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I. WSTĘP
Szanowni Państwo Radni i Mieszkańcy Gminy Łanięta,
przedstawiam Państwu „Raport o stanie Gminy Łanięta za 2021 rok”, który został
przygotowany zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami).
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom gminy do zwiększenia
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do
prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.
Pomimo problemów, pracy w reżimie sanitarnym i innych ograniczeń
związanych z sytuacją epidemiczną trwającą kolejny rok, Gmina Łanięta zrealizowała
zaplanowane inwestycje.
Przedłożony Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta
Gminy Łanięta w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów, strategii,
uchwał Rady Gminy Łanięta oraz budżetu. Stanowi zestawienie najważniejszych
danych o naszym samorządzie i podejmowanych działaniach.
Opracowanie raportu wynika z przepisów prawa, ale także z chęci
zainspirowania Państwa do aktywnego włączenia się w życie naszej małej ojczyzny.
Wspólnie ustalmy, co dla nas jest najważniejsze.
Zachęcam do dyskusji nad raportem.
Z wyrazami szacunku
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II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Charakterystyka gminy
Gmina Łanięta usytuowana jest w północnej części powiatu kutnowskiego,
w województwie łódzkim. Od północnego zachodu graniczy z województwem kujawskopomorskim, a od północnego wschodu z województwem mazowieckim.
Gmina sąsiaduje:
•

od zachodu z gminą Nowe Ostrowy,

•

od wschodu z gminą Strzelce,

•

od północy z gminą Lubień Kujawski i gminą Gostynin,

•

od południa z gminą Kutno.
Gmina Łanięta to gmina wiejska, o powierzchni niemal 55 km², co stanowi 6,18%

ogólnej powierzchni powiatu kutnowskiego. Jest to gmina typowo rolnicza – 88% gruntów
stanowią użytki rolne.

Źródło: opracowanie własne
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Gmina Łanięta administracyjnie podzielona jest na 13 sołectw, ogółem liczy 26 wsi:
Anielin, Bronisławów, Budy Nowe, Budy Stare, Chrosno, Chruścinek, Franciszków, Juków,
Kąty, Kliny, Klonowiec Wielki, Lipie, Łanięta, Łanięta-Kolonia (część wsi Rajmundów),
Marianów (część wsi Suchodębie), Nutowo (część wsi Pomarzany), Pomarzany, Rajmundów,
Ryszardów, Suchodębie, Świecinki, Świeciny, Wilkowia, Witoldów, Wola Chruścińska,
Zgoda.

2. Demografia
Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba osób zamieszkujących na stałe i na czas określony,
Gminie Łanięta wynosiła 2 349 mieszkańców.

2 349 mieszkańców

1 134 kobiet

1 215 mężczyzn
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Tabela 1. Liczba mężczyzn i kobiet w miejscowościach Gminy Łanięta
MIEJSCOWOŚĆ

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

OGÓŁEM

ANIELIN

16

16

32

BRONISŁAWÓW

16

17

33

BUDY NOWE

30

35

65

BUDY STARE

47

43

90

CHROSNO

62

65

127

CHRUŚCINEK

22

21

43

FRANCISZKÓW

39

36

75

JUKÓW

37

32

69

KĄTY

42

51

93

KLINY

4

9

13

KLONOWIEC WIELKI

64

65

129

LIPIE

13

7

20

ŁANIĘTA

259

260

519

ŁANIĘTA-KOLONIA

0

0

0

MARIANÓW

1

0

1

NUTOWO

0

1

1

POMARZANY

15

12

27

RAJMUNDÓW

63

61

124

RYSZARDÓW

22

21

43

SUCHODĘBIE

197

178

375

ŚWIECINKI

19

16

35

ŚWIECINY

29

21

50

WILKOWIA

64

58

122

WITOLDÓW

31

26

57

WOLA CHRUŚCIŃSKA

82

57

139

ZGODA

41

26

67

Razem:

1215

1134

2349

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Powierzchnie sołectw
SOŁECTWO

POWIERZCHNIA (HA)

ANIELIN

196,04

BUDY NOWE

162,19

CHROSNO

815,66

JUKÓW

486,35

KĄTY

298,60

ŁANIĘTA

675,48

RAJMUNDÓW

270,28

SUCHODĘBIE

1 183,34

ŚWIECINY

361,88

WILKOWIA

307,39

WITOLDÓW

277,67

WOLA CHRUŚCIŃSKA

233,76

ZGODA

219,97

Razem:

5 489,00

Źródło: opracowanie własne

Statystyka urodzeń i zgonów
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Źródło: opracowanie własne
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III. WŁADZE GMINY
1. Wójt Gminy Łanięta
Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, który
funkcję tę sprawuje od 22 listopada 2018 roku.
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań
Wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
2) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;
3) określanie sposobu wykonywania uchwał;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) wykonywanie budżetu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Władze lokalne
Rada Gminy Łanięta jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym
na pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też podejmowanie
uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada
obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce
i porządek obrad podawany jest do publicznej wiadomości.
Radę Gminy Łanięta tworzy 15 radnych. Skład Rady przedstawia się następująco:
➢ Rędzikowski Artur – Przewodniczący Rady Gminy;
➢ Kruszyński Dominik – Wiceprzewodniczący Rady Gminy;
➢ Gospodarowicz Elżbieta;
➢ Małas Paweł;
➢ Maćczak Beata Maria;
➢ Marszał Leszek Jacek;
➢ Matusiak Anna;
➢ Matusiak Monika;
➢ Michalski Zdzisław;
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➢ Oleradzki Mirosław Zbigniew;
➢ Pawlak Radosław Kazimierz;
➢ Szczęsna Małgorzata;
➢ Wojtalik Marzena;
➢ Woźniak Wiesław;
➢ Ziółkowska Bożena.
Rada Gminy Łanięta powołała następujące komisje:
➢ Komisja rewizyjna;
➢ Komisja skarg, wniosków i petycji;
➢ Komisja finansów i rozwoju społeczno – gospodarczego;
➢ Komisja rolnictwa, inwestycji oraz gospodarki przestrzennej i komunalnej;
➢ Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych.

W 2021 roku Rada Gminy Łanięta podjęła 57 uchwał, które wymieniono w poniższej tabeli.
L.p.
Nr uchwały
1.
Nr XXVII/183/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
19 stycznia 2021 r.

Treść uchwały
w sprawie dokonania wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki tej opłaty oraz zwolnienia
z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku
przydomowym na terenie gminy
Łanięta

Stopień realizacji
Uchwała
zmieniona
Uchwałą Nr
XXVIII/187/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia 10
lutego 2021 roku

2.

Nr XXVIII/184/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
10 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
obowiązuje,
w trakcie realizacji

3.

Nr XXVIII/185/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
10 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łanięta
na lata 2021-2024

Uchwała
obowiązuje

4.

