
3.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin „ Festiwal Pasji”
 Udział w konkursach
1.Przegląd Kolęd i Pastorałek „ Hej w Dzień Narodzenia”
2. I Festiwal Piosenki Polskiej „Zduńskie Ogniki”
3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły są takie…”
4. Wojewódzki Ekologiczny Dzień Dziecka z Literaturą i Sztuką – „Świerszczykowe
wierszyki”
5. Ogólnopolski Festiwal Wokalny” Młodych Bajanie”
6. V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Podróż przez morza i oceany. Azjatyckie podróże
duże i małe”





Skierowanie oferty dla rodziców i dzieci „ Niedziele z kulturą”
Przegląd Amatorski Teatrów dla młodzieży
Powołanie Stowarzyszenia Żychlińskeigo Domu Kultury „ ŻeDeKuś” w Żychlinie
Podpisanie porozumienia współpracy z zespołem wokalnym ŚLESZYNANKI
Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
www.zedek.plwww.facebookcom/zedekpl

13

Wydarzenia organizowanie w 2019r.
Styczeń
L Data
p
1 11.01.2019r.
2 13.01.2019r.

Wydarzenie

Ilość osób

Urodziny z kulturą
21
27 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 500
POMOCY
100
3 18.01.2019r. Zabawa choinkowa PCK
350
4 19.01.2019r. Kinderbal- party z Olafem
100
5 22.01.2019r. Przegląd Małej Formy Teatralnej
6 25.01.2019r. Dzień Babci i Dziadka organizowany przez Przedszkole 200
Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
15
7 25.01.2019r. Urodziny z kulturą
130
8 26.01.2019r. Bal Karnawałowy
9 31.01.2019r. Dzień Babci i Dziadka organizowany przez Przedszkole 200
Nr 2 w Żychlinie
W styczniu w spotkaniach zorganizowanych przez ŻDK brało udział 1366 osób.
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13 stycznia 2019 roku w Żychlińskim Domu Kultury wspólnie z wolontariuszami WOŚP
w Żychlinie i Mieszkańcami naszego miasta świętowaliśmy 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W tym roku celem zbiórki był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Takie wyposażenie daje lekarzom i personelowi medycznemu
jak
najlepsze
możliwości
diagnozy
i
leczenia
najtrudniejszych
przypadków.
Pomaganie jest dziecinnie proste, co wielu Mieszkańców Żychlina i okolic udowodniło wspierając
Orkiestrę
swoim
datkiem. Wszystkim
darczyńcom
dziękujemy z
całego
serca.
Pomimo kiepskiej pogody wiele osób odwiedziło Żychliński Dom Kultury w niedzielne popołudnie,
aby obejrzeć występy w ramach Bloku Rodzinnego, wziąć udział w licytacji orkiestrowych gadżetów
i uczestniczyć w wyjątkowym koncercie legendarnego zespołu Oddział Zamknięty.
27 finał WOŚP rozpoczął się od przywitania mieszkańców przez Burmistrza Gminy Żychlin,
p. Grzegorza Ambroziaka oraz Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury, p. Magdalenę Modrzejewską Rzeźnicką oraz wolontariuszy WOŚP. Później mogliśmy obejrzeć występ taneczny w wykonaniu
dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, pokazy taneczne grup działających
w Żychlińskim Domu Kultury - sekcji tańca Hip-hop oraz grupy Cheerleaderek. Obie grupy prowadzi
p. Joanna Gąsiorowska, której serdecznie dziękujemy za przygotowanie dzieci do występu. Wielkie
podziękowania i wyrazy uznania należą się przedszkolakom oraz dyrekcji i nauczycielom
z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie za uroczy i wzruszający pokaz taneczny. W ramach
Bloku Rodzinnego mogliśmy również wysłuchać kilka popularnych piosenek oraz kolęd w wykonaniu
Zespołu "Melodia" z Klubu Seniora "Radość" oraz Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Złoty
Akord". Dziękujemy Seniorom za ich zaangażowanie, a panom Romanowi Baranowskiemu
i Witoldowi Figurskiemu za przygotowanie występu. Na naszej małej scenie wystąpiła również Zosia
Cieniewska, z grupy wokalnej "Rozśpiewani" z ŻDK, prowadzonej przez p. Renatę Mosiołek. Po
rodzinnych występach nadszedł czas na długo oczekiwany koncert Legendarnego Polskiego Zespołu
Rockowego "Oddział Zamknięty". Zespół od 40 lat prezentuje się na polskich i zagranicznych
scenach, łącząc przeszło cztery pokolenia fanów. Od początków do dzisiaj nad wszystkim czuwa
współzałożyciel grupy i kompozytor większości repertuaru Wojciech Łuczaj - Pogorzelski, który wraz
z zespołem zaprezentował swoje największe przeboje wraz z premierowymi utworami. W koncercie
wystąpił również Piotr Ożerski, który grał na gitarze w "Oddziale Zamkniętym" przez 20 lat. Na
koncercie mogliśmy usłyszeć znane i cenione przeboje zespołu oraz najnowsze utwory, które ukażą się
w tym roku w nowym albumie. Koncert we wspaniałej oprawie świetlnej i muzycznej napełnił widzów
wspaniałą energią i pozostawił niezapomniane wrażenia. Wielkie dzięki dla Zespołu za fantastyczny
koncert. Wieczór zakończyliśmy "Światełkiem do Nieba" oraz degustacją tortu.
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Kinderbal- party z Olafem. Wszystkie dzieci przybyły w fantazyjnych przebraniach jako wróżki,
księżniczki i znani bohaterowie bajek. Rodzice i opiekunowie w ślad za swoimi pociechami również
aktywnie uczestniczyli w konkursach i zabawach. Imprezę poprowadzili znakomici animatorzy z firmy
WERTINI. Niesamowitą radość sprawiały dzieciom skręcane baloniki, możliwość pomalowania buźki
oraz zdjęcia wykonywane wśród setki balonów. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za liczne
przybycie i liczymy na waszą obecność w przyszłym roku.
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I
Żychliński
Przegląd
Amatorskich
Teatrów
Dziecięcych
i
Młodzieżowych
22 stycznia 2019 Żychliński Dom Kultury wypełniony został po brzegi miłośnikami teatru. Było to
możliwe dzięki I Żychlińskiemu Przeglądowi Amatorskich Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych –
„Kurtyna 2019”. Premierowy przegląd teatralny okazał się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza dla
wielbicieli swobodnej ekspresji na scenie. Głównym założeniem wydarzenia była możliwość
zaprezentowania się młodych artystów pod kontem występów teatralnych, ale i wymiana dobrych
praktyk oraz zdobywanie doświadczenia przez uczestników przeglądu. Udział wzięły 4 grupy teatralne
z naszego powiatu, a na widowni zasiedli uczniowie pobliskich szkół, którzy z zamiłowaniem czerpali
inspiracje i bodźce do angażowania się w amatorskie występy estradowe. Impreza rozpoczęła się
o godzinie 09:00. Jako pierwsze na scenie zaprezentowało się Studio Teatralne „Oj” z Kutnowskiego
Domu Kultury, w oryginalnej odsłonie swojej interpretacji Makbeta W. Shakespearea , pt. „Trzy
siostry (ale nie te Czechowa, tylko czarownice z Makbeta)”. Opiekunem grupy jest pani Dominika
Staniszewska, a autorski scenariusz i jego obraz został niezwykle miło przyjęty przez publiczność.
Swoje kreację w tym przedstawieniu aranżują Emilia Szydłowska jako Pierwsza Czarownica, Zuzanna
Janczak jako Druga Czarownica, Natalia Maćkowiak jako Trzecia Czarownica, Eryk Woźniak jako
Makbet, Julia Czekalska jako Hekate 1, Klaudia Niewiadomska jako Hekate 2, Maciej Woźniak jako
Tofik, Aleksandra Więckowska jako Mary Sidney Herbert oraz Hrabina Pembroke. Drugą prezentację
mogliśmy zobaczyć w wykonaniu Dziecięcej grupy teatralnej „Na przekór” z Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z Krośniewic. Występ pod tytułem „Jestem człowiekiem” okazał się
wzruszająca odsłoną pantomimy powstałej podczas zajęć teatralnych. Scenariusz autorski był
inspirowany występem łódzkiej grupy pantomimicznej. Na scenie mogliśmy zobaczyć Darię Śliwińską
jako Samotną matkę, Antoninę Pietrzykowską jako Dziecko samotnej matki, Artura Klarzaka jako
Niepełnosprawnego, Macieja Sztygiela jako Chłopca szykanowanego w szkole, Marię Chmielecką
jako Babcię, Martynę Lankiewicz jako Dziecko w finałowej scenie, Oliwię Szadkowską jako
Nauczycielkę, oraz Kamilę Śliwińską, Natalię Łuczak, Igę Jańczy, Natalię Nowak, Zuzannę
Kołodziuk, Martynę Płócienniczak. Opiekunem grupy jest pani Justyna Szadkowska. Kolejnym
występem uroczyła nas grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie –„ KOT, Koło
Optymistów Teatru”. Pełne przekazu przedstawienie, jego historyczny i edukacyjny charakter
uzupełnione było pięknymi strojami i scenografią przygotowaną m.in. przez opiekunki grupy, panią
Marlenę Lewandowską i panią Beatę Przybysz. W spektaklu pt. „Szabla” wzięli udział: Jakub
Mrowicki jako Dziadek 1, Jakub Kubiak jako Wnuczek, Aleksander Furman jako Kamil, Jakub Król
jako Dziadek 2, Dawid Starczewski jako Ojciec Kamila, Adrianna Lewaniak jako Mama Kamila, Ida
Kalinowska jako Muza 1, Alicja Ranachowska jako Muza 2, Dominika Krulikowska jako Muza 3,
Małgorzata Babecka jako Recytatorka oraz Żołnierze - Wiktor Głuszcz, Zimowit Michalak, Adam
Andrzejczyk, Filip Lewandowski, Bartosz Ratajczyk, Dawid Kwiatkowski. Ostatni występ należał do
grupy teatralnej z Żychlińskiego Domu Kultury – „Dziewczyny zza Kurtyny”. Autorski scenariusz
scenki kabaretowej, pt. „Lekcja wychowawcza” inspirowany był najśmieszniejszymi tekstami ze
szkolnych zeszytów uczniów. Grupa prowadzona przez panią Katarzynę Brzozowską – Zajączkowską
rozśmieszyła widownię licznymi gagami na temat uczniowskich uwag z dzienniczków oraz cytatów ze
sprawdzianów. W przedstawieniu wzięły udział: Oliwia Sobierańska jako Wychowawczyni, Nadia
Czaja jako Woźna oraz uczennice – Oliwia Banasiak, Roksana Banasiak, Natalia Machała, Anna
Tomasik, Amelia Stępka i Weronika Lasota.
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Luty
Lp
1
2
3

Wydarzenie
Ilość osób
Urodziny z Kulturą
17
Wynajęcie sali na pokaz
65
Premiera Przedstawienia Teatralnego „Zakup 150
niekontrolowany” Młodzieżowej grupy teatralnej z
ŻDK
09.02.2019r.
Urodziny z Kulturą
17
4
10.02.2019r.
Otwarcie wystawy Akademii Rysunku i Malarstwa 25
5
Dzieci i Młodzieży
11.02.2019r.
Rozpoczęcie Ferii
71
6
15.02.2019r.
Spotkanie Walne Polskiego Związku Emerytów 80
7
Rencistów i Inwalidów Koło miejskie w Żychlinie
21.02.2019r.
Wycieczka do Płocka i Stróżewka w ramach ferii 50
8
2019r.
22.02.2019r.
Zakończenie zajęć zimowych w ramach ferii z 50
9
Kulturą 2019r.
Jubileusz Klubu Seniora Radość z Zespołem 56
10 22.02.2019r.
Wokalno instrumentalnym Melodia 25 -lecie
W wydarzeniach zorganizowanych w miesiącu lutym wzięło udział 581 osób
Data
02.02.2019r.
07.02.2019r.
08.02.2019r.
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22 lutego 2019r. w Żychlińskim Domu Kultury miała miejsce wyjątkowa uroczystość- swoje 25 lecie
świętował Klub Seniora „Radość” z Zespołem „Melodia” działający w Żychlińskim Domu Kultury.
Na jubileusz przybyli zaproszeni goście między innymi Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta
Sikora, Burmistrz Gminy Żychlin Pan Grzegorz Ambroziak , przedstawiciele Polskiego Związku
Rencistów i Inwalidów Koło Miejskie w Żychlinie, była dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji Pani Teresa Ziółkowska, która wraz z Panem Romanem Baranowskim wieloletnim
instruktorem ŻDK założyła Klub Seniora „Radość” oraz Zespół „Melodia”, którego pierwszym
prezesem został Pan Henryk Mazurek. Uroczystość otworzyły Panie Stanisława Trzaskowska oraz
Krystyna Wojcik – Prezes Klubu Seniora. Dalszą część poprowadziła Pani Magdalena ModrzejewskaRzeźnicka- Dyrektor ŻDK, która złożyła wszystkim członkom podziękowania i wyrazy uznania za
wszechstronną i bogatą działalność na rzecz lokalnej społeczności. Dziękowała również za aktywną
promocję naszej gminy, krzewienie kultury oraz ogromny wkład w integrację międzypokoleniową„...bycie jubilatem powinno stać się atutem, dlatego uszanujmy ten czas jako dobrodziejstwo. To wy
drodzy seniorzy macie ogromną wiedzę, doświadczenie życiowe oraz wyczucie sytuacji. To wy
jesteście strażnikami tradycji religijnych, patriotycznych, rodzinnych, kultywujecie kulturę naszego
regionu , naszej miejscowości. To wy pracowaliście całe życie na to, co mamy dziś. Niech wartości
i tradycje, które przez lata Waszego życia były dla Was drogowskazem, staną się przykładem również
dla młodszego pokolenia. Godna podziwu jest wśród Was nieustanna chęć spotkań, wymiany
poglądów, ale przede wszystkim radość i optymizm, jakie nosicie w sobie, a doskonale wiemy, że
najważniejsze jest zdrowie, radość i pogoda ducha, a wówczas wiek się nie liczy.” - mówiła
w dalszej części jubileuszu Pani Dyrektor. Wyświetlona była również prezentacja po której Pani Teresa
Ziółkowska oraz Pan Roman Baranowski opowiedzieli historię powstania Klubu Seniora,
przypomnieli pierwsze publiczne występy, pierwsze zdobyte nagrody. Po części oficjalnej , torcie
i wspólnym odśpiewaniu sto lat uczestnicy jubileuszu udali się na wspólny poczęstunek. Wszystkim
seniorom życzymy wiele zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku wśród
najbliższych, aby w kolejnych latach nigdy nie zabrakło Wam zapału do wspierania kolejnych
pokoleń, a każdy dzień niech dostarcza Państwu wiele radości, łask i uśmiechu na twarzy.

Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
www.zedek.plwww.facebookcom/zedekpl

19

Spektakl „Zakup niekontrolowany. Premiera spektaklu odbyła się 08.02.2019 dla uczniów pobliskich
szkół. Przedstawienie było zadedykowane uczniom szkół podstawowych. Akcja spektaklu miała
miejsce w sklepie odzieżowym, w którym doszło do strasznej zbrodni, fabuła natomiast skupiała się na
kryminalnej zagadce śmierci pracownicy tegoż sklepu. Dwójka policjantów próbowała rozwikłać
zagadkę. Kto zabił a kto jest ofiarą intrygi? Zakończenie nie było tak oczywiste, gdyż mogło mieć aż 6
odsłon a o tym, która z nich została zaprezentowana zadecydowała publiczność poprzez głosowanie.
W przedstawieniu udział wzięli: Zuzanna Kalinowska, Natalia Ubysz, Julia Szampanty, Ida
Kalinowska, Klaudia Krysiak, Bartosz Nowicki, Dawid Starczewski oraz Kacper Bieniak.

"Ferii z Kulturą!" .
Jak co roku instruktorzy z Żychlińskiego Domu Kultury zorganizowali zajęcia zimowe dla dzieci,
które pozostały na czas ferii w domu. I tak 11 lutego od godziny 9.00 do Żychlińskiego Domu Kultury
przybyło ponad 50 dzieci, które będą mogły korzystać z zajęć plastycznych, tanecznych, muzycznych,
zajęć sportowych, warsztatów z robienia biżuterii, a także będą mogły wyjechać na wycieczkę. Mamy
nadzieję, że czas spędzony z nami będzie dobrze wykorzystany przez dzieci.
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Marzec
Lp Data
02.03.2019r.
1
03.03.2019r.
2

3

08.03.2019r.

4
5
6
7

08.03.2019r.
09.03.2019r.
10.03.2019r.
15.03.2019r.

8

15.03.2019r.

9
10

22.03.2019r.
22.03.2019r.

11

22.03.2019r.