Nr XXVIII/186/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
10 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego
Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Łanięta na lata 2021-2025”

Uchwała
częściowo
zmieniona uchwałą
Nr XLI/233/21
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Rady Gminy
Łanięta z dnia 21
grudnia 2021 r.
5.

Nr XXVIII/187/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
10 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVII/183/21 Rady Gminy Łanięta
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie
dokonania wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty oraz zwolnienia z części opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku
przydomowym na terenie gminy
Łanięta.

Uchwała
wprowadzająca
zmiany

6

Nr XXIX/188/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
09 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
dokonująca zmian
w budżecie

7.

Nr XXIX/189/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
09 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Programu
usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Łanięta na lata
2020-2032”

Uchwała
obowiązuje

8.

Nr XXIX/190/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia 09
marca 2021 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2022 roku

Uchwała
obowiązuje

9.

Nr XXIX/191/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
09 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Łanięta

Uchwała
obowiązuje

10.

Nr XXIX/192/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
09 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łanięta
w 2021 roku”

Uchwała
zrealizowana

11.

Nr XXIX/193/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia 09
marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała
zrealizowana

12.

Nr XXIX/194/21
Rady Gminy

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
dokonująca zmian
w budżecie
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Łanięta z dnia
09 marca 2021 r.
13.

Nr XXX/195/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
09 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIII/161/20 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości
położonych w obrębie Zgoda
oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki 33/1 i 18/4 oraz
nieruchomości położonych w obrębie
Anielin-Pomarzany oznaczonych jako
działki 1/5 i 30/7

Uchwała
zrealizowana

14.

Nr XXXI/196/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
18 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
dokonująca zmian
w budżecie

15.

Nr XXXI/197/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
18 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą
Łanięta a Gminą Gostynin w zakresie
powierzenia Gminie Łanięta zadań
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę niektórych mieszkańców
miejscowości Pomarzanki, gmina
Gostynin

Uchwała
zrealizowana

16.

Nr XXXII/198/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
17 czerwca 2021 r.

w sprawie ustanowienia herbu Gminy
Łanięta oraz zasad jego używania

Uchwała
obowiązuje

17.

Nr XXXII/199/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
17 czerwca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do
Uchwała
opracowania Strategii Rozwoju Gminy obowiązuje
Łanięta na lata 2021-2030 oraz
szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii

18.

Nr XXXII/200/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany planu pracy Rady
Gminy Łanięta na 2021 rok

Uchwała
zrealizowana

19.

Nr XXXIII/201/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
dokonująca zmian
w budżecie

20.

Nr XXXIII/202/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łanięta
na lata 2021-2024

Uchwała
dokonująca zmian
w WPF
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Uchwała
obowiązuje

21.

Nr XXXIII/203/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania
dla Wójta Gminy Łanięta

22.

Nr XXXIV/204/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia 28
lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Uchwała
finansowego wraz ze sprawozdaniem
obowiązuje
z wykonania budżetu Gminy Łanięta
za 2020 rok

23.

Nr XXXIV/205/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Uchwała
Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu
obowiązuje
wykonania budżetu gminy za 2020 rok

24.

Nr XXXIV/206/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
dokonująca zmian
w budżecie

25.

Nr XXXIV/207/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 lipca 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Łanięta
w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała
obowiązuje

26.

Nr XXXIV/208/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 lipca 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała
zmieniona
Uchwałą Nr
XXXV/214/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
31 sierpnia 2021r.

27.

Nr XXXIV/209/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 lipca 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku
Uchwała
o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązuje
oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego

28.

Nr XXXIV/210/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 lipca 2021 r.

w sprawie oceny aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Łanięta oraz miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego

Uchwała
obowiązuje

29

Nr XXXIV/211/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 lipca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do
sporządzania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łanięta

Uchwała
obowiązuje

30.

Nr XXXIV/212/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
28 lipca 2021 r.

w sprawie przejęcia zadania własnego
Powiatu Kutnowskiego dotyczącego
utrzymania zieleni przydrożnej –
koszenia poboczy dróg powiatowych
w 2021 roku przez Gminę Łanięta

Uchwała została
zrealizowana
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31.

Nr XXXV/213/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu
„Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Łanięta” i przekazania go do
zaopiniowania

Uchwała
obowiązuje

32.

Nr XXXV/214/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do
uchwały Nr XXIV/208/21 Rady
Gminy Łanięta z dnia 28 lipca 2021 r
w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała
zmieniająca

33.

Nr XXXV/215/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
wprowadzająca
zmiany do budżetu

34.

Nr XXXVI/216/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
16 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
wprowadzająca
zmiany do budżetu

35.

Nr XXXVI/217/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
16 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łanięta
na lata 2021-2024

Uchwała
wprowadzająca
zmiany do WPF

36.

Nr XXXVI/218/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
16 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
dla Powiatu Kutnowskiego na
realizację zadania pn. „Remont drogi
powiatowej Nr 2142E Kutno (ul. M.
Skłodowskiej – Curie) – Łanięta -Kąty
na odcinku od km 16+510 do km
18+610”

Uchwała została
zrealizowana

37.

Nr XXXVII/219/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
29 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
wprowadzająca
zmiany

38.

Nr
XXXVIII/220/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
29 października
2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
wprowadzająca
zmiany

39.

Nr XXXIX/221/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
16 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od Uchwała
nieruchomości
obowiązuje

40.

Nr XXXIX/222/21
Rady Gminy

w sprawie określenia stawek podatku
od środków transportowych

Uchwała
obowiązuje
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Łanięta z dnia 16
listopada 2021 r.
41.

Nr XXXIX/223/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
16 listopada 2021 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny
żyta do wymiaru podatku rolnego na
2022 rok

Uchwała
obowiązuje

42

Nr XXXIX/224/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
16 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego
programu współpracy samorządu
Gminy Łanięta z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2022r.

Uchwała
obowiązuje

43.

Nr XL/225/21 Rady w sprawie zmian budżetu Gminy
Gminy Łanięta z
Łanięta na 2021 rok
dnia
29 listopada 2021 r.

Uchwała
wprowadzająca
zmiany

44.

Nr XL/226/21 Rady w sprawie zmiany Wieloletniej
Gminy Łanięta z
Prognozy Finansowej Gminy Łanięta
dnia
na lata 2021-2024
29 listopada 2021 r.

Uchwała
wprowadzająca
zmiany

45.

Nr XL/227/21 Rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Gminy Łanięta z
miesięcznego dla Wójta Gminy
dnia
Łanięta
29 listopada 2021 r.

Uchwała
obowiązuje

46.

Nr XLI/228/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy
Łanięta na 2021 rok

Uchwała
wprowadzająca
zmiany

47.

Nr XLI/229/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki tej opłaty oraz zwolnienia z
części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku
przydomowym na terenie gminy
Łanięta

Uchwała
obowiązuje

48.