Wydarzenie
„Urodziny u Fabiana”
Przedstawienie
teatralne
„Zakup
niekontrolowany” Młodzieżowa Grupa Teatralna
z ŻDK
Przedstawienia teatralne „Przyszła Baba do
lekarza”, „Dziewczyny zza kamery”- grypy
teatralne z ŻDK
Dzień Babci i Dziadka w Klubie Krasnala
Spotkanie Walne Ochotniczej Straży Pożarnej
Mistrzowie sexu- Marek Bukowski show
Wykład dla uczniów szkół podstawowych na
temat życia i osiągnięć Karola Fabiana
Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „DoMostwo” w Żychlinie
„Zdrowych i wesołych świąt- czyli jak zjeść
zdrowo i smacznie na święta”
„Klasyka wierszyka- seniorzy dzieciom”
„EcoModa” - pokaz mody ekologicznej połączony
z występami tanecznymi z sekcji tanecznych ŻDK

Ilość osób
150
70

130

50
130
230
50
45

50
80

Wystawa prac plastycznych słuchaczy UTW z 24
zajęć z rękodzieła artystycznego

W wydarzeniach uczestniczyło 1059 osób
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10 marca 2019 na scenie Żychlińskiego Domu Kultury mieliśmy okazję obejrzeć komediowe show
w wykonaniu Marka Bukowskiego. Znany i lubiany aktor daje w nim popis swoich komediowych
umiejętności. Spektakl powstał na podstawie: „Animals and Other Lovers” Johna Tobiasa, którego
polską wersję stworzyli: mistrz ironii Jerzy Hutek oraz lider „Kabaretu MoralnegoNiepokoju”
RobertGórski. Marek Bukowski, z właściwym sobie wdziękiem balansuje na granicy kabaretowego
stand-up’u i aktorskiego monodramu. Wiktor,postać grana przez Marka Bukowskiego, to naukowiec,
podróżnik oraz niestety, niezbyt udany mąż. Mając problemy w relacjach damsko-męskich, postanowił
szukać inspiracji w świecie zwierząt. W czasie wykładu odkrywa kilka nowych prawd o samym sobie.
Czy może być coś bardziej zabawnego, niż gdy samiec alfa dochodzi do wniosku, że jest prostakiem,
który nie dorasta do pięt swojej partnerki? Trochę nam żal takiej ofiary, ale przecież to dużo
lepiej,kiedy ktoś za nas, dokonuje psychologicznego striptizu.

Klasyka wierszyka
22 marca 2019 Żychliński Dom Kultury oraz Sekcja Teatralna UTW gościli dzieci z Przedszkola
Samorządowego Nr 1 w Żychlinie wraz z wychowawczyniami na spotkaniu teatralnym "Klasyka
wierszyka". Był to spektakl przygotowany przez Seniorów dla Dzieci i opierał się na znanej i cenionej
literaturze dziecięcej. Z ogromną przyjemnością przypomnieliśmy sobie wierszyki oraz piosenki
z dzieciństwa. Nasze spotkanie przyniosło wiele frajdy zarówno dorosłym jak i dzieciom. Serdecznie
dziękujemy wspaniałej widowni z Przedszkola Nr 1, cudownie się razem bawiliśmy.
Spotkanie przygotowali Seniorzy z Grupy Teatralnej UTW : p. Jadwiga Melcher, p. Wacława
Gosławska, p. Stanisława Trzaskowska, p. Maria Łopata, p. Stefan Kasprzak i p. Ryszard Zimny oraz
opiekun grupy p. Agnieszka Wichrowska. Serdecznie gratulujemy wspaniałego pomysłu i dziękujemy
za cudownie spędzony czas. W przedstawieniu wystąpiły również nasze młodziutkie wokalistki
z grupy "Rozśpiewani" działającej w ŻDK - Gabrysia Bieńkowska, Anastazja Maciak i Michalina
Śmigielska. Dziewczynki zaśpiewały dla nas piosenkę "Witajcie w naszej bajce".
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22 marca 2019 roku w Żychlińskim Domu Kultury miał miejsce finał Rodzinnego Konkursu
Ekologicznego „Eko-Moda2019”. Jury w składzie: Joanna Cieniewska, instruktor plastyki w ŻDK,
Joanna Gąsiorowska, instruktor tańca ze Street Dance Studio w Kutnie oraz Justyna Brzozowska,
pracownik ŻDK oceniało konkursowe prezentacje ekologicznych strojów, wykonanych z materiałów
ekologicznych. W tym roku kreacje były wyjątkowo pomysłowe i oryginalne.
W kategorii uczniowie przedszkola miejsce I (ex aequo) zajęli - Filip Kamiński i Michalina
Śmigielska, miejsce II (ex aequo) - Andżelika Majewska i Zosia Cieniewska, miejsce III (ex aequo) Filip Ciećwierz i Natalia Owczarek. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano również dla Filipa Jarosa,
Anastazji Maciak i Stasia Cieniewskiego. W kategorii uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
przyznano
nagrodę
za
I
miejsce
dla
Amelii
Walczak.
Tegoroczny finał wzbogacony był pokazami dziecięcych grup tanecznych, działających w Żychlińskim
Domu Kultury. Jako pierwsi na scenie Żychlińskiego Domu Kultury wystąpili nasi najmłodsi
podopieczni, uczęszczający na zajęcia „Taniec kids - rytmika”.Zajęcia prowadzone są w formie
radosnej i spontanicznej zabawy z ruchem, tańcem i piosenką, a prowadzi pani Aleksandra Przewłocka
-Kopeć. Licznie zgromadzeni widzowie mogli również obejrzeć występ grupy „Jump”, tańca Hip-hop
w Żychlińskim Domu Kultury. Zajęcia te prowadzi pani Joanna Gąsiorowska. Pani Joanna prowadzi
również grupę taneczną "Cheerladers".
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Z okazji Dnia Kobiet Dziecięcy Teatr Wizji oraz grupa teatralna "Dziewczyny zza kurtyny" działające
w Żychlińskim Domu Kultury przygotowały dla mieszkańców Żychlina miłą niespodziankę .Były to
dwa krótkie przedstawienia w formule kabaretowej. Przygotowany przez Dziecięcy Teatr Wizji skecz
zatytułowany "Przyszła Baba do lekarza" podkreślał ważną, nie tylko w dniu 8 marca, istotę
kobiecości. Oczywisty tytuł wprowadził publiczność w realia codziennego życia, a doskonale nam
znane kłopoty pacjentów ze służbą zdrowia podane w lekkiej formie bardzo rozbawiły widzów.
W spektaklu wystąpiły: Iga Jędrzejczyk, Gabrysia Staszewska, Michasia Staszewska, Antosia
Zielińska, Weronika Michalak, Klaudia Piątkowska, Oliwia Kukuła, Wiktoria Lewaniak, Wiktoria
Kalinowska, Oliwia Filipiak, Alicja Karlikowska, Natalia Kwiatkowska, Nadia Piątkowska.
Z kolei grupa teatralna "Dziewczyny zza kurtyny" przygotowała własną interpretację scen dobrze
znanych z kultowych polskich komedii - "Sami swoi", "Wyjście awaryjne" i "Kogel Mogel".
Poszczególne scenki przeplatane były wstawkami muzycznymi pochodzącymi z tych znanych
i lubianych filmów. W role filmowych bohaterów wcieliły się: Nadia Czaja, Oliwia Sobierańska,
Amelia Stępka, Weronika Lasota, Roksana Banasiak, Oliwia Banasiak, Natalia Machała, Joanna
Krzewicka
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Kryminalna niedziela - 03.03.2019r. odbył się spektakl Młodzieżowej Grupy Teatralnej Żychlińskiego
Domu Kultury pt.„Zakup Niekontrolowany”. Była to kolejna odsłona talentu młodych aktorów
amatorów, którzy przygotowywali się do występu kilka tygodni. Premiera spektaklu odbyła się
08.02.2019 dla uczniów pobliskich szkół. Tym razem przedstawienie było zadedykowane całej
lokalnej społeczności. Akcja spektaklu miała miejsce w sklepie odzieżowym, w którym doszło do
strasznej zbrodni, fabuła natomiast skupiała się na kryminalnej zagadce śmierci pracownicy tegoż
sklepu. Dwójka policjantów próbowała rozwikłać zagadkę. Kto zabił a kto jest ofiarą intrygi?
Zakończenie nie było tak oczywiste, gdyż mogło mieć aż 6 odsłon a o tym, która z nich została
zaprezentowana zadecydowała publiczność poprzez głosowanie. W przedstawieniu udział wzięli:
Zuzanna Kalinowska, Natalia Ubysz, Julia Szampanty, Ida Kalinowska, Klaudia Krysiak, Bartosz
Nowicki, Dawid Starczewski oraz Kacper Bieniak.
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Kwiecień
Lp Data
2.04.2019r.
1
6.04.2019r.
2
7.04.2019r.
3
12.04.2019r.
4
13.04.2019r.
5
15.04.2019r.
6
15.04.2019r.
7
8

17.04.2019r.

9
10

25.04.2019r.
27.04.2019r.

Wydarzenie
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Urodziny z Kulturą
Rodzinna niedziela z Kultura
Spotkanie Wielkanocne
Podsumowanie projektu Pani Urszuli Weber- Król
Rozstrzygnięcie konkursu na świąteczną kartkę
Rozstrzygnięcie konkursu na maskotkę ŻDK„Żedekusia”
Warsztaty Świąteczne zając z siana , poduszka jajko lub
kura
Gala Puls Żychlina
III Biesiada z Kulturą

11

27.04.2019r.

VII Powiatowy Festiwal Piosenki w Bedlnie

Ilość osób
28
31
78
8
53
47

27

11
350

W miesiącu kwietniu w spotkaniach zorganizowanych przez ŻDK uczestniczyło 622 osób.
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Dyrektor i Pracownicy Żychlińskiego Domu Kultury serdecznie dziękują Kapitule, Burmistrzowi
Gminy Żychlin Panu Grzegorzowi Ambroziakowi oraz Mieszkańcom Naszej Gminy za tak dostojną
nagrodę „Puls Żychlina” w kategorii „Wydarzenie Roku”- które otrzymał Marsz Niepodległości oraz
wyróżnienie w tej samej kategorii za 11 listopada- 100 rocznica odzyskanie Niepodległości.
Dziękujemy, że w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości- 11 listopada 2018r. Żychlin stał się dla
Nas „Naszą małą Ojczyzną”- to wydarzenie na zawsze pozostanie w naszej pamięci i przejdzie do
historii. Dziękujemy

Konkurs na maskotkę „ŻEDEKUSIA” - Kacper Fijałkowski odebrał swoją nagrodę.
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„Rodzinne Warsztaty z Kulturą”. Wszystkie osoby, które tego dnia postanowiły spędzić czas z nami
obejrzały przedstawienie pt. „Klasyka wierszyka” w wykonaniu grupy teatralnej Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, w trakcie którego słuchacze przeczytali najpiękniejsze polskie wierszyki. Uczestnicy
wzięli również udział w warsztatach szycia woreczków wielokrotnego użytku oraz w warsztatach
mozaiki z materiałów naturalnych (ryż, ziarna kawy, soczewica, groch)

W sobotę 27 kwietnia 2019r. w Żychlińskim Domu Kultury odbyła się III Biesiada z Kulturą.
Wielu mieszkańców Żychlina zdecydowało się spędzić sobotę z nami i Naszymi Gośćmi –
uczestnikami III Biesiady z Kulturą. Ideą „Biesiady” jest inspirowanie seniorów do szukania
nowych form pracy artystycznej i stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku amatorskich
zespołów i solistów. Pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych.
Oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorów
spędzenia wolnego czasu. W sobotę mogliśmy podziwiać występy 24 wykonawców, zarówno
solistów jak i zespołów. Niezmiernie nam miło, że tak wielu wykonawców zaszczyciło nas swoją
obecnością na tegorocznym przeglądzie. Wszyscy zaprezentowali piękne wykonania znanych
i lubianych piosenek biesiadnych i ludowych. Biesiadę rozpoczęła Dyrektor ŻDK, Magdalena
Modrzejewska-Rzeźnicka. Przywitała wszystkich uczestników przeglądu i przedstawiła jego
założenia regulaminowe. Następnie Zespół ”Melodia”, działający w Żychlińskim Domu Kultury
śpiewająco powitał naszych miłych gości. Na przeglądzie pojawiło się wielu wspaniałych
wykonawców. Zaprezentowały się najmłodsza solistka Zosia Cieniewska ,Zespół WokalnoInstrumentalny „Śleszynianki”, Zespół Śpiewaczy „Strzelce”, Zespół Śpiewaczy „Klonowianki”,
solista Tadeusz Sobczyk, Zespół Śpiewaczy „Żeroniczanki”, Zespół Wokalno- Instrumentalny „Wesołe
Pleckowianki”, solista Mieczysław Cichocki, solista Krzysztof Czarnecki, Zespół Śpiewaczy
„Uśmiech Seniora”, Zespół Wokalno- Instrumentalny „Melodia” Zespół Wokalny „Dąbrowickie
Nutki”, duet Bernadetta Kacprowicz i Tadeusz Trzaskalski, Zespół Wokalno- Instrumentalny
„Łanięckie Słowiki”, Zespół Wokalny „Oktawa”, solista Tadeusz Magdziasz, duet Krystyna Kowalska
i Zygmunt Deptuła, Zespół Ludowy „Grzybowianki”, solista Tadeusz Kafarski.
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Maj
1
2

01.05.2019r.
07.05.2019r.

Koncert 1 majowy Aleksandra Zuchowicza
Spektakl Teatru Kultureska „Wywrócona bajka o
Kapturku”
13.05.2019r.
Podsumowanie projektu przez Związek Emerytów i
3
Rencistów koło w Żychlinie
17.05.2019r.
„Klasyka wierszyka” - seniorzy dzieciom
4
18.05.2019r.
Urodziny z Kulturą
5
18.05.2019r.
Grupy taneczne z ŻDK wystąpiły gościnnie we
6
wspólnym flash mobie w Kutnie
24.05.2019r.
„Dzień Mamy”- Samorządowe Przedszkole Nr 1
7
25.05.2019r.
Prezentacja grup tanecznych ŻDK w Kutnie
8
27.05.2019r.
Festiwal Piosenki Dziecięcej „Czerwone Jabłuszko”
9
W imprezach uczestniczyło 954 osób

120
300
80
40
12
41
200
41
120

I Festiwal Piosenki Teatralnej „Czerwone Jabłuszko”. Jest to nasza nowa propozycja dla dzieci
i młodzieży, które chciałyby pochwalić się swoimi wokalnymi umiejętnościami. Dom Kultury to
bardzo dobre miejsce do tego, by spróbować swoich sił na scenie i mamy nadzieję, że nasz Festiwal na
stałe wpiszę się w kalendarz wydarzeń w naszym mieście. Gorąco dziękujemy Dzieciom, ich
Rodzicom i Nauczycielom za udział w pierwszej edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej. W dzisiejszym
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dniu na naszej scenie wystąpiły przedszkolaki – dzieci reprezentowały placówki z terenu gminy
Żychlin: Przedszkole Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
oraz Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie. W naszym
Festiwalu mogły wziąć udział soliści i duety. Uczestnicy mogli zaprezentować jeden utwór, dowolnie
przez siebie wybraną piosenkę. W Festiwalu wystąpiły trzy duety i trzynastu solistów. Wszystkie
występy były wyjątkowe i radosne, jak zawsze wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Ogromnie
cieszymy się, że możemy w naszym Domu Kultury stworzyć dzieciom możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności. Każde z występujących dzieci otrzymało pamiątkowy dyplom, statuetkęjabłuszko oraz drobny słodki upominek, zaś każde z przedszkoli, które było reprezentowane przez
młodziutkich
wokalistów
otrzymało
pamiątkową
statuetkę
i
zabawki.

W sobotę 18 maja dwie grupy taneczne z Żychlińskiego Domu Kultury Cheerleaderki i Hip- hop
wystąpiły gościnnie podczas 19 konfrontacji różnych form tanecznych w Kutnie. Wzięły również
udział we wspólnym flash mobie.
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"Klasyka
wierszyka”
Tym razem Seniorzy z grupy teatralnej "Scena dla Seniora" działającej w ramach UTW w Żychlinie
przedstawili swoje interpretacje klasycznych wierszy dla najmłodszych Dzieciom z Przedszkola Nr 2
im. Jana Pawła II w Żychlinie. Nasi mili goście przypomnieli sobie takie klasyki literatury dziecięcej
jak "Zosia Samosia" czy "Na straganie" oraz wiele, wiele innych. Spędziliśmy razem przemiłe
przedpołudnie, za co serdecznie dziękujemy Dzieciom oraz Paniom, które sprawowały nad nimi
opiekę za obecność i szczere zaangażowanie w nasze spektakl. Serdecznie dziękujemy za spotkanie
i przemiłe podziękowania, jakie Seniorzy otrzymali od Dzieci i Nauczycieli Przedszkola Nr 2.