Nr XLI/230/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie przejęcia zadań przez
Gminę Łanięta od Powiatu
Kutnowskiego w zakresie zimowego

Uchwała
zrealizowana
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utrzymania dróg powiatowych
w sezonie zimowym 2021/2022
49.

Nr XLI/231/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kutnowskiemu

Uchwała
zrealizowana

50.

Nr XLI/232/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji
złożonej przez grupę mieszkańców
sołectwa Wola Chruścińska

Uchwała
zrealizowana

51.

Nr XLI/233/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia „Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Łanięta na lata 20212025”

Uchwała
obowiązuje

52.

Nr XLI/234/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022

Uchwała
zrealizowana

53.

Nr XLI/235/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2022 2026

Uchwała
obowiązuje

54.

Nr XLI/236/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Gminy Łanięta na 2022 rok

Uchwała
obowiązuje

55

Nr XLI/237/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu pracy – Uchwała
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
obowiązuje
Gminy Łanięta na 2022 rok

56.

Nr XLI/238/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Gminy Łanięta
na 2022 rok

Uchwała
obowiązuje

57.

Nr XLI/239/21
Rady Gminy
Łanięta z dnia
21 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad przyznawania
i wysokości diet dla Radnych rady
Gminy Łanięta oraz stawek zwrotu
kosztów podróży

Uchwała
obowiązuje
z uwzględnieniem
uwag Wydziału
Nadzoru
Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego
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Urząd Gminy Łanięta jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt realizuje
zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy
Łanięta.
Siedziba Urzędu: Łanięta 16, 99-306 Łanięta. Sekretariat: tel. 24 356 74 00, e-mail:
sekretariat@gminalanieta.pl, strona internetowa: www.gminalanieta.pl, Biuletyn Informacji
Publicznej: https://bip.gminalanieta.pl/.

3. Sołectwa Gminy Łanięta
Gmina Łanięta posiada 13 jednostek pomocniczych - sołectw, które swoim zasięgiem
najczęściej obejmują kilka miejscowości. Poniższy wykaz szczegółowo wskazuje obszar
działania każdego z nich:
Lp.

Nazwa sołectwa

1.

Anielin

2.

Budy Nowe

3.

Chrosno

4.

Wykaz miejscowości
wchodzących w skład sołectwa
Anieli, Nutowo, Pomarzany

Imię i nazwisko sołtysa
Wojciech Rędzikowski

Budy Nowe
Chrosno, Chruścinek, Klonowiec
Wielki

Marzena Tomczak

Juków

Juków, Franciszków

5.

Kąty

Kąty

Marian Zygmunt
Szałkowski
Grażyna Domżał

6.

Łanięta

Łanięta

Małgorzata Szczęsna

7.

Rajmundów

Małgorzata Studzińska

8.

Suchodębie

9.

Świeciny

Rajmundów, Łanięta-Kolonia
Suchodębie, Kliny, Lipie,
Marianów
Świeciny, Świecinki, Bronisławów

10.

Wola Chruścińska

Wola Chruścińska

Paulina Frątczak

11.

Witoldów

Budy Stare, Witoldów

Renata Grabowska

12.

Wilkowia

Ryszardów, Wilkowia

Marta Kacprzak

13.

Zgoda

Zgoda

Piotr Janiak

Krzysztof Klat

Tomasz Chojnacki
Krzysztof Marciniak

Źródło: opracowanie własne

4. Gminne jednostki organizacyjne
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć
jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym
z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić
18
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działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej
wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki
gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej,
określa odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy,
są to zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych.
W Gminie Łanięta wyodrębniono następujące jednostki organizacyjne:

Gmina
Łanięta

Urząd Gminy
Łanięta

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Łaniętach

Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Łaniętach

Szkoła
Podstawowa im.
Kornela
Makuszyńskiego
w Łaniętach

Przedszkole
Lokalne im.
Kubusia Puchatka
w Łaniętach
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IV. FINANSE GMINY ŁANIĘTA
1. Stan finansowy gminy
Budżet Gminy Łanięta na 2021 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy Łanięta
w dniu 10 lutego 2021 roku Uchwałą Nr XXVIII/184/21.
Budżet Gminy po zmianach dokonanych w ciągu 2021 roku przedstawiał się następująco:
Dochody
budżetu
16 408 148,91 zł

Wydatki
inwestycyjne
4 495 000,00 zł

Wydatki bieżące
13 539 303,08 zł

Nadwyżka
budżetu
1 491 161,18 zł
Źródło: opracowanie własne.

2. Wykonanie budżetu
Nazwa dochodów

Plan [zł]

Wykonanie [zł]

%

Dochody własne
Dochody własne
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie
Dotacje celowe na zadania własne
Subwencja ogólna w tym:
- oświatowa
- wyrównawcza
- równoważąca subwencji ogólnej
- uzupełnienie subwencji ogólnej
Dochody bieżące razem:
Dochody majątkowe:

4 221 622,77

3 971 331,52

94,08

4 221 622,77
4 406 292,21
836 715,60
4 155 272,00
1 681 924,00
2 164 498,00
3 250,00
305 600,00
13 619 902,58
3 307 784,00

3 971 331,52
4 369 182,49
692 332,90
4 155 272,00
1 681 924,00
2 164 498,00
3 250,00
305 600,00
13 188 118,91
3 220 030,00

94,08
99,16
82,75
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,83
97,35

Dochody ogółem:

16 927 686,58

16 408 148,91

96,93

Źródło: opracowanie własne.
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Plan ogółem dochodów budżetowych gminy za rok 2021 został wykonany w 96,93%,
na plan 16 927 686,58 zł wykonano 16 408 148,91 zł. Wśród dochodów bieżących wykonanie
wynosi 96,83 %, na plan 13 619 902,58 zł wykonano 13 188 118,91 zł.
Plan dochodów majątkowych wynosił 3 307 784,00 zł i został wykonany w 97,35%
w kwocie 3 220 030,00 zł.
Wśród dochodów własnych nie wykonano między innymi dochodów takich jak:
1. w dziale 020 – leśnictwo nie wykonano dochodów z tytułu najmu dzierżawy terenów
łowieckich, bo na plan 2 000,00 zł wykonano 1 151,08 zł tj. 57,55 %;
2. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa nie wykonano dochodów z najmu i dzierżawy plan
wynosił 215 000,00 zł wykonano 180 507,43 zł tj. 83,96 %;
3. w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody zostały
wykonane w 96,51 % bo na plan 2 847 477,00 zł wykonano 2 748105,85 zł.
W dziale tym nie wykonano:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych, bo na plan 666 564,00 zł wykonano 522 243,00
zł tj. 78,35 % planu;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wynosi 80,58 % bo na
plan 120 000,00 zł wykonano 96 693,79 zł;
- podatku rolnego od osób prawnych, bo na plan 20 200,00 zł wykonano 9 702,00 zł tj. 48,03%
- wpływów z podatku od spadków i darowizn, bo wpływ wynosił 28 000,00 zł na plan 4 638,87
zł tj. 16,57%;
- nie wykonano także wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
bo na plan 51 600,00 zł wykonano 34 783,00 zł tj. 67,41 %;
- nie wykonano dochodów z tytułu opłaty skarbowej na plan 10 000,00 zł wykonanie wynosi
75,89%, co stanowi kwotę 7 589,00 zł.
4. w dziale 758 – różne rozliczenia finansowe nie wykonano planu odsetek od środków
na rachunku bankowym, bo na plan 5 000,00 zł wykonano 962,12 zł tj. 19,24% planu, z powodu
niskiego oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym.
Wszystkie dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami zostały
wykonane prawidłowo, na plan dochodów w kwocie – 4 406 292,21 zł zostały przekazane
w kwocie 4 369 182,49 zł tj. 99,16 % planu. Niewykonanie planu w kwocie 37 109,72 zł
dotyczy:
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- w dziale 750 kwota ogółem 1 835,01 zł, w tym: kwota 1 831,39 zł dotyczy niewykorzystanej
dotacji na utrzymanie stanowiska pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone,
a kwota 3,62 zł dotyczy dotacji na realizację Spisu Powszechnego;
- w dziale 751 kwota 0,58 zł, dotyczy rozdz.75101 - prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- w dz. 801 ogółem kwota to 224,14 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji zakup podręczników
dla uczniów szkoły podstawowej;
- w dziale 855 ogółem kwota 35 049,99 zł w tym: w rozdziale 85501 świadczenie
wychowawcze kwota 9 860,44 zł, w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie
funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na składki na
ubezpieczenie zdrowotne niewykorzystana kwota 24 653,27 zł, w rozdziale 85513 opłata
składek zdrowotnych od specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna 536,28 zł.
Dotacje na zadania własne zostały wykonane w 82,75% planu, na plan dochodów
w kwocie 836 715,60 zł wykonano 692 332,90 zł. Wszystkie dotacje wpłynęły na rachunek
bankowy budżetu Gminy, a kwoty niewykorzystane zostały odprowadzone do budżetu
Wojewody w miesiącu styczniu 2022 roku.
Subwencje ogólne przekazane przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane zgodnie
z planem (na plan 4 155 272,00 zł wykonano100,00%).
Dochody majątkowe w 2021 roku to kwota ogólna 3 220 030,00 zł, w tym:
- 887 030,00 zł dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 1 293 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 70 000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”;
- 60 000,00 zł dofinansowanie na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”
- 900 000,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe
inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 – 2024;
-10 000,00 zł wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.
Na terenie naszej gminy w 2021 roku wystąpiły zwolnienia z tytułu ulg ustawowych na
kwotę 43 726,65 zł, z czego:
- w podatku rolnym - 22 675,90 zł;
- w podatku leśnym - 9 138,00 zł;
- ulga inwestycyjna - 11 912,75 zł.
Powyższe ulgi refundowane przez Ministerstwo Finansów i stanowią brak dochodów
budżetu Gminy.
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W wyniku Uchwały Rady Gminy Łanięta dotyczącej obniżenia górnych stawek
podatków Gmina w 2021 r. nie uzyskała dochodów na kwotę 357 227,80 zł, z czego:
- w podatku rolnym - 126 155,00 zł;
- w podatku od nieruchomości - 192 659,00 zł;
- w podatku od środków transportowych - 38 413,80 zł.
Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2021 rok przedstawia się następująco:
Wydatki budżetowe:
Nazwa wydatku

Plan na 2021 r. [zł]

Wykonanie [zł]

%

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Ogółem:

13 539 303,08
4 495 000,00
18 034 303,08

12 016 294,77
2 900 692,96
14 916 987,73

88,76
64,54
82,72

Źródło: opracowanie własne.

Plan wydatków budżetowych w roku 2021 nie został przekroczony w żadnym z działów,
a środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:
Dział

Nazwa działu

Plan [zł]

Wykonanie na
31.12.2021 r. [zł]

%

1.
600

2.
Dotacja celowa na realizację
zadania - Remont drogi
powiatowej Nr 2142E Kutno (ul.
M. Skłodowskiej-Curie)- Łanięta Kąty na odcinku od km 16+510
do km 18+610
Przebudowa drogi gminnej
Nr 102252E w miejscowości
Rajmundów gmina Łanięta
Przebudowa drogi gminnej
Nr 102258E w miejscowości
Budy Stare
Przebudowa drogi gminnej
Nr 102261E Wilkowia -Lipie
Przebudowa drogi gminnej
Nr 102273E i drogi gminnej
Nr 102276E (działka drogowa
118) w miejscowości Chuścinek
Przebudowa dróg gminnych
Nr 102251E i Nr 102259E
Zakup ciągnika wraz
z urządzeniem wielofunkcyjnym
do koszenia poboczy
Zakup rozsiewacza do piasku
i soli

3.

4.

5.

130 000,00

129 477,49

99,60

20 000,00

10 107,12

50,54

30 000,00

14 820,30

49,41

20 000,00

10 107,12

50,54

1 198 000,00

889 945,77

74,29

1 400 000,00

1 233 941,74

88,14

527 000,00

0,00

0,00

40 000,00

38 868,00

97,17

600

600

600
600

600
600

600

23

RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2021 R.

700
700
700

700
700

750

754
754

754

801

921
921

926

Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Chrosno
Instalacja OZE w świetlicach
wiejskich Gminy Łanięta
Modernizacja budynku
w Łaniętach nr 15E
z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych z
przeznaczeniem na świetlicę
środowiskową
Remont i rozbudowa świetlicy
wiejskiej w Klonowcu Wielkim
Wykonanie przyłącza
wodociągowego do budynku
świetlicy wiejskiej w m. Juków
Modernizacja budynku Urzędu
Gminy wraz z dostosowaniem do
potrzeb osób niepełnosprawnych
Dotacja celowa na zakup
pojazdu służbowego dla policji
Dotacja celowa na
dofinansowanie zadania – Zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Łanięta
Dotacja celowa na
dofinansowanie zadania –
Przebudowa świetlicy wiejskiej
w Witoldowie wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznej
Laboratoria Przyszłości – zakup
wyposażenia w ramach rozwoju
infrastruktury szkolnej
Budowa kompleksu GOKiS
Montaż instalacji fotowoltaicznej
dla Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Łaniętach
Modernizacja i doposażenie
boiska sportowego
w Łaniętach
Ogółem:

40 000,00

27 194,25

67,99

269 000,00

0,00

0,00

70 600,00

0,00

0,00

25 000,00

23 370,00

93,48

21 000,00

15 990,00

76,15

20 000,00

18 450,00

92,25

4 500,00

4 480,67

99,57

300 000,00

300 000,00

100,00

35 000,00

34 235,80

97,82

60 000,00

39 343,00

65,58

96 000,00

9 471,00

9,87

64 400,00

3 075,00

4,78

124 500,00

97 815,70

78,57

4 495 000,00

2 900 692,96

64,54

Jak przedstawiono powyżej w tabeli największymi zadaniami inwestycyjnymi gminy
w roku 2021 r. były:
- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102251E i Nr 102259E” na ogólną kwotę 1 233 941,74
zł. Inwestycja ta została zrealizowana z udziałem środków, które Gmina pozyskała w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 887 030,00 zł oraz dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 315 104,14 zł, a wkład własny Gminy
to kwota 31 807,60 zł.
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- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102273E i drogi gminnej Nr 102276E (działka drogowa
118) w miejscowości Chruścinek” została również dofinansowana ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 848 418,37 zł, a wkład własny Gminy wyniósł
41 527,40 zł.
- „Modernizacja i doposażenie boiska sportowego w Łaniętach” Gmina pozyskała dotację
celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 70 000,00 zł, udział Gminy w tym
zadaniu to kwota 27 815,70 zł.
- „Remont drogi powiatowej Nr 2142E Kutno (ul. M. Skłodowskiej-Curie)- Łanięta -Kąty
na odcinku od km 16+510 do km 18+610” Gmina na realizację zadania otrzymała środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 129 477,49 zł, które przekazała
w formie dotacji celowej dla Powiatu Kutnowskiego.
- „Laboratoria Przyszłości – zakup wyposażenia w ramach rozwoju infrastruktury
szkolnej” zadanie na kwotę 39 343,00 zł zostało sfinansowane w pełnej wysokości ze środków,
otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” przekazanie dotacji celowej
w wysokości 300 000,00zł dla OSP Łanięta.
- „Zakup rozsiewacza do piasku i soli” ze środków własnych, tj. 38 868,00 zł.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrosno” ze środków własnych tj. 27 194,25
zł.
- „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Juków”
ze środków własnych tj. 15.990,00 zł.
- „Zakup pojazdu służbowego dla policji” ze środków własnych przekazano dotację celową
w wysokości 4 480,67 zł.
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z montażem instalacji
fotowoltaicznej” ze środków własnych przekazano dotację celową dla OSP w Witoldowie
w kwocie 34 235,80 zł.
W 2021 roku przygotowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe niezbędne
do opracowania wniosków na dofinansowanie zadań, których realizacja nastąpi w 2022 roku.
W ramach wydatków bieżących budżet gminy jest wykonywany zgodnie
ze wskazaniem tj. uchwałą budżetową i tak:
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 456 805,49 zł tj. 99,71 % planu
z przeznaczeniem na: odprowadzenie 2 % odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi
w kwocie 12 779,00 zł, kwotę 403 521,21 zł wydatkowano na częściowy zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników zgodnie z wydanymi
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decyzjami, wydatkowano również kwotę 40 505,19 zł na realizację projektów lokalnych,
pozyskana na to zadanie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Granty sołeckie) to kwota
39 988,10 zł, a udział własny Gminy wyniósł 517,09 zł;
- w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę na utrzymanie
hydroforni i Stacji Uzdatniania Wody tj. płace i pochodne od płac konserwatora, energię
elektryczną, zakupy materiałów na awarie oraz bieżącą konserwację pomieszczeń stanowią
kwotę 205 827,37 zł, tj. 77,92 % planu;
- w dziele Transport i łączność na lokalny transport zbiorowy wydatkowano ogółem kwotę
158 847,02 zł, w tym przekazano dotację celową, zgodnie z porozumieniem, dla Powiatu
Kutnowskiego w wysokości 45 000,00 zł, a także kwotę 21 850,74 zł jako udział gminy,
zgodnie z umową z Urzędem Wojewódzkim w sprawie organizacji przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej, dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego to kwota
91 996,28 zł. Na bieżące wydatki dotyczące dróg gminnych wydatkowano kwotę – 32 835,05
zł tj. 36,09 % planu, głównie na usuwanie ubytków po okresie zimowym, zakup mieszanki
mineralno-asfaltowej, zakup paliwa do ciągnika w celu koszenia rowów przy drogach, zakup
paliwa i części eksploatacyjnych do koparko-ładowarki, rębaka i kosiarek;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, czyli
m.in. na utrzymanie zasobów mieszkalnych i użytkowych w gminie wydatkowano kwotę –
201 632,74 zł, tj. 87,78 %;
- w dziale Działalność usługowa na utrzymanie grobów żołnierskich w 2021 roku
wydatkowano kwotę 1 169,21 zł tj. na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie znajdujące
się na cmentarzu;
- w dziale Administracja publiczna na administrację państwową i samorządowa
wydatkowano kwotę 1 662 235,43 zł, z tego na:
-

zadania zlecone - urzędy wojewódzkie – 85 786,35zł;

-

radę gminy i obsługę rady – 95 158,89 zł;

-

administrację samorządową – urząd gminy – 1 248 561,44 zł;

-

spis powszechny i inne – 15 860,38 zł;

-

promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35 241,53zł;

-

na pozostałą działalność – 181 626,84 zł.

- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 473,42 zł;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na utrzymanie pięciu
jednostek OSP tj. zakup paliwa do samochodów, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego
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OSP oraz mechaników za konserwację samochodów, ekwiwalent za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, drobne remonty i naprawy a także ubezpieczenie
strażnic, strażaków oraz samochodów OSP - wydatkowano kwotę 52 348,21 zł;
- dziale Obsługa długu publicznego na obsługę długu jednostki wydatkowano kwotę 7 169,32
zł tj. 47,80 % planu z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek na finansowanie
przejściowego deficytu budżetu;
- w dziale Różne rozliczenia finansowe na opłaty bankowe za prowadzenie rachunków
wydatkowano kwotę 4 210,00 zł. Na koniec roku pozostały nierozdysponowane rezerwy
budżetu: na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 35 407,00 zł
i rezerwa ogólna w wysokości 65 562,00 zł;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 3 234 753,03 zł, z tego:
-

na szkołę podstawową - 2 220 013,18 zł;

- na przedszkole - 523 547,97 zł;
-

na dowóz uczniów do szkół - 129 757,78 zł;

-

stołówki szkolne i przedszkolne - 178 040,84 zł;

-

na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 140 270,20 zł;

-

na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce - 13 888,00 zł;

- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 22 215,06 zł;
- dokształcanie nauczycieli - 7 020,00 zł.
- w dziale Ochrona zdrowia na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi
z budżetu gminy wydatkowano kwotę – 37 736,15 zł, została ona głównie wydatkowana
na diety dla członków komisji oraz na prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, a także na szkolenia członków komisji. Na pozostałą działalność kwotę
33 069,75 zł, tym głównie to wydatki dotyczące utworzenia i utrzymania stanowiska gminnego
koordynatora

ds.