1 maja 2019 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Pierwszomajowym koncercie operowym
„Szlagiery wszech czasów” w wykonaniu tenora Aleksandra Zuchowicza, sopranistki Anny
Lichorowicz, Barbary Bagińskiej, mezzosopranistki oraz pianistki, Katarzyny Neugebauer. Wszyscy
artyści związani są z Operą Wrocławska. Aleksander Zuchowicz i jego przyjaciele są częstymi gośćmi
w Żychlińskim Domu Kultury. Z powodzeniem wprowadzają w świat opery i operetki mieszkańców
Żychlina, którzy z chęcią i entuzjazmem uczestniczą w tych muzycznych spotkaniach. Jak zawsze
wielu mieszkańców skorzystało z możliwości wysłuchania znanych arii operowych i operetkowych
w znakomitym wykonaniu naszych miłych gości. Aleksander Zuchowicz z wdziękiem i swobodą
wcielił się również w rolę konferansjera. Koncert składał się z dwóch części – w pierwszej mogliśmy
wysłuchać znanych arii operowych. Nie mogło zabraknąć kompozycji Stanisława Moniuszki, ze
względu na to, że rok 2019 został ogłoszony Rokiem Moniuszkowskim. W drugiej części koncertu
artyści zaproponowali licznie zgromadzonym widzom lubiane i powszechnie znane szlagiery
operetkowe.
Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
www.zedek.plwww.facebookcom/zedekpl

31

„Wywrócona bajka o Kapturku”. Teatr Kultureska to profesjonalny teatr dla dzieci, który oferuje
oryginalne spektakle oparte na autorskich scenariuszach i muzyce. Piosenki są śpiewane przez aktorów
na żywą i opatrzone ekspresyjną choreografią. Dodatkowymi atutami tych spektakli jest barwna
scenografia, niepowtarzalne kostiumy i wyjątkowe efekty sceniczne. Młodzi, energiczni aktorzy
z doświadczeniem w kontaktach z najmłodszym widzem preferują formułę spektakli interaktywnych,
które
angażują
dzieci
w
różnorodne
zadania
i
uczą
poprzez
zabawę.
Jako że temat ekologii i ochrony środowiska jest bliski sercu każdego z nas, Żychliński Dom Kultury
oraz Urząd Gminy Żychlin zaprosił dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej na spektakl „Wywrócona
bajka o Kapturku” w wykonaniu aktorów z Teatru Kultureska. Tematy ekologiczne w interesujący
sposób zostały wplecione w fabułę spektaklu. Dzięki bajkowym postaciom – owieczce Oli, wilkowi
Witkowi, Leśnej Wróżce - dzieci uczą się dbać o środowisko naturalne i pogłębiają swoją świadomość
ekologiczną. Przedstawienie uczy szacunku wobec przyrody oraz uwrażliwia na liczne problemy
środowiska. Istotną puentą przedstawienia jest też to, żeby nikogo nie oceniać po pozorach, wierzyć w
siebie i w swoje marzenia, patrzeć na świat pozytywnie i szukać w nim przyjaciół.
Spektakl, jak każda propozycja Teatru Kultureska, zachwycał rozmachem i profesjonalizmem. Dzieci
zaangażowały się w widowisko, żywo reagując na akcję przedstawienia, zaś kulminacją pozytywnych
emocji był wspólny taniec z aktorami na zakończenie przedstawienia. niezwykły spektakl.
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Czerwiec
Lp Data

Wydarzenie

Ilość
osób
6000
Adama 3

Święto Miasta Żychlin
Przegląd Kapel Ludowych im.
Radzymińskiego w Bedlnie
07.06.2019r.
Zakończenie zajęć w Klubie Krasnala
3
połączone z dniem mamy
09.06.2019r.
Występ Zespołu Melodia z Klubu Seniora
4
Radość oraz Chóru „Złoty Akord” w
Krzyżanowie
14.06.2019r.
Zakończenie
roku
akademickiego
na
5
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
16.06.2019r.
Występ Zespołu Melodia z Klubu Seniora
6
Radość i Zespołu Śleszynianki w Klonowcu
Starym
24.06-19.07.2019r.
Wakacje z Kulturą
7
W wydarzeniach uczestniczyło 6208 osób
1
2

01.06.2019r.
02.06.2019r.

21
27

35
27

98
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Święto Żychlina – gwiazda wieczoru ZENEK MARTYNIU zespół AKCENT
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Z radością informujemy o kolejnym sukcesie naszej Kapeli - tym razem Kapela Dobrzeliniacy zajęła I
miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie
w kategorii: kapela autentyczna! Ogromne gratulacje i wyrazy uznania dla p. Sławka Czekalskiego,
p. Marysi Stępień i p. Mieczysława Stańczyka. Jesteśmy z Was dumni!

Zespół „Melodia” z Klubu Seniora Radość działającego przy Żychlińskim Domu Kultury wraz
z zaprzyjaźnionym Zespołem „Śleszynianki” wystąpili podczas V Przeglądu Piosenki Ludowej „Kto
śpiewa troski rozwiewa” w Klonowcu Starym.
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Czas wakacji zbliża się wielkimi krokami, zatem i w Żychlińskim Domu Kultury przyszła pora na
podsumowanie działalności sekcji artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie roku
kulturalno-edukacyjnego organizujemy „Przeplatanki artystyczne". Jest to dla nas wyjątkowo ważny
projekt. Mamy wtedy możliwość pochwalić się utalentowanymi podopiecznymi naszych instruktorów,
zaprezentować efekty całorocznej pracy i podziękować – Dzieciom za zaangażowanie w zajęcia,
Rodzicom za pomoc i wsparcie, Instruktorom za wymagającą ale satysfakcjonującą pracę. Jako dom
kultury jesteśmy dumni z osiągnięć naszych podopiecznych i cieszymy się z tego, że tak wiele dzieci
korzysta z oferty kulturalno-edukacyjnej Żychlińskiego Domu Kultury. To dla nas bardzo motywujące,
że społeczność naszego domu kultury jest tak liczna i z każdym rokiem rośnie.
Podczas tegorocznego przeplatankowego koncertu zaprezentowały się dzieci i młodzież z sekcji
tanecznych, wokalnych i muzycznych działających w ŻDK. Publiczność zgromadzona podczas
koncertu mogła również obejrzeć prace plastyczne wykonane przez dzieci podczas zajęć plastycznych
i
papieroplastycznych,
zajęć Akademii
Rysunku
i
Malarstwa
oraz
warsztatów
kreatywnego szycia. Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym wykonawcom za chwile radości
i wzruszenia, których dostarczyli nam podczas poniedziałkowego koncertu – jesteśmy z Was bardzo
dumni! Wszystkim życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z rozwijania pasji i talentów. Życzymy
udanego wakacyjnego wypoczynku i z niecierpliwością czekamy na Was w nowym roku szkolnym!
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14 czerwca 2019r. w salach Żychlińskiego Domu Kultury miało miejsce zakończenie roku
akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oczywiście wszyscy studenci otrzymali promocję na
następny rok studiów, co udokumentowane zostało imiennymi certyfikatami. Przed ich wręczeniem
wszyscy słuchacze oraz goście obejrzeli spektakl poetycko-muzyczny „Pamiętajcie o Osieckiej”
w wykonaniu grupy teatralnej „Scena dla Seniora” działającej na UTW pod kierunkiem Pani Agnieszki
Wichrowskiej. Zorganizowany został również wernisaż prac plastycznych z sekcji mozaiki szklanej
pod kierunkiem Joanny Cieniewskiej, Akademii Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem Iwony
Motylewskiej-Białek.

Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
www.zedek.plwww.facebookcom/zedekpl

37

Lipiec
Lp
Data
1

5.07.2019r.

2
3

19.07.2019r.
17.07.2019r.

Ilość
osób
Wycieczka do Warszawy w ramach zajęć 52
wakacyjnych „Wakacje z kulturą”
Zakończenie wakacji z kulturą
98
Wycieczka do Płocka w ramach wakacyjnych 52
zajęć „Wakacje z kulturą”
Wydarzenie

W wydarzeniach uczestniczyło osób 208 osób
Pierwszy tydzień „Wakacji z Kulturą 2019” w Żychlińskim Domu Kultury już za nami!
Jak co roku w naszym Domu Kultury organizujemy dla dzieci z terenu miasta i gminy półkolonie –
w tym roku będą one trwać cztery tygodnie: od 24 czerwca do 19 lipca 2019 roku.
Nasze zajęcia cieszą się w tym roku wyjątkowo dużym zainteresowaniem, co nas bardzo cieszy.
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które zapisane są na nasze zajęcia za Wasz entuzjazm i pozytywne
zaangażowanie w zajęcia. W pierwszym tygodniu kolonii korzystaliśmy z gościnności Zespołu Szkół
w Żychlinie – dziękujemy panu dyrektorowi, Tomaszowi Rapsiewiczowi za użyczenie sali
gimnastycznej i pracowni, w których mogliśmy prowadzić nasze zajęcia. W tym roku dzieci miały
możliwość nauczyć się podstaw makramy, czyli sztuki wiązania ozdobnych węzłów. Zajęcia te
prowadziła uczennica Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi,
Martyna Lewandowska, a pod jej kierunkiem dzieci wykonywały plecione bransoletki, ozdobne
makatki do powieszenia na ścianie
i przepiękne łapacze snów. Te z dzieci, którym zabrakło
cierpliwości do wiązania sznureczków wykonywały prostsze prace – słonie, zebry i lewki z rolek od
papieru toaletowego, rybki z wytłoczek po jajkach oraz malowały obrazki. Szczególnym
powodzeniem cieszyły się abstrakcyjne prace wykonywane za pomocą farb i sznureczków. Prace
można oglądać w Żychlińskim Domu Kultury – na holu została przygotowana ekspozycja.
Niesłabnącym powodzeniem cieszą się prasowanki z koralików – dzieci z zapałem przygotowują
swoje koralikowe ozdoby – wisiorki, podkładki pod kubki i to, co tylko podpowie im wyobraźnia.
Natomiast, te z dzieci, które wolą bardziej aktywnie spędzać czas uczestniczą w grach i zabawach
sportowych. Za nami już pierwszy mini turniej w zbijaka i rozgrywki w halową piłkę nożną.
Dzieci z chęcią wzięły udział w zabawach karaoke – okazuje się, że wielu z naszych młodych
podopiecznych lubi śpiewać. Serca pracowników Żychlińskiego Domu Kultury podbili chłopcy, którzy
z ogromnym zaangażowaniem wykonali piosenkę „Mam tę moc”(piosenkę tę zazwyczaj wybierają
dziewczynki, dlatego miło było wysłuchać męskiego wykonania tego utworu
:)
Kulminacyjnym punktem pierwszego tygodnia było spotkanie z OSP Żychlin. Strażacy krótko
opowiedzieli dzieciom o swojej pracy, a potem zabrali dzieci na przejażdżkę wozem strażackim.
Dzieci były zachwycone – wydaje się nam, że rośnie kolejne pokolenie strażaków :) Serdecznie
dziękujemy naszym przyjaciołom z OSP za spotkanie z dziećmi i sprawienie im tyle frajdy.
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Sierpień
-miesiąc urlopów
Wrzesień
Lp Data
15.09.2019r.
1
21.09.2019r.
2

Wydarzenie
Ilość osób
Rodzinna niedziela z kulturą
25
Przedstawienie
teatralne
w
wykonaniu 30
Amatorskiego Teatru Niewielkiego z Gąbina
„Dziady cz.II”

29.09.2019r. Bajkowy Przylądek
3
30.09.2019r. Rozpoczęcie zajęć w Klubie Krasnala
4
Udział w wydarzeniach wzięło 109 osób

37
17

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie....” – słowa te pochodzą z dramatu Adama Mickiewicza „Dziady”
cz. II, który zalicza się do arcydzieł literatury polskiej i ma swoje miejsce w kanonie lektur. 21
września 2019 o godzinie 18.00 mieliśmy przyjemność obejrzeć ten utwór w scenicznej interpretacji
przygotowanej przez Agnieszkę Wichrowską, reżyserkę przedstawienia i aktorów z Amatorskiego
Teatru Niewielkiego z Gąbina. Materiał literacki - „Dziady” cz. II nie jest tematem łatwym – odnosi
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się do zamierzchłych ludowych zwyczajów przywoływania duchów po to, by pomóc duszom
czyścowym dostać się do nieba i uzyskać od nich przestrogi, jak postępować
w życiu, by nie
zostać skazanym na potępienie i cierpienie. Dramat Mickiewicza zawiera zatem prosty kodeks
postępowania moralnego, a przy okazji przybliża zapomniane tradycje ludowe.
Twórcom przedstawienia doskonale udało się oddać klimat dramatu Mickiewicza – starannie
dopracowane kostiumy, sugestywna gra aktorów, ciekawa scenografia oraz doskonale dobrana muzyka
złożyły się na ciekawy i niezwykły spektakl. Niezwykły dlatego, że pozwolił widzom poczuć magię
prawdziwego teatru i przypomnieć sobie treść wielkiego dzieła Mickiewicza, romantycznego poety
narodowego wieszcza. To już kolejny ze spektakli Amatorskiego Teatru Niewielkiego z Gąbina, który
mogliśmy oglądać na naszej scenie. W ich repertuarze znajdują się spektakle o różnym charakterze.
W sobotę mogliśmy przekonać się, że świetnie radzą sobie również z repertuarem klasycznym.
Serdecznie gratulujemy aktorom i reżyserowi przedstawienia udanej interpretacji dramatu
Mickiewicza i życzymy wielu sukcesów, a przede wszystkim niekończącej się satysfakcji z występów
na scenie. Mamy nadzieję, że czeka nas jeszcze wiele przedstawień Amatorskiego Teatru Niewielkiego
z Gąbina, którymi zechcą się podzielić także z żychlińską widownią.

o
Niedzielne popołudnie w ramach Rodzinnej Niedzieli z Kulturą spędziliśmy z przemiłymi aktorami
z Teatru Lalek "Igraszka" - p. Pawłem Kołodziejskim oraz p, Przemysławem Śmiechem. Panowie
zaprezentowali dla dzieci i rodziców, którzy zawitali do Żychlińskiego Domu Kultury spektakl
zatytułowany "Podróż za horyzont". Była to ciepła i mądra opowieść o przyjaźni i wzajemnym
szacunku, o tym, że nikogo nie należy oceniać po pozorach, a także o tym, że z lojalnym przyjacielem
u boku można pokonać wiele przeszkód. Dzieciom i rodzicom bardzo podobał się ubarwiony
piosenkami spektakl, ale prawdziwą furorę wzbudziły niezwykłe lalki, które dzieci mogły obejrzeć
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z bliska. Pan Paweł i pan Przemysław opowiedzieli dzieciom, jak powstają takie lalki i jak się z nimi
pracuje. Po spektaklu zaprosiliśmy widzów na krótką przerwę, podczas której można było
poczęstować się ciastem i owocami, a potem wszyscy chętni mogli wziąć udział w warsztatach
tworzenia
lalek
teatralnych,
które
poprowadził
pan
Paweł
Kołodziejski.

W niedzielę 27 września 2019 w Żychlińskim Domu Kultury zainaugurowaliśmy nasz nowy pomysł –
„Bajkowy Przylądek”. Spotkaliśmy się na Wieczorze Czytania Bajek i bardzo miło spędziliśmy czas
razem z Dziećmi i Rodzicami, którzy licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Bajkowe spotkanie
rozpoczęli pracownicy Żychlińskiego Domu Kultury – Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka, Renata
Dziuba i Błażej Nowakowski. Odczytaliśmy znane i lubiane wiersze, a dzieci z wielką uwagą słuchały
i aktywnie brały udział w spotkaniu. Bardzo chętnie też brały udział w konkursach, odpowiadając na
pytania, jakie przygotowaliśmy do wybranych bajek. Do czytania bajek i wierszy zaprosiliśmy
również naszych wspaniałych i niezawodnych Seniorów z grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którzy z radością i swobodą prezentowali Dzieciom wiersze Jana Brzechwy, Wandy
Chotomskiej, Stanisława Jachowicza i wielu innych autorów. Występ Seniorów okazał się gwoździem
naszego programu, a Dzieciom i Rodzicom bardzo podobały się wiersze w wykonaniu p. Krystyny
Wójcik, p. Jadwigi Melcher, p. Marii Łopata, p. Stanisławy Trzaskowskiej, p. Stefana Kasprzaka.
Serdecznie dziękujemy Państwu za zaangażowanie w przygotowanie naszego Wieczoru Czytania
Bajek.
Oprócz bajek i konkursów Dzieci mogły pobawić się z p. Anią Kmieciak, instruktorem Żychlińskiego
Domu Kultury, która przygotowała dla nich wiele ciekawych zabaw rekreacyjno – ruchowych. Bardzo
dużym zainteresowaniem Dzieci cieszyły się również warsztaty plastyczne, podczas których pod
kierunkiem p. Justyny Brzozowskiej, instruktora Żychlińskiego Domu Kultury można było
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z papierowych talerzyków i bibuły wykonać wizerunki zwierzątek, które pojawiły się
bajkach.

w czytanych

Klubik
Krasnala
w
Żychlińskim
Domu
Kultury
już
działa!
30 września 2019 roku uroczyście przywitaliśmy naszych najmłodszych podopiecznych i ich
Rodziców. Pani Ania Kmieciak, która z wielkim zaangażowaniem prowadzi zajęcia i opiekuje się
Klubem Krasnala na inauguracyjne zajęcia przygotowała świetne zabawy i ćwiczenia dla maluchów.
Dzieci z początku nieśmiałe, szybko rozkręciły się i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Miło było
patrzeć na radosne buzie Dzieci – jesteśmy szczęśliwi, że nasz Klubik tak prężnie działa.
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Październik
Lp Data
1.10.2019r.
1

Wydarzenie
Spotkanie z Dobromirem Makowskim dla
młodzieży
1.10.2019r.
Inauguracja roku akademickiego 2019/ 2020 na
2
UTW
5.10.2019r.
Bal członków Klubu „Przystań życia”
3
11.10.2019r. Finał projektu „Przyjęcie u Pana Moniuszki”
4
24.10.2019r. Spotkanie z Izabelą Trojanowską
5
19.10.2019r. Jesienny Bal z Kulturą
6
27.10.2019r. Rodzinna niedziela z kulturą spotkanie z
7
Magdaleną Jasny autorką książki FarMagia
27.10.2019r. Bajkowy Przylądek w ŻDK
8
W wydarzeniach uczestniczyło: 847 osób

Ilość osób
300
50
150
230
128
10
29

27 października 2019 roku po raz drugi zaprosiliśmy dzieci do Bajkowego Przylądka. Tym razem
zaproponowaliśmy dzieciom Historie z dreszczykiem. W ramach naszego spotkania dzieci miały
okazje poznać bohaterów książki „Seria niefortunnych zdarzeń. Przykry początek”, której fragmenty
odczytywały dzieciom p. Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka oraz p. Renata Dziuba. Dzieci mogły
również obejrzeć fragmenty filmu „Seria niefortunnych zdarzeń”. Główną jednak atrakcją
wczorajszego spotkania był konkurs na najlepsze przebranie halloweenowe. Z wielu dzieci,
fantastycznie przebranych, wyłoniliśmy piątkę dzieci, które otrzymały o nas w nagrodę książeczki
z bajkami. Podczas naszego niedzielnego spotkania dzieci mogły również wyszaleć się na sali
widowiskowej i wziąć udział w zabawach i konkursach przygotowanych przez p. Anię Kmieciak i p.
Justynę Brzozowską. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zajęcia plastyczne, na których
mogły pod kierunkiem instruktorów wykonać zawieszkę w kształcie sówki lub papierowego pajączka.
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Rodzinna niedziela z kulturą 27 października 2019 upłynęła nam pod znakiem fantasy – mieliśmy
przyjemność gościć p. Magdalenę Jasny, autorkę książki dla dzieci zatytułowaną „FarMagia”.
Spotkanie odbyło się w miłej i kameralnej atmosferze. Rozpoczęliśmy spotkanie od konkursu, który
polegał na rozpoznawaniu baśniowych stworów i fantastycznych postaci. Okazało się, że dzieci mają
dużą znajomość i orientację w baśniowych światach, co stało się doskonałą okazją do zaprezentowania
książki. Pani Magda opowiedziała o powstaniu książki, przedstawiła bohaterkę książki, Tereskę
i odczytała pierwszy rozdział. Potem przyszedł czas na wymyślanie i rysowanie własnych
fantastycznych zwierząt. Jak się okazuje, wyobraźnia dzieci nie ma żadnych granic i jest to raczej
dobra wiadomość. Na zakończenie spotkania można było wziąć udział w zajęciach plastycznych
i własnoręcznie pomalować i ozdobić smoka wykonanego z wytłaczanki po jajkach i kartonu.
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Nasz projekt „Przyjęcie u pana Moniuszki” realizowany we współpracy z Łódzkim Domem Kultury
stał się częścią ogólnopolskich obchodów Roku Moniuszkowskiego. Możliwość włączenia się do
nurtu działań ku upamiętnieniu 200 rocznicy urodzin naszego wybitnego kompozytora jest dla nas
powodem do radości i dumy. Na uwagę zasługuje fakt, że projekt „Przyjęcie u pana Moniuszki” został
dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Łódzkiego.
W ramach działań projektowych zaplanowaliśmy dwa konkursy, którymi zainteresowaliśmy uczniów
szkół z terenu miasta i gminy Żychlin oraz gmin ościennych. Ważnym elementem projektu było
przygotowanie spektaklu pt. „Notesik Stasieczka” poświęconego Moniuszce, w realizację którego
zaangażowali się członkowie grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Praca nad spektaklem
była dla nas czasem bardzo intensywnym, ale i satysfakcjonującym. Nasi niezawodni Seniorzy
rozpoczęli prace nad przedstawieniem jeszcze w czasie swoich wakacji, za co bardzo dziękujemy.
Seniorzy wcielili się w rolę znajomych i przyjaciół kompozytora, aby w kilku scenach przybliżyć
postać Moniuszki. Prace nad przygotowaniem ról stały się dla nas wszystkim źródłem radości
i satysfakcji. W ramach działań projektowych zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży konkurs
plastyczny na narysowanie komiksu do wybranych pieśni Moniuszki i konkurs literacki na napisanie
baśni inspirowanej muzyką Moniuszki. Poprzeczka zawieszona była dosyć wysoko, ale udało się. Oba
konkursy rozstrzygnęliśmy 7 października 2019 roku po burzliwych obradach komisji konkursowych.
Jesteśmy pod wrażeniem wyobraźni i kreatywności młodych ludzi, którzy złożyli na konkurs swoje
prace – serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom gratulujemy sukcesu.
Wydarzenie podsumowujące projekt „Przyjęcie u pana Moniuszki” zaplanowaliśmy na 11
października 2019 roku. Do udziału w nim zaprosiliśmy zarówno partnerów, z którymi
współpracowaliśmy w realizacji projektu jak i mieszkańców Żychlina i okolic.
Program uroczystości zakładał premierę przygotowanego przez nas spektaklu, omówienie
i przedstawienie założeń projektu, wręczenie nagród w konkursach i recital „Vivat Moniuszko!”
w wykonaniu p. Aleksandra Zuchowicza i p. Szymona Atysa, artystów Opery Wrocławskiej. Mieliśmy
okazję wysłuchać znanych arii i pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu tenora p. Aleksandra
Zuchowicza i towarzyszącego mu pianisty, p. Szymona Atysa, który poprowadził część koncertową
naszej uroczystości, opowiadając różne ciekawostki o utworach Moniuszki i osobie kompozytora.
Obecność artystów Opery Wrocławskiej nadała naszemu wydarzeniu wyjątkowo uroczystej oprawy.
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Świadectw Dobromira „Mak”Makowskiego 1 października w Żychlińskim Domu Kultury odbyła się
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/ 2020 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Podczas
uroczystości zaproszeni goście Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie p. Elżbieta Sikora, p.
Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak oraz słuchacze UTW mieli możliwość wysłuchać
niezwykle wstrząsającego i poruszającego świadectwa młodego człowieka Dobromira Mak
Makowskiego. We wzruszeniu i refleksji słuchaliśmy opowieści młodego mężczyzny, który prawie
całe dzieciństwo i młodość spędził ćpając i żyjąc na marginesie społecznym. „…Ćpałem, kradłem,
balowałem, używałem. Wdepnąłem w niezłe bagno. Byłem marionetką diabła. Pewnego dnia załamał
się mój świat. Ale na swej drodze spotkałem ludzi, dzięki którym odnalazłem Boga. To jemu zaufałem.
I dziś jestem innym człowiekiem. Dzisiaj jeździ po Polsce z programem antynarkotykowym „Rap
Pedagogia” i wykonując utwory o charakterze ewangelizacyjnym opowiada swoją historię.
Z pewnością stwierdzamy, że było to wydarzenie, które nie tylko wzrusza, ale każe się zastanowić nad
istotą ludzkiego życia.

Świadectw Dobromira „Mak” Makowskiego dla młodzieży!!!
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Żychliński Dom Kultury odwiedziła Pani Izabela Trojanowska! Spotkanie odbyło się w bardzo
przyjacielskiej atmosferze. W trakcie spotkania można się było wiele dowiedzieć o przeszłości
artystycznej pani Izabeli. Piosenkarka i aktorka, kobieta o nieprzeciętnej urodzie, której kariera nie
była „usłana różami”, zawsze była osobą niepokorną. To często przysparzało jej wiele kłopotów. Mimo
tego wyśpiewała wiele przebojów i zagrała w kilku bardzo znanych polskich filmach - takich jak
„Strachy”, „Kariera Nikodema Dyzmy” i niezwykle popularnego serialu telewizyjnego „Klan”, gdzie
od 22 lat wciela się w rolę nieco kontrowersyjnej restauratorki Moniki Ross – Nawrot. Ale artystka jest
nie tylko aktorką. W latach 80. minionego wieku szturmem wtargnęła na polską scenę muzyczną
z takimi przebojami jak „Wszystko czego dziś chcę” czy „Pieśń o cegle”. Połowa dziewcząt nosiła
wtedy fryzurę „na Izę”. Podziwialiśmy wtedy nowatorskie muzyczne interpretacje, nowoczesne stroje,
makijaż, oryginalny głos pani Izabeli. Później piosenkarka nagrała jeszcze wiele przebojów. Ostatnią
płytę pod tytułem „Na skos” wydała w roku 2016. Na żywo pani Trojanowska okazała się osobą
bardzo kontaktową, serdeczną i ciepłą, o niesamowicie mocnym głosie. „Wszystko czego dziś chcę”,
„Pieśń o cegle”, „Tyle samo prawd ile kłamstw” - to tylko niektóre z przebojów Izabeli Trojanowskiej.

Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
www.zedek.plwww.facebookcom/zedekpl

48

Listopad
Lp Data

Wydarzenie

Wernisaż Wystawy "Morze, człowiek, pejzaż
malarstwie Adama Frydrysiaka"
15.11.2019r Wizyta Funkcjonariusza Policji z komisariatu
2
.
Żychlinie w klubie krasnala
16.11.2019r VI Przegląd
Artystycznego Ruchu Seniora
3
.
Żychlińskim Domu Kultury
W spotkaniach uczestniczyło: 391 osób
1

8.11.2019r.

Ilość
osób
w 29
w 12
w 350

16 listopada 2019r. w Żychlińskim Domu Kultury odbył się VI Przegląd Artystycznego Ruchu
Seniora. W tym roku padł rekord frekwencji wśród Uczestników. Na scenie zaprezentowało się blisko
400 osób. Gościliśmy solistów, zespoły ludowe i śpiewacze oraz kapele. Przegląd rozpoczął Pan
Grzegorz Ambroziak Burmistrz Gminy Żychlin wraz z Panią Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury
Magdaleną Modrzejewską Rzeźnicką. Śpiewająco w tym roku Gości powitał reaktywowany
w ubiegłym roku współpracujący z Żychlińskim Domem Kultury Zespół Wokalno- Instrumentalny
„Śleszynianki”. Ideą „ARS-u” jest inspirowanie seniorów do szukania nowych form pracy artystycznej
i stworzenie możliwości zaprezentowania swojego dorobku artystycznego. Dzięki takim wydarzeniom
kulturalnym pasjonaci i miłośnicy muzyki ludowej i biesiadnej mają możliwość spędzenia wspólnego
czasu. Niezmiernie nam miło, że tak wielu wykonawców zaszczyciło nas swoją obecnością na
tegorocznym przeglądzie. Wszyscy zaprezentowali piękne wykonania znanych i lubianych piosenek.
Zaprezentowały się: Zespół Folklorystyczny Łanięckie Słowiki, Tadeusz Magdziarz, Chór
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„CANTICUM” przy Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łowiczu, Jadwiga Swarnowska,
Zofia Wójcik, Zespół Śpiewaczy przy Klubie Seniora Radość
w Łowiczu, Zespół Śpiewaczy
„Wojszycanki”, Zespół ”Złota Jesień” z Łęczycy, Zespół Śpiewaczy Bednary, Andrzej Werle, Wokalny
Zespół Seniorów „Wrzos”, Zespół Wokalny „Uśmiech Seniora”, Zespół Wokalno- Instrumentalny
„Śleszynianki”, Tadeusz Kafarski, Irena Szymańska, Wiesław Tomaszewski, Zespół WokalnoInstrumentalny „Melodia” z Klubu Seniora Radość w Żychlińskim Domu Kultury, Zespół Śpiewaczy
„Teodorki” z Nowej Góry, Zespół Śpiewaczy „Staroźrebianki” ze Staroźreb, Zespół Ludowy
„Grzybowianki” przy Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość Słubice i Okolice”, „Dąbrowickie Nutki”,
„Złoty Akord”- Chór na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Żychlińskim Domu Kultury,najmłodsza
uczestniczka tegorocznego przeglądu Zosia Cieniewska, Chór „Oporowskie Nutki”, Zespół WokalnoInstrumentalny „Kaszewianki” , Zespół Śpiewaczy „Strzelce”, Zespół Śpiewaczy „Klonowainaki”,
Tadeusz Sobczyk, Zespół Oktawa, Kapela „Okowita”, Zespół Wokalno- Instrumentalny
„Leszczynianki”, Zespół Śpiewaczy „Żeroniczanki”, Krzysztof Czarnecki, Zespół WokalnoInstrumentalny „Wesołe Pleckowianki”, Mieczysław Cichocki, Zespół Śpiewaczy „Szewcowianki”,
Zdzisław Pałczyński z Kapelą Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Zespół Wokalny Stowarzyszenia
Koła Gospodyń w Podlasiu „Alebabki”, Zespół „Melodia” z Klubu Seniora ze Szczawina Kościelnego
przy akompaniamencie kapeli „Nas Troje”. Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom,
gratulujemy wspaniałych występów, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnym
przeglądzie twórczości seniorów już w kwietniu.

8 listopada 2019r. mieliśmy ogromną przyjemność zaprosić mieszkańców Żychlina do Żychlińskiego
Domu Kultury na Wernisaż Wystawy "Morze, człowiek, pejzaż w malarstwie Adama Frydrysiaka".
Pan Adam jest mieszkańcem Żychlina, maluje od 1966 roku. W jego twórczości dominują pejzaże,
choć nie unika też innych tematów, jak chociażby portrety. W roku 1977 otrzymał wyróżnienie na
Międzynarodowym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej w Płocku. Prace pana Adama brały udział
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w wielu wystawach w Polsce i za granicą, m.in. Triennale Sztuki Nieprofesjonalnej we Wrocławiu
oraz w zbiorowej wystawie malarstwa w Haidenau (dawne NRD, Niemcy)

Dzisiaj, 15 listopada 2019 w Klubie Krasnala gościliśmy p. Grzegorza Wasilewskiego,
z Komisariatu Policji w Żychlinie. Tematem spotkania z dziećmi były zasady poruszania się na drodze.
Pani Ania Kmieciak i pan Grzegorz Wasilewski za pomocą ciekawych ćwiczeń
i praktycznych zadań przybliżyli dzieciom zasady bezpieczeństwa na drodze. Dzieci z ochotą
i uwagą wykonywały zadania, a na zakończenie spotkania otrzymały na pamiątkę chusty odblaskowe
i woreczki na zeszyty. A potem panowie policjanci pokazali dzieciom wnętrze radiowozu i pozwolili
użyć alarmowej syreny. Zabawy było co niemiara. Serdecznie dziękujemy Policji za przygotowanie
tych przydatnych i potrzebnych elementów, a panu Grzegorzowi za spotkanie z dziećmi.
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Grudzień
Lp Data
01.12.2019r
1
.
02.12.2019r
2
.
04.12.2019r
3
.
07.12.2019r
4
.
06.12.2019r
5
.
06.12.2019r
6
.
08.12.2019r
7
.
15.12.2019r
8
.

Wydarzenie
Bajkowy Przylądek

Ilość osób
70

Postawienie Drzewka bożonarodzeniowego przy fontannie

-

Przedstawienie „Elfy Trzy” w wykonaniu aktorów z teatru 540
Kultureska z Krakowa
Urodziny z kulturą
21
Odwiedziny Świętego Mikołaja w Klubie Krasnala

23

I edycja Rewii Pasji

120

Warsztaty świąteczno- plastycze podczas Jarmarku 150
Bożonarodzeniowego (rozświetlenie drzewka świątecznego)
Jubileusz 55- lecia Żychlińskiego Domu Kultury
270

W spotkaniach uczestniczyło: 1191 osób

1 grudnia 2019 po raz ostatni w tym roku zaprosiliśmy dzieci i rodziców na spotkanie w ramach
Rodzinnej Niedzieli z Kulturą. Jako że zbliżają się Mikołajki zaproponowaliśmy spotkanie o takiej
właśnie tematyce. Rodzinną Niedzielę z Kulturą zaczęliśmy od krótkiego spektaklu w wykonaniu
grupy teatralnej działającej w naszym Domu Kultury. Dziewczynki pod kierunkiem p. Katarzyny
Brzozowskiej - Zajączkowskiej przygotowały krótką etiudę teatralną inspirowaną przygodami Misia
Uszatka. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby zapoznać dzieci z sympatycznym misiem z dawnej
telewizyjnej dobranocki, a i rodzice też chętnie przypomną sobie puchatego towarzysza ich
dzieciństwa. Potem dzieci mogły wziąć udział w krótkim quizie sprawdzającym ich wiedzę na temat
świętego Mikołaja. Okazało się, że osoba i działalność Mikołaja nie ma przed dziećmi żadnych
tajemnic. A potem dzieci z entuzjazmem wzięły udział w warsztatach plastycznych, gdzie pod czujnym
okiem p. Magdaleny Modrzejewskiej-Rzeźnickiej mogły wykonać ozdoby świąteczne z masy
porcelanowej. Maluchy z entuzjazmem wycinały z masy różne kształty, które potem ozdabiały
brokatem. wykonane przez siebie ozdoby dzieci mogły wziąć do domu na pamiątkę dzisiejszego
spotkania. Nie był to jednak koniec niespodzianek - na zakończenie spotkania pojawił się Mikołaj,
który serdecznie przywitał wszystkie dzieci, upewnił się, że były grzeczne, a potem z pomocą swoich
pomocników - Elfów wręczył maluchom Certyfikaty Grzecznego Dziecka. Dzieci mogły wykonać
również
zdjęcia
z
Mikołajem
w
naszych
świątecznych
aranżacjach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, że zachcieli być razem z nami w to niedzielne
grudniowe popołudnie.
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Tradycji stało się zadość!!! Jak co roku Żychliński Dom Kultury w okresie przedświątecznym
zainstalował na placu przy fontannie drzewko bożonarodzeniowe dla mieszkańców Żychlina. W tym
roku serdecznie dziękujemy Pani Reginie Arkuszewskiej za przekazanie cudownego drzewka. Jest ono
ozdobą miasta i wprowadza wszystkich w nastrój zbliżających się świąt. Za pomoc przy transporcie,
montażu oraz przyozdobieniu dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie, Młodzieżowej
Grupie Strażackiej, Panom: Dariuszowi Kicińskiemu, Michałowi Kicińskiemu, Stanisławowi Wójcik
i Hubertowi Wójcik.
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4 grudnia 2019 roku do Żychlińskiego Domu Kultury ponownie zawitali aktorzy z krakowskiego
Teatru Kultureska. Tym razem dzieci z Żychlina i okolic mogli poznać trzy wesołe i psotne Efy - Edka,
Elę i Ewę. Tworzą oni zgraną mikołajową brygadę, której zawsze udaje się przygotować święta na tip
top! Biegun północny pęka od prezentów, strojne choinki oświetlają okolicę, a Mikołaj udaje się na
odpoczynek przed nocną podróżą dookoła świata… Czy coś może zmącić tę wyjątkową świąteczną
atmosferę? Czy w jedną godzinę można zrujnować rok przygotowań? Co by się stało, gdyby Elfy od
święta
postanowiły
napsocić?
Oj,
niedobrze…
Elfne
Psoty
wróżą
kłopoty!
Jak każde z przedstawień firmowanych przez Teatr Kultureska, także i ten spektakl był wyjątkowy.
Dzieci były rozbawione i oczarowane ciekawą historią i znakomicie przygotowanej oprawą
kostiumowo-scenograficzną. Spektakl wzbogacony był ruchomymi kolorowymi światłami,efektami
specjalnymi!
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06.12.2019r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin wraz Żychlińskim Domem
Kultury zorganizowało – „Rewię Pasji”. Był to pierwszy taki festiwal artystyczny w naszym
mieście. Jednego dnia na jeden scenie spotkali się artyści amatorzy w przeróżnym wieku
i z przeróżnych szkół oraz nieformalnych grup. Można by powiedzieć, że było to istotnie święto
tańca, muzyki i teatru dla każdego dziecka i każdego reprezentanta młodzieży z naszego regionu.
Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Zadań Publicznych 2019 roku,
Zarządu Powiatowego w Kutnie, pt. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2019 ROKU. Organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych o zasięgu ponadgminnym, nawiązujących swoją tematyką do historii, tradycji
i dziedzictwa powiatu kutnowskiego. Podczas zorganizowanej imprezy można było obejrzeć kilka
występów z zakresu teatru. Szkołę Podstawową im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach
Nadolnych reprezentowała klasa IV, która przedstawiła obraz na podstawie utworów Stanisława
Moniuszki, pt. „Dziad i Baba”. Grupa Teatralną z Zespołu Szkół w Żychlinie zaprezentowała się
w trzech odsłonach wierszy - Mateusz Sujecki wyrecytował wiersz Stanisława Barańczaka, pt.
„Serenada”; Jacek Sylwestrowicz wiersz Czesława Miłosza - „Zaklęcie”, a Maria Kalata poezję
Andrzeja Moraczewskiego - „Nie kupujcie szklanych słoni”. Młodzież ukazała również swoje
możliwości wokalne. Daria Wiśniewska oraz Natalia Nowak zaśpiewały piosenkę z filmu „Miasto
44”, natomiast Dawid Olczak piosenkę pt. „Dołeczki”. Występów muzycznych było najwięcej.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Żychlinie była reprezentowana przez
uczennice z klasy III, które zaśpiewały piosenki „Przyjaźń” oraz „O lesie”. Społeczna Szkoła
w Orątkach również przez reprezentantów klasy trzeciej, w piosence „Zatańcz”. Natomiast
najliczniejsza grupa wokalna Rozśpiewani z Żychlińskiego Domu Kultury zaprezentowała się
w odsłonach piosenek „Kaczka Dziwaczka” oraz „ Ballada o Tolku Bananie”. Talent taneczny
natomiast mogliśmy podziwiać w wykonaniu grupy przedszkolaków z Zespołu Szkolno
Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Żychlinie. „Taniec Rumianków” grupy Motylki okazał się być
niezwykle bajecznym widowiskiem. Swoimi umiejętnościami tanecznymi pochwaliły się również
dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Żychlinie, grupa Black
Women w tańcu grupowym, oraz Nadia Czaja w tańcu indywidualnym. Na koniec przeglądu,
widzowie mogli obejrzeć etiudę pt. „Bałwanek” w wykonaniu Grupy Teatralnej Żychlińskiego
Domu Kultury Dziewczyny zza kurtyny

Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
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6 grudnia 2019 roku w dzieci z Klubu Krasnala spotkały się z wyjątkowym gościem.
W piątkowy poranek do dzieci przyjechał Święty Mikołaj, by razem z naszymi Krasnalkami
świętować swoje imieniny. Było to bardzo miłe spotkanie, podczas którego dzieci mogły porozmawiać
z Mikołajem, złożyć zamówienie na świąteczne prezenty i pochwalić się, że były grzeczne przez cały
mijający rok. Dzieci otrzymały od Mikołaja drobne upominki i mogły zrobić sobie zdjęcie
zMikołajem.

W niedzielne popołudnie 8 grudnia 2019, podczas Kiermaszu Świątecznego na placu przy fontannie
wszyscy chętni mogli wziąć udział w świątecznych warsztatach plastycznych prowadzonych przez
pracowników Żychlińskiego Domu Kultury. Co prawda warsztaty były adresowane do dzieci, ale
również rodzice świetnie się bawili, wykonując razem z nami świąteczne kartki, mini stroiki z szyszek
i świerku oraz szyszkowe ludziki, które mogą stać się piękną ozdobą świątecznego drzewka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, który tak licznie zawitali na nasze warsztaty. Kulminacyjnym
punktem Świątecznego Kiermaszu było rozświetlenie pięknej choinki. Drzewko będzie nam
towarzyszyło przez okres świąt.
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15 grudnia 2019 roku w Żychlińskim Domu Kultury odbyła się miła i wzruszająca
uroczystość z okazji 55-lecia ŻDK. Z tej okazji pojawiło się u nas wielu wspaniałych
i bliskich naszemu sercu gości - Przyjaciół ŻDK, którzy przybyli, żeby razem z nami cieszyć
się z okazji 55 urodzin naszego domu kultury. Otrzymaliśmy mnóstwo podziękowań,
przyjęliśmy moc cudownych życzeń i gratulacji - był to dla nas wieczór pełen wzruszeń
i niezwykłych emocji. Dziękujemy z całego serca wszystkim gościom, którzy swoją
obecnością sprawili nam tyle radości w jubileuszowym dniu, dziękujemy wspaniałym
dzieciom, ich rodzicom, seniorom za to, że jesteście z nami i współtworzycie ofertę naszego
domu kultury. Dziękujemy przedstawicielom władz lokalnych - gminy Żychlin i powiatu
kutnowskiego, przedstawicielom współpracujących z nami instytucji za Waszą życzliwość
i Wasze wsparcie przy wielu naszych projektach i inicjatywach.
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Żychliński Dom Kultury w roku 2019 był organizatorem lub
współorganizatorem 85 imprez kulturalnych w imprezach wzięło udział
13 536 osób.
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Żychliński Dom Kultury w liczbach

w 2019r. ponad 85
zadań z zakresu upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej.

***
w zajęciach artystycznych bierze udział tygodniowo ok. 450 osób

-

dane wynikające ze statystyki – analityka strony
- stronę ŻDK dziennie odwiedza ok. 33 osób
- w 2019r. link strony ŻDK 5 800 osób
odsłon strony -33 200
73% to użytkownicy nowi

sesji- 10 878
27 % powracający

b

FACEBOOK
b

miesięcznie informacja dociera do
ok. 7 tys. osób

Żychliński Dom
- Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
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W zakresie Organizacji i przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych współpracował :
- Zespołem wokalnym ŚLESZYNANKI
- Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo koło w Żychlinie
- Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapeutycznym w Żychlinie
- Stowarzyszeniem Rodzinnego Kluby Abstynenta „ Przystań Życia” w Żychlinie
- Związek Emerytów i Rencistów Koło w Żychlinie
- Klubami Seniora Oporów, Bedlno, Zduny, Góra Św. Małgorzaty, Strzelce, Ostrowy
Cukrownia, Kutno, Szczawin Kościelny, Łanięta, Daszyna, Krzyżanów, Ostoja Żychlin,
Łowicza, Łąck, Leszczynek, Grzybów, Nieborów, Staroźreby
- Amatorskim Teatrem dla dorosłych z Gąbina
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bedlnie
-Towarzystwem Miłośników Historii Żychlin
- Gminnym Centrum Informacji i Promocji w Żychlinie
- OSP Żychlin, OSP EMIT
- Komisariatem Policji w Żychlinie
- Zespołem Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Żychlinie
- Szkołami Podstawowymi w Orątkach, Oporowie, Pleckiej Dąbrowie, Szewcach Nadolnych,
Grabowie
- Zespołem Szkół w Żychlinie, Zespołem Szkół Nr 1 w Żychlinie

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 kulturę 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 w gminie, powiecie i województwie oraz biznesem itp. we współpracy
kierujemy się zasadą partnerstwa.
TWORZYMY GO RAZEM
Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin, tel. 24 351 20 57
www.zedek.plwww.facebookcom/zedekpl
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1. Wprowadzenie
Gmina Żychlin jest niewielką gminą liczącą w 2019 roku - 11.632 mieszkańców położoną w północnej części województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim. Spadek liczby
ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczebności osób w wieku poprodukcyjnym, świadczy o starzeniu się społeczeństwa na
terenie Gminy Żychlin. Gmina jest dotknięta bezrobociem, na jej terenie funkcjonuje kilka firm, instytucji i spółdzielni. Działalność gospodarcza zarejestrowana na terenie
Gminy Żychlin koncentruje się głównie na handlu hurtowym i detalicznym, budownictwie, pozostałej działalności usługowej i gospodarstwach domowych zatrudniających
pracowników oraz przetwórstwie przemysłowym. Powstają nieliczne miejsca pracy, poprzez udzielanie środków finansowych przez PUP w Kutnie na podjęcie działalności
gospodarczej, środki dla pracodawców na tworzenie nowych miejsc pracy, staże dla osób bezrobotnych. W powiecie kutnowskim i województwie łódzkim funkcjonuje w strefie
ekonomicznej zakłady pracy mogą gwarantować zatrudnienie dla ludzi mobilnych, co przyczyniło się do spadku stopy bezrobocia w naszej Gminie w porównaniu do 2018 roku.
Głównym powodem przyznawania pomocy przez MGOPS w Żychlinie jest bezrobocie. Klienci tut. Ośrodka w głównej mierze to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych ,
mało aktywni poszukiwaniu pracy. Faktem jest że wiele osób i rodzin żyje w prawdziwym ubóstwie.Jest to bieda materialna połączona czasami z biedą moralną. Zagrożone
rodziny wymagają wsparcia zarówno ze strony Ośrodka Pomocy jak i innych wyspecjalizowanych placówek i Instytucji w zakresie pomocy rodzinie.

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób
bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej) i infrastruktury
społecznej (liczba żłobków, liczba opiekunów dziennych, liczba miejsc w żłobkach, liczba dzieci którym nie przyznano miejsca) oraz w formie tabelarycznej informacje o
infrastrukturze społecznej zawierające dane własne jednostki dotyczące: liczby mieszkań komunalnych, socjalnych, liczby osób oczekujących na mieszkania komunalne i
socjalne, liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego, liczby klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów oraz liczby hospicjów na terenie gminy Żychlin.
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Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci
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Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci
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Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2019 r.
Status
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Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do
zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Wizualizacja prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju.
Powiat
Status

Kobiety

Osoby bezrobotne ogółem
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Osoby długotrwale bezrobotne
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Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach
korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.
Rok
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2019 r.
Jednostka terytorialna
Gmina

Powiat (średnia)

Województwo (średnia)

Miara

Wartość liczbowa

Liczba dzieci w żłobkach

0,00

Liczba osób zatrudnionych
na stanowisku opiekuna

0,00

Liczba żłobków

0,00

Liczba dzieci w żłobkach

16,55
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na stanowisku opiekuna

1,91

Liczba żłobków

0,55

Liczba dzieci w żłobkach

44,39

Liczba osób zatrudnionych
na stanowisku opiekuna

6,38

Liczba żłobków

1,01
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2019 r.
Jednostka terytorialna

Miara

Wartość liczbowa

Gmina
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
(stan na 31.XII)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza*
2020

Rok oceny 2019

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy

1

440

442

442

Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne
z zasobów gminy

2

31

33

36

w tym z wiersza 1:
Liczba mieszkań socjalnych (lokali)

3

0

0

0

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne

4

6

3

3

Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu
socjalnego

5

0

0

0

Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów

6

0

0

0

Liczba hospicjów

7

0

0

0

Liczba ośrodków dla cudzoziemców

8

X

X

X

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania
wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny 2019".
Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania wszystkich tabel OZPS.

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Pomoc i wsparcie w gminie Żychlin z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 1305 osób, co stanowiło 11,22 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do
2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 125 osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 30 rodzin. W gminie Żychlinie najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie
powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała
choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób w
rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na
płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z
interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.
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Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.
Liczba świadczeniobiorców
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gmina

764

826

647

726

548

649

Powiat (średnia)

473

469

437

421

386

362

Województwo (średnia)

688

647

599

536

474

432

Liczba świadczeniobiorców
900
750
600
450
300
150
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Gmina

Powiat (średnia)

Województwo (średnia)

12

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2019 r.
Grupa

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Produkcyjny

419

251

168

Poprodukcyjny

118

95

23

Wiek

Produkcyjny

Kobiety
Mężczyźni

Poprodukcyjny

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Liczba osób pobierających świadczenia
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Wskaźnik deprywacji lokalnej
Wskaźnik deprywacji lokalnej

Rok
2016

5,31%

2017

6,01%

2018

4,55%

2019

5,41%

6,93%
5,94%
4,95%
3,96%
2,97%
1,98%
0,99%
0,00%

2016

2017

2018

2019

Wskaźnik deprywacji lokalnej
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Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej
Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

2013

923

1 968

2014

930

1 850

2015

988

1 790

2016

782

1 534

2017

780

1 554

2018

700

1 430

2019

670

1 305

Korzystający z pomocy społecznej
2 400
2 000
1 600
1 200
800
400
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach
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Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej.
Liczba kobiet korzystających z pomocy
Poziom
Żychlin

Wiek
Produkcyjny

Powiat (średnia)

2015

2016

2017

2018

2019

384

359

345

292

273

251

Poprodukcyjny

75

71

79

91

88

95

0-17

49

47

43

37

35

30

211

199

189

155

136

125

44

45

49

53

60

59

0-17

126

119

104

87

85

66

Produkcyjny

257

235

206

174

174

131

54

55

59

63

74

62

Produkcyjny
Poprodukcyjny
Województwo (średnia)

2014

Poprodukcyjny

Liczba kobiet korzystających z pomocy
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
0-17

Produkcyjny

Poprodukcyjny
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej.
Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
Poziom
Żychlin

Wiek
Produkcyjny

Powiat (średnia)

2015

2016

2017

2018

2019

270

260

232

221

184

168

Poprodukcyjny

17

19

18

21

17

23

0-17

58

56

53

43

38

33

175

169

160

144

136

124

15

15

16

17

16

17

0-17

137

129

111

92

92

70

Produkcyjny

248

235

214

195

200

155

16

18

20

23

25
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Produkcyjny
Poprodukcyjny
Województwo (średnia)

2014

Poprodukcyjny

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
300
250
200
150
100
50
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
0-17

Produkcyjny

Poprodukcyjny
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Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku.
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

świadczenia niepieniężne
świadczenia pieniężne

37 939
7 103

15,77%

świadczenia
niepieniężne
świadczenia
pieniężne

84,23%
Liczba świadczeń
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Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Liczba osób
Rodzaj świadczenia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

świadczenia niepieniężne

464

249

252

272

209

210

świadczenia pieniężne

300

577

395

454

339

439

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
700

490

600

420

500

350

400

280

300

210

200

140

100

70

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

Rok
świadczenia niepieniężne, Liczba osób
świadczenia pieniężne, Liczba osób

świadczenia niepieniężne, Linia trendu
świadczenia pieniężne, Linia trendu
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Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Liczba rodzin
Rodzaj świadczenia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

świadczenia niepieniężne

450

238

245

167

203

64

świadczenia pieniężne

294

570

366

398

328

425

świadczenia niepieniężne

Liczba rodzin
500

400

400

320

300

240

200

160

100

80

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

Rok
Liczba rodzin

Trend

świadczenia pieniężne

Liczba rodzin
600

480

500

400

400

320

300

240

200

160

100

80

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

Rok
Liczba rodzin

Trend
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2019 roku.
Liczba rodzin pobierających świadczenia

Typy rodzin

Ogółem

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

jednoosobowe

268

219

78

wieloosobowe

226

216

97

Liczba rodzin pobierających świadczenia
350
300
250
200
150
100
50
0

jednoosobowe

wieloosobowe

Typy rodzin
świadczenia niepieniężne

świadczenia pieniężne
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci w 2019 roku.
Liczba świadczeń
Ogółem

Typ rodziny
bez dzieci

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

25543

4373

21170

jedno dziecko

3897

1130

2767

dwoje dzieci

5621

718

4903

troje dzieci

3948

473

3475

czworo i więcej dzieci

4486

159

4327

inne

1547

250

1297

Liczba świadczeń
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

bez dzieci

jedno dziecko

dwoje dzieci

świadczenia niepieniężne

czworo i więcej dzieci
troje dzieci

inne

świadczenia pieniężne
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 roku.
Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking

LICZBA RODZIN OGÓŁEM

UBÓSTWO

267

BEZROBOCIE

235

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

148

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

104

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

97

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE

70

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE

34

PRZEMOC W RODZINIE

24

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

12

ALKOHOLIZM

10

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ

10

BEZDOMNOŚĆ

6

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU
KARNEGO

3

NARKOMANIA

1

Powody udzielenia pomocy i wsparcia
300
250
200
150
100
50
0
267 UBÓSTWO 2019

97 DŁUGOTRWAŁA
LUB CIĘŻKA CHOROBA
2019

12 POTRZEBA
OCHRONY
MACIERZYŃSTWA
2019

3 TRUDNOŚCI W
PRZYSTOSOWANIU DO
ŻYCIA PO ZWOLNIENIU
Z ZAKŁADU KARNEGO
2019
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Główne powody przyznania świadczeń w roku.
Liczba świadczeń
Ogółem

Powód przyznania

świadczenia
niepieniężne

świadczenia
pieniężne

Bezrobocie

1 885

1 703

182

Ubóstwo

1 331

1 070

261

Długotrwała lub ciężka
choroba

997

933

64

Niepełnosprawność

236

21

215

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna

146

125

21

Liczba świadczeń

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka
choroba

Niepełnosprawność

Ubóstwo

0

300

świadczenia niepieniężne

600

900

1 200

1 500

1 800

2 100

świadczenia pieniężne
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Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych
Typ rodziny
Powód przyznania