szczepień

przeciw

COVID-19,

organizacji

transportu

na szczepienia i promocję szczepień - kwota 32 872,75 zł, a także 197,00 zł na zakup
materiałów biurowych na pokrycia kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.
7 ust.4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano kwotę – 819 184,03 zł, w tym na:
-

opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 204 619,84 zł;

-

opłaty za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia – 22 959,80 zł;
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- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 966,45 zł;
-

zasiłki okresowe i celowe kwotę – 74 111,67 zł;

-

dodatki mieszkaniowe – 2 712,08 zł;

-

zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 115 368,69 zł;

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 296 949,86 zł;
- na pomoc w zakresie dożywiania – 65 998,81 zł;
- na realizację programu Wspieraj seniora - 26 496,83 zł;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
wydatkowano kwotę 45 236,88 zł.
- w dziale Rodzina wydatkowano kwotę 3 929 149,35 zł w tym na:
-

świadczenie wychowawcze – 2 331 151,56 zł;

-

świadczenia rodzinne kwotę – 1 498 346,73 zł;

-

Kartę dużej rodziny - 100,00 zł;

-

Wspieranie rodziny – 33 917,99 zł;

-

Rodziny zastępcze - 42 705,35 zł;

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne – 22 927,72 zł.
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 785 594,59
zł, w tym:
- kwotę 200 624,39 zł na utrzymanie bieżące oczyszczalni ścieków tj. płace pracownika,
energię elektryczną, materiały do bieżących napraw, środki chemiczne, analizy ścieków;
- kwotę 440 963,64 zł wydatkowano na gospodarkę odpadami;
- kwotę 115 223,26 zł wydatkowano na oświetlenie uliczne wszystkich dróg oraz na
konserwację oświetlenia ulicznego;
- na zakup sadzonek, licencję programu Systemu Informacji o Środowisku oraz zakup nagród
w konkursie Przyroda -Twój przyjaciel” wydatkowano kwotę 3 305,30 zł;
- kwotę 25 478,00 zł wydatkowano na pozostałą działalność tj. różne opłaty i składki opłaty
za schronisko, za utylizację odpadów zwierzęcych, składki dla Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego w Kutnie.
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na działalność Gminnego Ośrodka
Kultury w Łaniętach przekazano dotację w kwocie 340 000,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Łaniętach nie wykorzystał w całości przyznanej dotacji i w styczniu 2022 roku
dokonał zwrotu w wysokości 65 827,29 zł;
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- w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody wydatkowano kwotę 8 017,73 zł na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek,
materiałów do odnowienia sceny i ławek w parku, materiałów do odstraszania ptaków
i środków chwastobójczych.
Przychody budżetu stanowią ogółem kwotę 1 136 061,64 zł i są to wolne środki
w wysokości 1 067 305,29 zł, niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8
ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 762,65 zł oraz spłata pożyczki udzielonej OSP
Witoldów na realizację zadania dotyczącego przebudowy świetlicy wiejskiej w Witoldowie
wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w wysokości 62 993,70 zł.
Rozchody budżetu to kwota 137 852,33 zł, z tego: spłaty wcześniej zaciągniętych
kredytów bankowych, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, a także
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
kwota 74 858,63 zł oraz pożyczka udzielona dla OSP Witoldów na realizację zadania
dotyczącego przebudowy świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z montażem instalacji
fotowoltaicznej w wysokości 62 993,70 zł.
W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
umorzył częściowo pożyczkę z 2017 roku pod warunkiem przeznaczenia kwoty umorzenia
tj. 30 554,57 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup ciągnika wraz z urządzeniem
wielofunkcyjnym do koszenia poboczy”.
Całkowita kwota zadłużenia Gminy na 31.12.2021 r. wynosiła 415 600,00 zł, w tym:
- kredyt bankowy - 326 000,00 zł;
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 89 600,00 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił
2 127 950,84 zł.
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W 2021 roku Gmina Łanięta nie
zaciągała pożyczek

Stan środków pieniężnych na rachunku
budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku
wynosił 2 127 950,84 zł

Rzeczywista kwota zadłużenia na
31.12.2021 roku wynosiła 415 600,00 zł

Źródło: opracowanie własne

3. Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2021 roku

Stan środków
transportowych:
425 178,82 zł

Stan
nieruchomości
komunalnych
5 024 379,02 zł

MIENIE
KOMUNALNE
24 587 466,97 zł

Stan urządzeń
technicznych
i maszyn:
813 984,55 zł

Stan budynków
i budowli
komunalnych:
18 323 872,58 zł

*Dochody uzyskiwane przez Gminę Łanięta z tytułu wykonywania prawa własności oraz
prawa posiadania na rok 2021 stanowią kwotę brutto: 164 413,50 zł.
Źródło: opracowanie własne
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V. ZADANIA I PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2021 ROKU
1. „Infrastruktura sportowa Plus”
W ramach programu Gmina Łanięta pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego 70 000,00 zł na przedmiotowe zadanie.

Źródło: zasoby własne

2. „Przebudowa dróg gminnych Nr 102251E i Nr 102259E”
Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania
dotyczącego przebudowy dwóch dróg w miejscowościach Zgoda-Anielin i Witoldów.
Realizacja tego projektu była dla Wójta Gminy Łanięta Tomasza Szczęsnego, jednym
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z priorytetowych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2021 roku. Całkowita
wartość zadania wyniosła 1 233 941,74 zł.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

z

102251

102259

102251
Źródło: zasoby własne
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z

102251

102259

102259
Źródło: zasoby własne

3. „Przebudowa drogi gminej Nr 102273E i drogi gminnej Nr 102276E
(działka drogowa 118) w miejscowości Chruścinek”
Zadanie dotyczące dwóch dróg gminnych zostało zrealizowane dzięki środkom
pozyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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z
10227

102273

z ł

118

102273
Źródło: zasoby własne

z
10227

102273

z ł

118

10227
Źródło: zasoby własne

4. „Remont drogi powiatowej Nr 2143E Kutno (ul. M. Skłodowskiej-Curie)Łanięta – Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610”
Gmina na realizację zadania otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w wysokości 129 477,49 zł, które przekazała w formie dotacji celowej dla Powiatu
Kutnowskiego.
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2142

Źródło: Powiat Kutnowski oraz zasoby własne

W 2021 roku zrealizowaliśmy inwestycje polegające na remoncie i przebudowie dróg
gminnych, z czego: w ramach przebudowy 5 282 m dróg gminnych, zaś w ramach remontu
2 100 m dróg powiatowych.

7

z

w ramach przebudowy
5 282 m dróg gminnych

w ramach remontu
2 100 m dróg powiatowych

Źródło: opracowanie własne
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5. „Aktywna Tablica”
Wójt Gminy Łanięta przekazał środki w wysokości 35.000,00 zł Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020-2024.