Ogółem

1-osobowa

2-osobowa

3-osobowa

4 i więcej
osób

Ubóstwo

40

16

5

7

12

Bezrobocie

28

13

3

3

9

Długotrwała lub ciężka
choroba

23

18

3

1

1

Niepełnosprawność

17

10

4

2

1

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna

3

2

1

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

3

1

2

Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów

1 Ubóstwo Typ rodziny

2 Bezrobocie Typ rodziny

3 Długotrwała lub ciężka
choroba Typ rodziny

4 Niepełnosprawność Typ
rodziny

5 Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna Typ
rodziny

5 Potrzeba ochrony
macierzyństwa Typ rodziny

0
1-osobowa

5

2-osobowa

10

15

20

3-osobowa

25

30

35

40

45

4 i więcej osób
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Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych.
Liczba
osób

Rok
2014

68

2015

67

2016

65

2017

67

2018

60

2019

65

Liczba osób
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Usługi opiekuńcze - ogółem, Liczba osób

Usługi opiekuńcze - ogółem, Linia trendu
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Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych.
Liczba
osób

Rok
2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

Liczba osób
1

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Liczba osób
Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Linia trendu
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Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Liczba
osób

Rok
2014

10

2015

9

2016

9

2017

9

2018

10

2019

9

Liczba osób
12
10
8
6
4
2
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi., Liczba osób
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zab. psychicznymi., Linia trendu
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Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego.
Liczba rodzin w latach
Rodzaj

2014

Poradnictwo specjalistyczne

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

0

Liczba rodzin
1

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Poradnictwo specjalistyczne, Liczba rodzin
Poradnictwo specjalistyczne, Linia trendu
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Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym
przyznano świadczenie pomnożony przez 100%.
2014
Wskaźnik pracy socjalnej

2015

2016

2017

2018

2019

125,00%

122,28%

127,99%

138,05%

131,83%

137,01%

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia

744

808

611

565

531

489

Praca socjalna ogółem

930

988

782

780

700

670

Wskaźnik pracy socjalnej
1 200

239,88%
219,89%
199,90%

Wskaźnik pracy socjalnej

179,91%
800

159,92%
139,93%

600

119,94%
99,95%

400

79,96%
59,97%

200

Wartość wskaźnika pracy socjalnej

1 000

39,98%
19,99%

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,00%

Rok
Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia
Praca socjalna ogółem
Wartość wskaźnika pracy socjalnej
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Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej.
Liczba rodzin
Udzielone świadczenia
Interwencja kryzysowa

2014

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

0

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej

Liczba rodzin, Linia trendu

1

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Interwencja kryzysowa, Liczba rodzin

Interwencja kryzysowa, Linia trendu
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Kontrakt socjalny.
Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych.
2017
Praca
socjalna

LICZBA
KONTRAKTÓW
SOCJALNYCH

2018

LICZBA OSÓB
OBJĘTA
KONTRAKTAMI
SOCJALNYMI

LICZBA
KONTRAKTÓW
SOCJALNYCH

2019

LICZBA OSÓB
OBJĘTA
KONTRAKTAMI
SOCJALNYMI

LICZBA
KONTRAKTÓW
SOCJALNYCH

LICZBA OSÓB
OBJĘTA
KONTRAKTAMI
SOCJALNYMI

KONTRAKT
SOCJALNY
część A

28

37

9

27

9

19

KONTRAKT
SOCJALNY
część B

0

0

0

0

2

2

LICZBA
KONTRAKTÓW
SOCJALNYCH
30
25
20
15
10
5
0

2017

2018

2019

Rok
KONTRAKT SOCJALNY część A

KONTRAKT SOCJALNY część B

LICZBA OSÓB
OBJĘTA
KONTRAKTAMI
SOCJALNYMI
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2017

2018

2019

Rok
KONTRAKT SOCJALNY część A

KONTRAKT SOCJALNY część B
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Liczba projektów socjalnych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych.
2017

2018

2019

Liczba osób objęta projektami socjalnymi

0

0

0

Liczba projektów socjalnych

0

0

0

Wskaźnik pracy socjalnej

1

0

2017

2018

2019

Rok
Liczba osób objęta projektami socjalnymi

Liczba projektów socjalnych
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Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
Rok

Kwota świadczeń pieniężnych

2014

2 347 648,84 zł

2015

2 235 273,13 zł

2016

2 172 189,43 zł

2017

1 881 834,67 zł

2018

1 850 880,55 zł

2019

1 830 005,48 zł

Kwota świadczeń pieniężnych
2 799 999,93 zł
2 399 999,94 zł
1 999 999,95 zł
1 599 999,96 zł
1 199 999,97 zł
799 999,98 zł
399 999,99 zł
0,00 zł
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
świadczenia piężne, Kwota świadczeń pieniężnych
świadczenia piężne, Linia trendu
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Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych
Poziom
Gmina

Powiat (średnia)

Województwo (średnia)

Kraj (średnia)

Wiersz

Liczba świadczeń

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

1 707

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

1 221

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

541

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

672

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

784

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

813

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

653

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

775

Liczba świadczeń
1 800
1 500
1 200
900
600
300
0

RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM

RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM

Wiersz
Gmina
Województwo (średnia)

Kraj (średnia)

Powiat (średnia)
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DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA
(w całym okresie sprawozdawczym)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza
2020

Rok oceny 2019

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób

1

700

640

700

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób

2

548

649

649

W tym: osoby długotrwale korzystające

3

438

519

519

Wiek 0-17

4

193

203

203

Wiek produkcyjny *

5

111

120

120

Wiek poprodukcyjny **

6

244

326

326

Liczba rodzin

7

531

489

489

Liczba osób w rodzinach

8

994

999

999

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)
Ogółem

9

390

367

367

W tym: osoby długotrwale korzystające

10

339

330

330

Wiek 0-17

11

101

90

90

Wiek 18-59

12

68

59

59

Wiek 60 lat i więcej

13

221

218

218

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Liczba osób ogółem

14

659

640

645

Liczba rodzin

15

505

481

476

Liczba osób w rodzinach

16

989

973

993

KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem

17

9

9

13

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem

18

27

19

23

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
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3.1. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
wypełniana wyłącznie przez gminy i miasta na prawach powiatu
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Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.
2014
Liczba asystentów rodziny w gminie
Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

2

2

2

2

18

17

18

18

18

21

Liczba asystenów rodziny oraz liczba rodzin
24
20
16
12
8
4
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Liczba asystentów rodziny w gminie
Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny
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GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
(w całym okresie sprawozdawczym)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza
2020

Rok oceny 2019

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK STAŁY
Liczba osób

1

127

121

121

Kwota świadczeń w złotych

2

555 879

611 042

611 042

W tym: (wiersze 3-6)
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób

3

97

92

92

Kwota świadczeń w złotych

4

468 667

522 826

522 826

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Liczba osób

5

30

29

29

Kwota świadczeń w złotych

6

87 212

88 216

88 216

ZASIŁEK OKRESOWY
Liczba osób

7

322

284

284

Kwota świadczeń w złotych

8

620 506

575 876

575 876

260

225

225

473 382

428 632

428 632

W tym: (wiersze 9-16)
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
Liczba osób

9

Kwota świadczeń w złotych

10

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby
Liczba osób

11

57

46

46

Kwota świadczeń w złotych

12

38 949

36 147

36 147

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
Liczba osób

13

48

43

43

Kwota świadczeń w złotych

14

49 733

50 522

50 522

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Liczba osób

15

0

0

0

Kwota świadczeń w złotych

16

0

0

0

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b
Liczba osób

17

0

0

0

Kwota świadczeń w złotych

18

0

0

0

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM
Liczba osób

19

464

425

425

Kwota świadczeń w złotych

20

692 188

657 853

657 853

W tym: (wiersze 21 - 22)
ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"
Liczba osób

21

429

402

402

Kwota świadczeń w złotych

22

565 430

532 170

532 170

0

0

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Liczba osób

23

0

39

WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Kwota świadczeń w złotych

Prognoza
2020

Rok oceny 2019
0

24

0

0

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
POSIŁEK OGÓŁEM
Liczba osób

25

140

147

147

Kwota świadczeń w złotych

26

78 000

70 947

70 947

W tym: (z wierszy 25 - 26)
DLA DZIECI
Liczba osób

27

133

141

141

Kwota świadczeń w złotych

28

75 007

68 437

68 437

W tym (z wierszy 25-26):
POSIŁEK
świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"
Liczba osób

29

140

147

147

Kwota świadczeń w złotych

30

78 000

70 947

70 947

W tym (z wierszy 29-30):
DLA DZIECI
Liczba osób

31

133

141

141

Kwota świadczeń w złotych

32

74 936

68 437

68 437

SCHRONIENIE
Liczba osób

33

3

5

5

Kwota świadczeń w złotych

34

23 506

19 729

19 729

UBRANIE
Liczba osób

35

0

0

0

Kwota świadczeń w złotych

36

0

0

0

SPRAWIENIE POGRZEBU
Liczba rodzin

37

2

3

3

Kwota świadczeń w złotych

38

3 000

6 500

6 500

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób

39

36

34

34

Kwota świadczeń w złotych

40

807 620

776 766

776 766

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny

41

18

21

21

Liczba rodzin wspierających

42

0

0

0

Liczba asystentów rodziny

43

2

2

2

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w
złotych

44

148 338

225 861

371 336

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 849 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 185 rodzin (co stanowi spadek o
21,8 % w stosunku do roku ubiegłego). Kwota wypłaconego w roku 2019 świadczenia wychowawczego wyniosła 7.768.063,70 zł, w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła
o 1.717.612,54 zł Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka w roku oceny pobierało 429 rodzin i było to o 59 rodzin mniej
w stosunku do roku 2018 (spadek o 12,1%). Kwota w/w świadczenia wyniosła: w roku 2019-1.435.669 zł i była niższa o 163.643,91 zł od kwoty wypłaconych świadczeń w
roku ubiegłym.
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Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego.
Dane za rok 2019 dotyczą okresu od stycznia do czerwca.
Rok

Liczba rodzin

2017

687

2018

653

2019

646

Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych
800
700

687

653

646

2018

2019

600
500
400
300
200
100
0

2017

Rok
Liczba rodzin
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Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń.
Rok

Wydatki

2017

6 366 470,00 zł

2018

6 050 453,00 zł

2019

7 768 065,00 zł

Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń
8 999 999,94 zł
7 499 999,95 zł
5 999 999,96 zł
4 499 999,97 zł
2 999 999,98 zł
1 499 999,99 zł
0,00 zł

2017

2018

2019

Rok
Wydatki
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Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz korzystających z jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Liczba rodzin
2014
Liczba rodzin
korzystających
z zasiłków
rodzinnych
wraz
dodatkami

457

2015

2016

441

2017

434

411

2018
412

2019
373

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych
wraz dodatkami
500
400
300
200
100
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Średnia liczba rodzin w roku
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Kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku.
Rok

Kwota

2014

1 552 881,00 zł

2015

1 479 792,00 zł

2016

1 679 890,50 zł

2017

1 634 196,84 zł

2018

1 599 312,91 zł

2019

1 435 669,00 zł

Kwota zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
1 799 999,94 zł
1 499 999,95 zł
1 199 999,96 zł
899 999,97 zł
599 999,98 zł
299 999,99 zł
0,00 zł
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
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Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla
osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielegnacyjny dla osób, które
ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
Liczba świadczeń
Świadczenia opiekuńcze

2014

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem

2015

2016

2017

2018

2019

4 136

4 090

3 929

4 052

3 994

4 048

681

668

644

715

657

694

1 868

1 861

1 715

1 699

1 688

1 713

72

72

84

84

69

66

1 515

1 489

1 486

1 554

1 580

1 575

Świadczenie pielęgnacyjne

504

524

523

562

532

546

Specjalny zasiłek opiekuńczy

169

291

308

291

257

308

4 809

4 905

4 760

4 905

4 783

4 902

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu
niepełnosprawności
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, specjalny
zasiłek opiekuńczy

Liczba świadczeń
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeł...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełn...
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnos...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która u...
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłe...
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Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka,
dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób
które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
Kwota świadczeń
Świadczenia opiekuńcze

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zasiłek pielęgnacyjny ogółem

632 808,00

625 770,00

601 137,00

619 956,00

631 443,00

766 013,00

Zasiłek pielęgnacyjny - dla
niepełnosprawnego dziecka

104 193,00

102 204,00

98 532,00

109 395,00

104 009,00

131 381,00

Zasiłek pielęgnacyjny osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia
o znacznym stopniu
niepełnosprawności

285 804,00

284 733,00

262 395,00

259 947,00

266 716,00

323 955,00

11 016,00

11 016,00

12 852,00

12 852,00

10 871,00

12 486,00

Zasiłek pielęgnacyjny osobie niepełnosprawnej w
wieku powyżej 16. roku życia
legitymującej się
orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała
w wieku do ukończenia 21
roku życia

231 795,00

227 817,00

227 358,00

237 762,00

249 847,00

298 191,00

Świadczenie pielęgnacyjne

373 627,00

626 480,00

677 362,00

786 395,00

785 097,00

863 000,00

87 013,00

146 797,00

157 797,00

149 056,00

138 040,00

188 611,00

1 093 448,00

1 399 047,00

1 436 296,00

1 555 407,00

1 554 580,00

1 817 624,00

Zasiłek pielęgnacyjny osobie, która ukończyła 75
lat

Specjalny zasiłek
opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
ogółem - Zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenia
pielęgnacyne, specjalny
zasiłek opiekuńczy

Kwota świadczeń
2 099 999,93
1 799 999,94
1 499 999,95
1 199 999,96
899 999,97
599 999,98
299 999,99
0,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepe...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeł...
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełno...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ...
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasi...
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Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.
Liczba osób
2014
Liczba osób
korzystających
ze świadczenia
alimentacyjnego

151

2015

2016

157

2017

151

2018

146

131

2019
128

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego
180
150
120
90
60
30
0
2014
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2016

2017

2018

2019

Rok
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Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.
Liczba rodzin
2014
Liczba rodzin
korzystających
ze świadczenia
alimentacyjnego

101

2015

2016

103

2017
99

2018
92

2019
82

79

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego
120
100
80
60
40
20
0
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2016

2017
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2019

Rok
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Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach.
Kwota
2014
Ogólna kwota
świadczeń z
funduszu
alimentacyjnego

2015

621 397,00 zł

681 195,00 zł

2016

2017

691 743,00 zł

2018

640 843,00 zł

623 480,00 zł

2019
610 660,00 zł

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego
799 999,92 zł
699 999,93 zł
599 999,94 zł
499 999,95 zł
399 999,96 zł
299 999,97 zł
199 999,98 zł
99 999,99 zł
0,00 zł
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
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Świadczenia 500+ przyznane na pierwsze dziecko
Udział rodzin otrzymujących świadczenie na pierwsze dziecko w relacji do ogółu rodzin otrzymujących
świadczenie.
Raport przygotowany w oparciu o dane z okresu od stycznia do czerwca.
Liczba rodzin pobierające
świadczenia na pierwsze dziecko

Wskaźnik

Liczba pozostałych rodzin

534

266

67%

33%
Liczba
rodzin
pobierające
świadczenia
na pierwsze
dziecko
Liczba
pozostałych
rodzin
67%
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INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza
2020

Rok oceny 2019

DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw domowych

1

465

439

460

Kwota świadczeń w złotych

2

710 594

639 685

700 000

DODATKI ENERGETYCZNE
Liczba gospodarstw domowych

3

122

104

120

Kwota świadczeń w złotych

4

14 698

13 069

14 000

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
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Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na
instytucję prowadząc w 2019 roku
Jednostka

INNY PODMIOT
PODMIOT
PODMIOT
PROWADZĄCY PROWADZĄCY PROWADZĄCY
- liczba
- GMINA - liczba
- POWIAT jednostek
jednostek
liczba jednostek

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

0

0

0

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

0

0

0

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

0

0

MIESZKANIA CHRONIONE

0

0

0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

0

0

0

OŚRODKI WSPARCIA

0

0

0

RODZINNE DOMY POMOCY

0

0

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej
1

0
DOMY POMOCY
SPOŁECZNEJ

KLUBY INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

OŚRODKI
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

RODZINNE DOMY
POMOCY

INNY PODMIOT PROWADZĄCY - liczba jednostek
PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA - liczba jednostek
PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT - liczba jednostek
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Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w
2019 roku.
Rodzaj placówki

liczba
miejsc

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

liczba osób
korzystających

0

0

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA

0

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

0

MIESZKANIA CHRONIONE

0

0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

0

0

OŚRODKI WSPARCIA

0

0

RODZINNE DOMY POMOCY

0

0

Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o
zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym
1

RODZINNE
DOMY
POMOCY

OŚRODKI
WSPARCIA

OŚRODKI
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

MIESZKANIA
CHRONIONE

KLUBY
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI
SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA

DOMY
POMOCY
SPOŁECZNEJ

0
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Nasycenie usługami w DPS.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych
w DPS i liczby oczekujących.
Wskaźnik nasycenia usługami w DPS-ach
wyrażony w %
Grupa osób

2017

2018

2019

ogółem
osóby w podeszłym wieku
osoby przewlekle somatycznie
chore
osoby przewlekle psychicznie chore
osoby dorosłe niepełnosprawne
intelektualnie
dzieci i młodzież niepełnosprawna
intelektualnie
osoby niepełnosprawne fizycznie
osoby uzależnione od alkoholu

Nasycenie usługami w DPS-ach

2017
dzieci i młodzież niepełnosprawna intele...
osoby dorosłe niepełnosprawne intelekt...
osoby przewlekle psychicznie chore
osoby uzależnione od alkoholu

2018

2019
ogółem
osoby niepełnosprawne fizycznie
osoby przewlekle somatycznie chore
osóby w podeszłym wieku
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Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w
2019 roku .
Powiat

Ogółem

DOMY
POMOCY
SPOŁ.

JEDN.
SPEC.
PORAD.

KLUBY
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

MIESZKANIA
CHRONIONE

OŚRODKI
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

OŚRODKI
WSPARCIA

RODZINNE
DOMY
POMOCY

Powiat
bełchatowski

6

0

2

0

1

0

3

0

Powiat
brzeziński

2

0

0

0

0

0

2

0

Powiat
kutnowski

36

0

0

0

32

0

4

0

Powiat m.
Piotrków
Trybunalski

2

0

0

0

0

0

2

0

Powiat m.
Skierniewice

2

0

0

0

0

0

2

0

52

0

0

2

10

0

39

1

Powiat
opoczyński

6

0

0

0

0

0

6

0

Powiat
pabianicki

13

0

1

1

1

0

10

0

Powiat
pajęczański

1

0

0

0

0

0

1

0

Powiat
piotrkowski

1

0

0

0

0

0

1

0

Powiat
poddębicki

0

0

0

0

0

0

0

0

Powiat
radomszczański

6

0

0

1

0

0

5

0

Powiat rawski

3

0

0

0

0

0

3

0

11

0

0

1

3

0

7

0

Powiat
skierniewicki

0

0

0

0

0

0

0

0

Powiat
tomaszowski
(łódzkie)

2

0

0

0

0

0

2

0

Powiat wieluński

6

0

0

0

0

0

6

0

Powiat
wieruszowski

1

0

0

0

0

0

1

0

Powiat
zduńskowolski

5

0

2

0

1

0

2

0

Powiat zgierski

15

0

1

2

3

0

9

0

Powiat łaski

4

0

1

0

0

0

3

0

Powiat łowicki

5

0

0

0

2

0

3

0

Powiat łódzki
wschodni

2

0

0

0

0

0

2

0

Powiat łęczycki

3

0

0

0

0

0

3

0

JEDN.
SPEC.
PORAD.

KLUBY
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

MIESZKANIA
CHRONIONE

OŚRODKI
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

OŚRODKI
WSPARCIA

Powiat m. Łódź

Powiat sieradzki

Powiat

Ogółem

DOMY
POMOCY
SPOŁ.

Powiat
bełchatowski

3

2

0

1

0

0

Powiat
brzeziński

2

2

0

0

0

0

Powiat

6

6

0

0

0

0

RODZINNE
DOMY
POMOCY
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Powiat

Ogółem

DOMY
POMOCY
SPOŁ.

JEDN.
SPEC.
PORAD.

KLUBY
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

MIESZKANIA
CHRONIONE

OŚRODKI
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

OŚRODKI
WSPARCIA

RODZINNE
DOMY
POMOCY

kutnowski
Powiat m.
Piotrków
Trybunalski

3

1

0

0

1

1

Powiat m.
Skierniewice

1

1

0

0

0

0

20

15

4

0

0

1

Powiat
opoczyński

3

2

0

0

1

0

Powiat
pabianicki

4

2

0

0

1

1

Powiat
pajęczański

2

1

0

0

0

1

Powiat
piotrkowski

1

1

0

0

0

0

Powiat
poddębicki

4

1

0

0

1

2

Powiat
radomszczański

2

2

0

0

0

0

Powiat rawski

2

0

0

1

1

0

Powiat sieradzki

5

3

0

0

0

2

Powiat
skierniewicki

0

0

0

0

0

0

Powiat
tomaszowski
(łódzkie)

6

2

0

2

1

1

Powiat wieluński

2

1

0

0

1

0

Powiat
wieruszowski

2

1

0

0

0

1

Powiat
zduńskowolski

6

2

0

0

1

3

Powiat zgierski

7

4

0

1

0

2

Powiat łaski

2

1

0

0

1

0

Powiat łowicki

1

1

0

0

0

0

Powiat łódzki
wschodni

3

2

0

0

0

1

Powiat łęczycki

1

1

0

0

0

0

Powiat m. Łódź
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T.POWIATY
Liczba placówek
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ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza
2020

Rok oceny 2019

OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM
Liczba miejsc w placówkach ogółem

1

0

0

0

Liczba osób korzystających

2

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

3

0

0

0

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

4

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

5

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych)

6

0

0

0

W TYM (z wierszy 1-6):
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Liczba miejsc w placówkach ogółem

7

0

0

0

Liczba osób korzystających

8

0

0

0

Liczba osób umieszczonych

9

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

10

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

11

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

12

0

0

0

DZIENNE DOMY POMOCY
Liczba miejsc w placówkach ogółem

13

0

0

0

Liczba osób korzystających

14

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

15

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

16

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

17

0

0

0

KLUBY SAMOPOMOCY
Liczba miejsc w placówkach ogółem

18

0

0

0

Liczba osób korzystających

19

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

20

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

21

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych)

22

0

0

0

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH i
SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI
Liczba miejsc w placówkach ogółem

23

0

0

0

Liczba osób korzystających

24

0

0

0

Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji

25

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

26

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

27

0

0

0

OGRZEWALNIE

58

WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza
2020

Rok oceny 2019

Liczba miejsc w placówkach ogółem

28

0

0

0

Liczba osób korzystających

29

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

30

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

31

0

0

0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza
2020

Rok oceny 2019

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba miejsc w placówkach ogółem

1

0

0

0

Liczba osób korzystających

2

0

0

0

Liczba osób umieszczonych

3

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

4

0

0

0

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

5

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

6

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

7

0

0

0

MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM
Liczba miejsc w placówkach ogółem

8

0

0

0

Liczba osób korzystających

9

0

0

0

Liczba osób umieszczonych

10

0

0

0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)

11

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

12

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

13

0

0

0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM
Liczba miejsc w placówkach ogółem

14

0

0

0

Liczba osób korzystających

15

0

0

0

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Liczba osób korzystających

16

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

17

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

18

0

0

0

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO OGÓŁEM
Liczba miejsc w placówkach ogółem

19

0

0

0

Liczba osób korzystających

20

0

0

0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

21

0

0

0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

22

0

0

0
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza
2020

Rok oceny 2019

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM
Liczba miejsc w placówkach ogółem

23

X

X

X

Liczba osób korzystających

24

X

X

X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

25

X

X

X

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

26

X

X

X

W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO
Liczba miejsc w placówkach ogółem

27

X

X

X

Liczba osób korzystających

28

X

X

X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

29

X

X

X

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

30

X

X

X

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba uczestników zajęć

0

31

0

0

0

0

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba uczestników zajęć

0

32

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Liczba uczestników zajęć

33

30

30

30

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)

34

12

12

12

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych)

35

553 200

603 200

668 200

0

0

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Liczba uczestników zajęć

0

36

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA
Rodzaj instytucji

Wyszczególnienie

Rok 2018

Rok oceny 2019

Prognoza
2020

6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 24 osoby w tym: kadra kierownicza 5 osób, pracownicy socjalni 7 osób, pozostali pracownicy 15 osób. Spośród
zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 19 osób posiada wykształcenie wyższe, 3 osoby wykształcenie średnie. Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika
socjalnego posiada 6 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 6 osób posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Poniżej prezentujemy w formie graficznej
szczegółowe dane dotyczące liczby pracowników jednostki w tym: kadry kierowniczej, pracowników socjalnych, wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych.

60

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione.
Liczba osób
Zatrudnieni

2016

Ogółem we wszystkich rodzajach placówek
Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy

2017

2018

2019

18

21

21

22

2

2

2

2

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby
zatrudnione
30
25
20
15
10
5
0

2016

2017
Liczba pracowników ogółem

2018

2019

Kadra kierownicza

61

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników socjalnych.
Rok

Wskaźnik

2014

28,57%

2015

28,57%

2016

28,57%

2017

28,57%

2018

28,57%

2019

28,57%

Stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I
lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do liczby wszystkich...
29,94%
24,95%
19,96%
14,97%
9,98%
4,99%
0,00%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rok
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Czy ośrodek spełnia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1
pracownik socjalny na 50 rodzin korzystających z pracy socjalnej i czy zatrudnia co
najmniej 3 pracowników socjalnych.
Rok

Czy spełniony
warunek ustawowy
dot. pracowników
socjalnych

Liczba
mieszkańców
wg GUS

Liczba rodzin
w gminie
korzystająca z
pracy
socjalnej

Liczba
pracowników
socjalnych

2016

Tak

12 190

171

7

2017

Tak

12 084

215

7

2018

Tak

12 032

169

7

2019

Tak

11 986

670

7
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6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach
polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
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ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI
SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(zadania własne i zadania zlecone)
W złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza
2020

Rok oceny 2019

OGÓŁEM
OGÓŁEM ( działy)

1

X

18 547 110

20 458 861

W tym: w budżecie OPS/PCPR

2

X

18 146 860

20 056 470

851 - OCHRONA ZDROWIA
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

3

16 820

13 909

24 851

w tym: w budżecie OPS / PCPR

4

0

0

0

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5

182 929

179 345

196 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR

6

0

0

0

852 - POMOC SPOŁECZNA
85202 - Domy pomocy społecznej

7

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

8

0

0

0

85203 - Ośrodki Wsparcia

9

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

10

0

0

0

85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

11

0

3 999

6 540

w tym: w budżecie OPS / PCPR

12

0

0

0

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej

13

X

48 326

49 309

w tym: w budżecie OPS / PCPR

14

X

48 326

49 309
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Prognoza
2020

Rok oceny 2019

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15

722 844

682 188

637 617

w tym: w budżecie OPS / PCPR

16

722 844

682 188

637 617

85215 - Dodatki mieszkaniowe

17

725 471

652 903

708 311

w tym: w budżecie OPS / PCPR

18

725 471

652 903

708 311

85216 - Zasiłki stałe

19

555 879

611 042

471 528

w tym: w budżecie OPS / PCPR

20

555 879

611 042

471 528

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

21

X

X

X

w tym: w budżecie OPS/PCPR

22

X

X

X

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

23

993 313

1 096 831

1 106 465

w tym: w budżecie OPS/PCPR

24

993 313

1 096 831

1 106 465

85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

25

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

26

0

0

0

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

27

458 450

496 587

649 045

w tym: w budżecie OPS / PCPR

28

458 450

496 587

649 045

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

29

678 225

631 182

485 921

w tym: w budżecie OPS / PCPR

30

678 225

631 182

485 921

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

31

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

32

0

0

0

W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla
cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem
(cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą)

33

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

34

0

0

0

85232 - Centra Integracji Społecznej

35

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

36

0

0

0

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

37

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

38

0

0

0

85295 - Pozostała działalność

39

834 688

802 995

855 081

w tym: w budżecie OPS / PCPR

40

834 688

802 995

855 081

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

41

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

42

0

0

0

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności

43

0

0

0

w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR

44

0

0

0

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

45

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

46

0

0

0

85395 - Pozostała działalność
w zakresie polityki społecznej

47

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

48

0

0

0

144 857

115 000

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym

49

168 904
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Prognoza
2020

Rok oceny 2019

w tym: w budżecie OPS / PCPR

50

0

0

0

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym

51

44 160

58 140

60 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR

52

0

0

0

855 - RODZINA
85501 - Świadczenie wychowawcze

53

6 138 887

7 871 078

9 800 939

w tym: w budżecie OPS / PCPR

54

6 138 887

7 871 078

9 800 939

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

55

4 493 048

4 540 744

4 561 360

w tym: w budżecie OPS / PCPR

56

4 493 048

4 540 744

4 561 360

85504 - Wspieranie rodziny

57

575 132

662 251

688 571

w tym: w budżecie OPS / PCPR

58

575 132

662 251

688 571

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

59

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

60

0

0

0

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów
dziecięcych

61

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

62

0

0

0

85507 - Dzienni opiekunowie

63

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

64

0

0

0

85508 - Rodziny zastępcze

65

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

66

0

0

0

85510 - Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych

67

0

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

68

0

0

0

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

69

X

50 733

42 323

w tym: w budżecie OPS / PCPR

70

X

50 733

42 323

85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby
sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem

71

X

0

0

w tym: w budżecie OPS / PCPR

72

X

0

0

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej
Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału
w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych. W roku oceny gmina Żychlin uczestniczyła w
Programie asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019- asystent rodziny ogłaszany przez MRPiPS na łączną kwotę 59.197,55 zł.

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze
pomocy i wsparcia
W celu profesjonalnej pomocy rodzinom z dziećmi zmierzającej do wzmocnienia lub odzyskania zdolności w funkcjonowaniu społecznym utrzymywany był stały kontakt z
placówkami współpracującymi i organizacjami pozarządowymi.

10. Wnioski końcowe
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Ocena zasobów na 2019 r. jest przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejsze opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadrę i nakłady
finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący oraz liczbę osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej i rodzaje ich problemów. Rolą
Gminy w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej jest zaspokojenie w środowisku lokalnym indywidualnych potrzeb mieszkańców. Pomoc społeczna kierowana jest do osób
najbardziej potrzebujących celem rozwiązywania konkretnych problemów. Podejmuje się działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia klientów OPS oraz ich integrację
ze środowiskiem i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu. Przydzielony rodzaj, forma i rozmiar świadczeń są adekwatne do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy,
a potrzeby osób korzystających z pomocy są uwzględniane w miarę możliwości finansowych tut. Ośrodka.
Najczęściej występujące dysfunkcje z powodu których udzielana jest pomoc w MGOPS w
Żychlinie to:
1) Ubóstwo - jest dominującym powodem korzystania z pomocy finansowej tut. Ośrodka. Do grupy osób korzystających z powodu ubóstwa należy wliczyć osoby, których dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł. Wzrost kosztów utrzymania, niskie dochody własne są
głównymi przyczynami zgłaszania się o pomoc.
2) Bezrobocie - jest jednym z głównych przyczyn korzystania z pomocy tut. Ośrodka. Osoby bezrobotne uzyskują pomoc finansową z tut. Ośrodka i są motywowane przez
pracowników socjalnych w kierunku podwyższania kwalifikacji zawodowych jak również zdobywania umiejętności poruszania się na rynku pracy w celu znalezienia zatrudnienia.
Jedną z istotnych barier w znalezieniu zatrudnienia przez klientów MGOPS, którzy są osobami bezrobotnymi jest niski poziom wykształcenia i brak aspiracji do dalszego
kształcenia. Osoby długotrwale bezrobotne często również długotrwale korzystające z pomocy fin. tut. Ośrodka przejawiają niewielkie zainteresowanie aktywnymi bezpośrednimi
metodami poszukiwania zatrudnienia. Wrazz upływem czasu ich postawa staje się bierna.
3) Długotrwała choroba - pomoc jest udzielana w większości osobom starszym, które posiadają niskie świadczenia emerytalne bądź rentowe, znajdujące się w trudnej sytuacji
zdrowotnej, rodzinnej lub finansowej. Klienci korzystający z w/w formy pomocy są osobami przewlekle chorymi i ponoszą wysokie koszty miesięczne związane z zakupem leków
i kosztów leczenia. Osoby te korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku oceny tj. 2019
skorzystało z usług opiekuńczych 65 osób oraz 9 osób z postaci usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Starzenie się społeczeństwa, pogarszający się
stan zdrowia oraz brak możliwości zapewnienia opieki w miejscu
zamieszkania przez rodzinę i Gminę są przyczyną umieszczenia osób w DPS. Od kilku lat odpłatność Gminy za pobyt w DPS wzrasta.
4) Niepełnosprawność - jest to grupa osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych i specjalnych zasiłków celowych. Osoby posiadające
orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz spełniające wymagane kryterium dochodowe, korzystają z pomocy w formie zasiłków stałych. Osoby
niepełnosprawne z uwagi na stan zdrowia objęte są również pomocą w formie usług opiekuńczych.
5) Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - dotyczy rodzin wielodzietnych i niepełnych, korzystających z pomocy tut. Ośrodka. Często jest przyczyną złego
funkcjonowania rodziny. Wszelka pomoc adresowana do tych rodzin powinna zmierzać do udzielania rodzinie wsparcia w odbudowie prawidłowych relacji i umacniania
prawidłowych postaw rodzicielskich. Warunkiem jest jak najwcześniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie działań profilaktyczno ochronnych przy współpracy instytucji
i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego stał się przyczyną
skorzystania z pomocy MGOPS w Żychlinie w roku oceny 104 rodzin, jednak nie wszystkie te rodziny są niewydolnie wychowawczo i nie wymagają specjalistycznej pracy.
Niejednokrotnie ich potrzeby ograniczają się do pomocy finansowej i specjalistycznej pracy socjalnej. Asystent rodziny wspiera rodzinę aby samodzielnie mogła pokonywać
trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. W okresie oceny objęto wsparciem asystenta 21 rodzin (z liczbą dzieci w tych rodzinach 61) których
występowały sprzężone problemy takie jak: niskie umiejętności wychowawcze, alkoholizm,przemoc, brak dbania o higienę osobistą, nieprawidłowe funkcjonowanie dziecka w
środowisku szkolnym, 69 niepełnosprawność, itp.. Asystent w głównej mierze wspierał rodziny we wzmacnianiu ich kompetencji opiekuńczo- wychowawczych , udzielał pomocy
rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz podjęciem działań zmierzających do zapewnienia
dzieciom prawidłowego rozwoju we wszystkich przestrzeniach. Asystent pomagał i towarzyszył rodzinie w załatwieniu istotnych spraw urzędowych, opieki lekarskiej, motywował
do większej aktywności społecznej. W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żychlin wskazana jest dalsza współpraca z jednostkami świadczącymi
pomoc specjalistyczną, wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, kiedy pojawiają się problemy. Praca socjalna, wsparcie pracowników socjalnych i asystenta rodziny jest również
niezbędna w rodzinach z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w celu powrotu do rodzin biologicznych. Wobec tego konieczne jest współdziałanie wszystkich
instytucji działających na rzecz rodziny. Problemy powyższych rodzin są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Praca z rodziną przedstawicieli instytucji powinna
być połączona ze wsparciem środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych. Ponadto praca socjalna z rodziną powinna być prowadzona przez wysoko kwalifikowaną
i kompetentną kadrę i niezbędny jest udział w szkoleniach pracowników Ośrodka.
6) Alkoholizm - jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Nadużywanie alkoholu jest ważnym problemem społecznym, który często
prowadzi do wzrostu przestępczości i przemocy w rodzinie, ale także do innych zakłóceń życia rodzinnego. Efektem tego uzależnienia może być także izolacja społeczna,
problemy finansowe i problemy z prawem. Przeciwdziałanie temu zjawisku musi opierać się na długofalowych i wielokierunkowych działaniach. Na terenie Gminy Żychlin
realizatorami działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są następujące jednostki: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje
pozarządowe, szkoły, placówki oświatowe oraz parafia. Pomoc dla rodzin z tego typu problemami wymaga od pracowników socjalnych prowadzenia monitoringu danej osoby i
motywowaniu ich do podjęcia leczenia. MGOPS w Żychlinie współpracuje w rozwiązywaniu w/w problemu ze Stowarzyszeniem Rodzinnego Klubu Abstynenta Przystań Życia: dla
osób uzależnionych i współuzależnionych. Ponadto MGOPS w Żychlinie współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemowych Alkoholowych w zakresie uzależnienia
od alkoholu, narkotyków i przeciwdziałania przemocy. Na terenie gminy Żychlin został powołany Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach, którego
pracują grupy robocze z ofiarami i sprawcami przemocy. Ofiary przemocy domowej otrzymują pomoc w postaci specjalistycznego poradnictwa w rozwiązywaniu problemów
życiowych i konfliktów życiowych. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do walki z tym zjawiskiem są nastawione na zwiększenie pomocy ofiarom przemocy.
Wpływ na wykrywalność będzie miała między innymi większa świadomość mieszkańców Gminy co do możliwości i sposobów reagowania na przemoc oraz większa wiedza na
temat zjawiska, która wpłynie na zmianę stereotypów, ukształtowanie wrażliwości społecznej oraz umiejętność rozpoznawania sytuacji przemocy w rodzinie. Nie bez znaczenia
jest dostępność i oferta usług specjalistycznych dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. Członkowie grup roboczych opracowują plany pracy dla członków rodziny, w której
zgłoszono przemoc, prowadzą mediacje zarówno ze sprawcą przemocy jak i ofiarą, realizują podjęte działania oraz prowadzą ich ewaluację. Praca w Zespole przedstawicieli
różnych instytucji i organizacji wpłynęła na lepszą współpracę i przepływ informacji co umożliwia szybszą i wszechstronniejszą pomoc dla ofiar i sprawców przemocy. Mimo
dobrej współpracy różnych służb problem alkoholizmu i przemocy na terenie miasta jest widoczny. Ilość i różnorodność zadań realizowanych przez Ośrodek, które wynikają nie
tylko z ustawy o pomocy społecznej ale też z wielu innych aktów prawnych (np.: ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej), zespół interdyscyplinarny, biurokratyzacja działań pracowników socjalnych, różnorodność procedur oraz kryteriów zawartych w aktach prawnych realizowanych
przez pracowników Ośrodka powoduje zwiększenie wykonywanych zadań.
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Wskaźniki Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego w podziale na:
1. WYMIAR FINANSOWY
• Wskaźnik 1: Dochód w gminie przypadający na 1 mieszkańca.
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Finanse Publiczne > Dochody
budżetów gmin i miast na prawach powiatu > Dochody na jednego mieszkańca
• Wskaźnik 2: Liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne) przypadająca na każde
1000 mieszkańców gminy.
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane ze sprawozdania MRPiPS-03 Dział 3 w.1 k.1 (Świadczenia przyznane w
ramach zadań zleconych i zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania) - Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie)
• Wskaźnik 3: Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy %
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane:
- z systemów dziedzinowych Zabezpieczenia Społecznego - Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy
społecznej w roku poprzedzającym badanie
- ze sprawozdania MRPiPS-03 Dział 3 w.1 k.1 (Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych
OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) - Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie)
2. WYMIAR WARUNKÓW ŻYCIA
• Wskaźnik 1: Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w %
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Gospodarka mieszkaniowa i
komunalna > Zasoby mieszkaniowe > Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań
• Wskaźnik 2: Powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Gospodarka mieszkaniowa i
komunalna> Zasoby mieszkaniowe > Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki
• Wskaźnik 3: Odsetek mieszkań w zasobach gminnych, w których występują zaległości w opłatach
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Gospodarka mieszkaniowa i
komunalna > Zasoby mieszkaniowe > Zaległości w opłatach za mieszkania w zasobach gminnych
3. WYMIAR SYTUACJI NA RYNKU PRACY
• Wskaźnik 1: Wskaźnik bezrobocia
Wskaźnik został obliczony w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS - Rynek Pracy > Bezrobocie
rejestrowane > Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci
Wskaźnik

Wartość
wskaźnika

Barometr ubóstwa – wymiar finansowy

Wskaźnik nr 1 - Dochody gminy/powiatu na 1 mieszkańca

Barometr ubóstwa – wymiar finansowy

Wskaźnik nr 2 - % osób korzyst. z pomoc społ. - liczba mieszkańców

5

Barometr ubóstwa – wymiar finansowy

Wskaźnik nr 3 - % długotrwale korzyst. z pomocy społ.

0

Barometr ubóstwa – warunki życia

Wskaźnik nr 1 - Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w %

82

Barometr ubóstwa – warunki życia

Wskaźnik nr 2 - Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę

59

Barometr ubóstwa – warunki życia

Wskaźnik nr 3 - % mieszkań z zaległościami w opłatach

37

Barometr ubóstwa – sytuacja na rynku
pracy

Wskaźnik nr 1 - Wskaźnik bezrobocia (% udział bezr. w ludn. og.)

3664

9
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Wartość wskaźnika ubóstwa w wymiarze finansowym.
Wskaźnik finansowy pokazuje kondycję finansową gminy w odniesieniu do innych gmin w
województwie.
Im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja gminy jest korzystniejsza.
Ze względu na skalę zjawiska na poszczególnych poziomach administracyjnych wskaźniki
zostały ujednolicone w celu ich wzajemnego porównywania.
Oznacza to, że wartością bazową jest „zero" dla województwa, co pozwala porównać wszystkie
przedstawione poziomy administracyjne względem siebie.
W ramach obliczania wskaźnika ubóstwa standaryzacji poddano:
Wskaźnik 1: Dochód w gminie przypadający na 1 mieszkańca
Wskaźnik 2: Liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne)
przypadająca na każde 1000 mieszkańców gminy
Wskaźnik 3: Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy %
Gmina

Wskaźnik finansowy

Żychlin

-0,03

Powiat (średnia)

-0,22

Województwo (średnia)

-0,00

70

Wartość wskaźnika ubóstwa w wymiarze warunków życia.
Wskaźnik warunków życiu pokazuje poziom jakości życia w
gminie w odniesieniu do innych gmin w województwie.
Im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja jest
korzystniejsza i oznacza, że w gminie warunki życia są dobre
dla większości mieszkańców.
Dodatnia wartość "Wskaźnika w wymiarze warunków życia"
oznacza, że w gminie pod względem jakości życia, pod
względem lokalowym i wyposażenia lokali sytuacja jest lepsza
niż w przeciętnej gminie w województwie.
Ze względu na skalę zjawiska na poszczególnych poziomach
administracyjnych wskaźniki zostały ujednolicone w celu
umożliwienia ich wzajemnego porównywania.
Oznacza to, że wartością bazową jest „zero" dla
województwa, co pozwala porównać wszystkie przedstawione
poziomy terytorialne względem siebie.
W ramach obliczenia wskaźnika ubóstwa standaryzacji
poddano:
Wskaźnik 1: Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje
w%
Wskaźnik 2: Powierzchnia użytkowa mieszkania w
przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie
Wskaźnik 3: Odsetek mieszkań w zasobach gminnych, w
których występują zaległości w opłatach
Następnie wyznaczono średnią arytmetyczną powyższych
trzech wskaźników cząstkowych, a tym samym obliczono
zagregowany wskaźnik.
Gmina

Wskaźnik warunków życia

Żychlin

-0,63

Powiat (średnia)

-0,23

Województwo (średnia)

0,00
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Wartość wskaźnika ubóstwa w wymiarze rynku pracy.
Zerowa wartość wskaźnika dla województwa jest wartością
odniesienia i została potraktowana jako przeciętna wartość w
gminach danego województwa.
Dodatnia wartość wskaźnika w wymiarze rynku pracy
oznacza, że pod tym względem gmina jest w lepszej kondycji
niż przeciętna gmina w całym województwie.
Gmina

Wskaźnik rynku pracy

Żychlin

-1,59

Powiat (średnia)

-0,94

Województwo (średnia)

0,00
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Wartość wskaźnika ubóstwa została wyznaczona na podstawie wskaźników zagregowanych z całego województwa.
Im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja jest korzystniejsza dla regionu.
Wskaźnik

Wartość
wskaźnika

Wskaźnik finansowy

-0,03

Wskaźnik warunków życia

-0,63

Wymiar sytuacji na rynku pracy

-1,59

Barometr ubóstwa

-0,75
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Żychlin, dnia 20.01.2020 roku

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISARIATU POLICJI W ŻYCHLINIE

ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I
PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA TERENIE DZIAŁANIA KP W ŻYCHLINIE
W 2019 ROKU

Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie
styczeń 2020
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WSTĘP
Bedlno i Oporów, które łącznie: stanowią'obszar ;bk: 2'70'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 krajową nr 92, drogi
wojewódzkie nr 573 i 583 oraz szereg dróg powiątówych i gminnych.

OGÓLNA CHARAKTEWSTYOżPRZESTĘPSTW

1.

Przestępczość o charakterze krymmafoy:?f,

W 2019 roku na terenie działania KP w Żychlinie odnotowano ogółem 162 przestępstwa
o charakterze kryminalnym, dla porównania w 2018 roku powyższych przestępstw było 145.
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych kategorii przestępstw zawarto poniżej:

1. Rozboje i wymuszenia rozbójnicze - 1 przestępstwo (w 2018 roku - 1
przestępstwo)

2. Kradzież z włamaniem “18 przestępstw (w 2018 roku - 28 przestępstw)
3. Kradzieże samochodów - 1 przestępstwo ( w 2018 roku - 0 przestępstw)
4. Kradzież cudzej rzeczy - 22 przestępstwa ( w 2018 roku - 25 przestępstw)
5. Narkomania - 3 przestępstwa ( w 2018 roku -2 przestępstwa)

6. Bójki i pobicia - 6 przestępstw (w 2018 roku - 7 przestępstw)

7. Uszczerbek na zdrowiu - 9 przestępstw ( w 2018 roku - 6 przestępstw)
8. Uszkodzenie mienia -20 przestępstw ( w 2018 roku - 15 przestępstw)

2.

Przestępstwa o charakterze gospodarczym.

W 2019 roku na podległym terenie zaistniało 24 przestępstwa o charakterze gospodarczym,
gdzie dla porównania w 2018 roku odnotowano 17 tego typu zdarzeń.

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

2019 rok

l.p

gmina

1.
2.
3.
4.

Żychlin
Bedlno
Oporów
Razem

Liczba
wypadków
9
8
6
23

Liczba
zabitych
1
0
0
1

Liczba
rannych
11
9
9
29

Liczba
kolizji
62
31
24
117

Liczba
wypadków
14
13
4
31

Liczba
zabitych
0
4
1
5

Liczba
rannych
15
12
3
30

Liczba
kolizji
52
52
20
124

2018 rok

l.p

gmina

1.
2.
3.
4.

Żychlin
Bedlno
Oporów
Razem

W 2019 roku w porównaniu do danych statystycznych z 2018 roku, odnotowano spadek
ogólnej liczby wypadków drogowych (o 8 mniej), jak również spadek liczby ofiar
śmiertelnych (o 4 mniej). Zmniejszeniu uległa także liczba kolizji drogowych (o 7 mniej),
oraz liczba osób rannych w wyniku zdarzeń ( o 1 mniej). Podobny trend spadkowy
utrzymywał się w porównaniu roku 2018 z 2017-ym.

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
Charakterystyka przestępczości wśród nieletnich.

W 2019 roku na terenie działania. KP w Żychlinie nieletni dopuścili się 14 czynów karalnych
- przestępstw, gdzie w 2018 roku odnotowano -17 takich zdarzeń.

W poszczególnych kategoriach nieletni dokonali:
Czyny karalne - przestępstwa

2018 rok

2018 rok

Rozbój i wymuszenia rozbójnicze

0

0

Bójki i pobicia, uszkodzenia ciała

3

5

Kradzieże cudzej rzeczy

1

0

Kradzieże z włamaniem

0

1

Uszkodzenia mienia

2

3

Z ustawy o narkomanii

1

0

7

8

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 2019 roku policjanci Komisariatu Policji w Żychlinie ogółem wykonali 2443
/8 godzinnych/ służb w ramach służb patrolowych i obchodowych.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje służb sytuacja przedstawia się następująco:
•

policjanci - służba patrolowa

-1517 służb

•

policjanci - służba obchodowa

- 926 służb

W trakcie realizacji zewnętrznych służb patrolowych i obchodowych policjanci zatrzymali
ogółem 69 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim
pościgu (wzrost o 16 sprawców w porównaniu do 2018 roku), przy czym na 69 sprawców,
32 z nich to nietrzeźwi kierujący pojazdami. Ponadto policjanci prewencji w 2019 roku
wylegitymowali 2859 osób, a także zatrzymali 48 osób poszukiwanych
w celu doprowadzenia do Zakładów Karnych lub Aresztów Śledczych (odbycie kary
pozbawienia wolności) lub tez poszukiwanych przez uprawnione organy do ustalenia miejsca
pobytu.

W rozbiciu na poszczególne kategorie zatrzymania sprawców przestępstw na gorącym
uczynku lub bezpośrednim pościgu przez policjantów Komisariatu Policji w Żychlinie 2019
roku sytuacja przedstawiała się następująco:

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 przestępstwa
Nietrzeźwi kierujący

—
—

3
—
—
1
—
4
29
32

OGÓŁEM

69

2.

Służby ponadnormatywne w ramach funduszy pozyskanych z Urzędów Gmin.

W 2019 roku nie zawarto porozumień o przekazaniu środków z Urzędów Gmin w Żychlinie,
Bedlnie i Oporowie celem realizacji służb ponadnormatywnych.

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
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 2019 roku funkcjonariusze KP w Żychlinie wszczęli 41 procedur „ Niebieskiej Karty”,
gdzie w porównaniu z 2018 roku było ich 42.
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 2019 roku
policjanci skierowali 3 wnioski do właściwych instytucji w sprawie uzależnień od alkoholu.

5. Zagadnienia wykroczeń.

Wnioski o ukaranie:

Dotyczyły one wykroczeń:
Rodzaj wykroczeń

2019 rok

w ruchu drogowym

35

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

13

przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

6

4

2

Mandaty karne:
2019 rok

Rodzaj wykroczeń
W ruchu drogowym

51

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

124

14

Pouczenia.
Ponadto w 2019 roku funkcjonariusze KP w Żychlinie zastosowali 497 środków
oddziaływania poza karnego na zasadzie art. 41 kodeksu wykroczeń tj. pouczeń za popełnione
wykroczenia.
6. Interwencje.
Interwencje przeprowadzono:
Rodzaj interwencji
w miejscach publicznych
w mieszkaniach
miejscach

prywatnych

i

innych

2019 rok

2018 rok

1140

1050

352

417

7. Zabezpieczenie imprez, uroczystości, zgromadzeń publicznych, manifestacji i innych
form protestów.

W 2019 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.jn. 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 2019 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 2019 roku przeprowadzili 22 spotkania
z dziećmi i młodzieżą z terenu działania KP w Żychlinie oraz 19 spotkań z pedagogami.
Na spotkaniach poruszana była tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej, środków
odurzających i psychotropowych, cyberprzernocy, 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. W zakresie zapobiegania i demoralizacji nieletnich
skierowano 48 pism i wniosków do właściwych instytucji, ujawniono łącznie 22 osoby, które
oddaliły się z
z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych i Młodzieżowych ośrodków
Socjoterapii.
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 2019 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.
Stan etatowy.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku w KP w Żychlinie etatowo stanowi
24 funkcjonariuszy, oraz 2 i iż etatu pracowników cywilnych.

I

Zmiany organizacyjne.

Nie było
Zatrudnienie.

Na dzień 1 stycznia 2020 roku w KP w Żychlinie pozostaje nieobsadzony 1 etat w służbie
prewencyjnej.
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 14 etatu.

Pomoc finansowa na rzecz KP w Żychlinie.

W 2019 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 2020 ROK ORAZ WYNIKAJĄCE
WNIOSKI DO REALIZACJI.
W 2020 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 2019 roku konsultacji społecznych oraz zgłoszeń zarejestrowanych w ramach Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podpisał:
Sporządzono 5 egzemplarzy
Egz.
Egz.
Egz.
Egz.
Egz.

nr 1 - Burmistrz Gminy Żychlin
nr2 - Wójt Gminy Bedlno
nr 3 - Wójt Gminy Oporów
nr 4 -Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
nr 5 — Komisariat Policji w Żychlinie

opracował: asp.szt. Grzegorz Dałek
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