6. „Laboratoria przyszłości”
W ramach projektu pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które
trafiły do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach. Za pozyskane
środki zakupiono nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom
rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, informatyki czy w ramach
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół
zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Nasza szkoła w pierwszym etapie programu zakupiła:
•

drukarkę 3D wraz z laptopem i innymi akcesoriami – 10 450,00 zł;

•

filamenty do drukarki – 1 920,00 zł;

•

mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami – 7 600,00 zł;

•

stacje lutownicze na gorące powietrze – 1 596,00 zł;

•

sprzęt do nagrań audio-video (aparat fotograficzny, statyw z akcesoriami, oświetlenie
do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, mikroporty, mikrofony
dynamiczne, gimbal) – 9 578,00 zł;

•

robot edukacyjny – 4 000,00 zł;

•

walizkę długopisów 3D (6 szt.) – 4 199,00 zł.
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Suma wsparcia rządowego wykorzystana w 2021 r. wynosi 39 343,00 zł. Pozostałe środki,
czyli 20 657,00 zł będą wykorzystane do 31 sierpnia 2022 r.

7. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Gmina Łanięta jako jedna z niewielu gmin Powiatu Kutnowskiego przystąpiła do
realizacji Modułu IV programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
w ramach którego mieszkańcy naszej gminy otrzymali bezpłatnie, niezależnie od dochodu
paczki zawierające artykuły spożywcze, chemiczne i środki ochrony osobistej. Ponadto
zostały zakupione środki ochronne przed chorobą COVID-19.

37

RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2021 R.

8. „Granty sołeckie”
We współpracy z sołtysami i mieszkańcami Gminy Łanięta pozyskano niemalże
40 000,00 zł na realizację 4 „Grantów sołeckich”.

Sołectwo Łanięta
Dla sołectwa Łanięta pozyskano środki w wysokości 10 000,00 zł na realizację projektu
lokalnego pn. „Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do tenisa stołowego oraz
piłkarzyków”.

Źródło: zasoby własne

Sołectwo Juków
Dla sołectwa Juków pozyskano środki w wysokości 10 000,00 zł, a wkład własny to
69,79 zł na realizację projektu lokalnego pn. „Budowa placu zabaw i zagospodarowanie
terenu”.
38

RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2021 R.

ł

z

z

Źródło: zasoby własne

Sołectwo Witoldów
Dla sołectwa Witoldów pozyskano środki w wysokości 9 988,10 zł na realizację
projektu lokalnego pn. „Świadkowie historii, wiary i dziedzictwa kulturowego”.
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,,

,

z

z

z

Źródło: zasoby własne
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Sołectwo Wilkowia
Dla sołectwa Wilkowia pozyskano środki w wysokości 10 447,19 zł, a wkład własny to
447,19 zł na realizację projektu lokalnego pn. „Doposażenie części gastronomicznej świetlicy
oraz remont krzyży i figurki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich”.

ł
z

z
z

z

zzz
z

ł
z

Źródło: zasoby własne

Podkreślić należy, że prawidłowa realizacja projektów możliwa była dzięki
zaangażowaniu mieszkańców, którzy własną pracą wspomogli wykonanie poszczególnych
grantów.
Dziękujemy Sołtysom za zaangażowanie i chęć realizacji wymienionych przedsięwzięć,
a mieszkańcom za pracę i trud. Granty sołeckie mają na celu nie tylko realizację małych
projektów lokalnych, ale także wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa
obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej.

9. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach Gmina przekazała dotację w wysokości
300 000,00 zł dzięki czemu zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
Nowy samochód wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Cieszymy się, że
w naszej gminie została zrealizowana inwestycja mająca ogromne znaczenie dla dobra lokalnej
społeczności.
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Źródło: zasoby własne
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10. Zakup pojazdu służbowego
Samorząd Gminy Łanięta przekazał na rachunek Funduszu Wsparcia Policji
Województwa Łódzkiego dotację celową 4 480,67 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu
dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

11. Zakup rozsiewacza do piasku i soli
Z myślą o bezpieczeństwie użytkowników ruchu drogowego na terenie naszej Gminy,
został zakupiony rozsiewacz piasku i soli typu N062 RCW.

Źródło: zasoby własne
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12. Renowacja i naprawa ksiąg stanu cywilnego
Gmina pozyskała dotację celową od Wojewody Łódzkiego na renowację i naprawę
ksiąg stanu cywilnego w wysokości 7 500,00zł.

Źródło: zasoby własne

13. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Juków
W świetlicy wiejskiej w miejscowości Juków zostało wykonane przyłącze
wodociągowe. Wartość zadania wyniosła 15 990,00 zł i zostało w całości sfinansowane
z budżetu Gminy.

Gmina Łanięta realizując projekty i inwestycje korzysta ze środków zewnętrznych
i różnego rodzaju programów pomocowych. Łącznie w 2021 roku w wyniku wniosków
złożonych przez Wójta Gminy Łanięta Tomasza Szczęsnego pozyskano ok. 3 800 000,00 zł.
Dodatkowe środki pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie
pracowników w ramach robót publicznych uzyskując refundację kosztów wynagrodzenia
w wysokości 263 932,16 zł.
Ponadto, Wójt Gminy odebrał dwie wstępne promesy dotyczące dużych projektów
inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się w 2022 roku.
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VI. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

Gmina Łanięta
wykonuje swoje zadania,
realizując następujące programy i strategie:

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego
ustalającym przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
określającym zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu. Jego treść musi być zgodna
z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które z kolei
określa politykę przestrzenną gminy.
Gmina Łanięta w całości objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Został on przyjęty uchwałą Nr IX/49/03 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 sierpnia
2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łanięta.
W 2010 roku przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Suchodębie Majątek oraz Juków Franciszków (Uchwała Nr XXXVII/176/10 Rady Gminy Łanięta z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łanięta dla
terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Suchodębie Majątek i Juków - Franciszków).
Głównym celem opracowania zmiany planu było przeznaczenie części istniejących terenów
upraw rolnych na tereny nadal przeznaczone pod uprawy rolne z możliwością realizacji
przedsięwzięcia związanego z budową farmy wiatrowej w granicach obrębów ewidencyjnych
Suchodębie Majątek i Juków-Franciszków.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, mającym na celu
utrzymanie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju danego obszaru. To właśnie m.in.
niewielka ilość terenów przeznaczonych w miejscowym planie na cele inwestycyjne oraz
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szereg ograniczeń związanych z możliwością zabudowy spowodowały, iż Wójt Gminy Łanięta
zainicjował rozpoczęcie prac, zmierzających do opracowania analizy zasadności przystąpienia
do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pierwszym
kroku poddano ocenie aktualność opracowań planistycznych obowiązujących na terenie gminy
Łanięta. W tym celu przyjęto Uchwałę nr XXXIV/210/21 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 lipca
2021 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łanięta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
w której stwierdzono, po przeprowadzonej analizie, nieaktualność lub częściową nieaktualność
opracowań planistycznych obowiązujących na terenie gminy Łanięta. Przed rozpoczęciem prac
nad zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest
przystąpienie do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Wobec powyższego, przyjęto Uchwałę Nr XXXIV/211/21 Rady Gminy
Łanięta z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łanięta. Prace nad opracowaniem
nowego studium zostały wstrzymane ze względu na projekt nowelizacji ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w której mają zostać uchylone przepisy upoważniające do
wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego
miejsce ma zastąpić nowe narzędzie planistyczne, tj. plan ogólny, uchwalany obligatoryjnie dla
całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego.

2. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Łanięta w 2021 roku”
W 2021 roku Gmina Łanięta pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.:
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2021
roku”. Całkowita wartość zadania 14 214,82 zł.
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 11 845,00 zł.
Zadanie polegające na odbiorze, transporcie, usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów
azbestowych z 16 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta, z przyczyn
niezależnych od Gminy Łanięta, zostanie zrealizowane w 2022 roku.
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3. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2021 roku.
Program został przyjęty przez Radę Gminy Łanięta Uchwałą Nr XXIX/192/21 z dnia
9 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2021 roku”.
W lutym 2021 roku została podpisana umowa z firmą TOMVET – PSIAKOWO
z siedzibą w Łowiczu, w ramach której firma miała dokonywać wyłapywania bezdomnych
zwierząt, zapewnić im opiekę weterynaryjną i pobyt w schronisku „Psiakowo i spółka”.
W ciągu roku do schroniska trafiło 12 psów. Na koniec roku w schronisku pozostają 2 psy,
które czekają na adopcję.
Ogólne koszty opieki weterynaryjnej, schroniskowej i elektronicznego znakowania oraz
kastracji i sterylizacji zwierząt, będących własnością mieszkańców Gminy Łanięta wyniósł
16 755,00 zł.
4. Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Program realizowany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr V/28/19 z dnia
11 stycznia 2019 roku. Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym
w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
i dotyczy realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie
pomocą osób dorosłych, w szczególności osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych
i samotnych. W Gminie Łanięta program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
- posiłek;
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
W 2021 r. koszt realizacji programu wyniósł 74 413,10 zł, w tym wkład Gminy 14 882,62 zł.
Z programu skorzystało 214 osób.

5. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łanięta.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nakłada

na

gminy

między

innymi

obowiązek

wspierania

rodziny

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci, współfinansowanie pobytu
dzieci w pieczy zastępczej oraz tworzenie gminnych programów.
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Asystent rodziny w 2021 roku pracował z 5 rodzinami z terenu gminy. Jego praca
polegała na wzmocnieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców w stopniu
umożliwiającym pozostanie dzieci w rodzinie biologicznej lub powrót do rodziny biologicznej
z pieczy zastępczej. W rodzinach współpracujących z asystentem rodziny było 23 osoby, w tym
15 dzieci.
Realizacja założeń Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łanięta w 2021 roku
nastąpiła poprzez zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom:
- stypendium szkolne dla 44 uczniów;
- paczki z Banku Żywności dla 530 osób;
- program dożywianie dla 50 rodzin;
- zasiłki z pomocy społecznej: zasiłki okresowe, zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla
57 rodzin.

6. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie”
Gminny Program funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XXI/137/17 Rady Gminy
Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021”.
Cele Programu to: zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy
Łanięta, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie, zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Realizacja Programu
w dużym stopniu opierała się na działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego.
Podejmowano działania mające na celu niesienie pomocy osobom doznającym
przemocy i stosującym przemoc oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym
jej zatrzymanie. Omawiane były możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania
wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną
dotkniętą przemocą. W ramach pracy Zespołu utworzono 4 grupy robocze w celu pracy
z konkretnymi rodzinami. Grupy Robocze spotkały się na 12 posiedzeniach. Pracowano
z 8 rodzinami w ramach założonych 13 „Niebieskich Kart”.
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7. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łanięta”
Zagadnienia

profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

oraz

przeciwdziałania narkomani na szczeblu lokalnym reguluje Uchwała Rady Gminy Łanięta
Nr XXIII/158/20 z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2021 rok”. Program finansowany jest ze środków własnych Gminy Łanięta pozyskiwanych
od podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
Zadania obejmowały w szczególności:
➢ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych – zadanie to było realizowane przez zapewnienie osobom uzależnionym,
ich rodzinom, osobom nadużywającym alkoholu dostępu do usług terapeuty uzależnień,
usług członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy
psychologicznej i prawnej;
➢ pomocy psychologicznej udzielano w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz
w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kutnie. Działania wobec osób
doznających przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie były prowadzone głównie
przez Zespół Interdyscyplinarny w Łaniętach;
➢ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i

przeciwdziałania

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, realizowano poprzez: zakup materiałów
profilaktycznych „Uzależnienia XXI wieku” oraz „Przemoc, Agresja, Terroryzm”,
które udostępniono w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach;
➢ wsparcia w postaci udzielania bezpłatnych porad prawnych dla osób uzależnionych oraz
ich rodzin i otoczenia.
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8. Program współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021
rok
Gmina Łanięta współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Roczny program
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność

pożytku

publicznego

na

rok

2021

został

uchwalony

w

dniu

18 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Łanięta Nr XXVI/177/20.
Zgodnie z zapisami ustawy współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa
się

po

ogłoszeniu

otwartego

konkursu

ofert

na

realizację

zadań

publicznych

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.

50

RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2021 R.

INFORMACJE

VII.

BEZPIECZEŃSTWA,

DOTYCZĄCE

OCHRONY

STANU

PRZECIWPOŻAROWEJ

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE ŁANIĘTA
1. Bezpieczeństwo mieszkańców
Utrzymanie

porządku

publicznego

i

bezpieczeństwa

obywateli

oraz

ochrony

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej stanowi jeden z podstawowych obowiązków gminy.
Gmina Łanięta prowadzi szereg działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom
bezpieczeństwa. Do takich działań należy dbanie o odpowiedni stan techniczny infrastruktury
komunalnej, dróg, oświetlenia drogowego, a także wsparcie dla podmiotów prowadzących
bezpośrednie działania w zakresie bezpieczeństwa poprzez:
➢ zadania związane z obronnością kraju;
➢ zadania obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
➢ zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg zadań
obrony cywilnej, z których najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania
zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania. W ramach zadań obronnych we współpracy
z Wojskową Komendą Uzupełnień w Skierniewicach organizowana jest kwalifikacja
wojskowa. W 2021 roku do kwalifikacji wojskowej stawiło się 19 osób rocznika podstawowego
z terenu gminy Łanięta.
Gmina Łanięta współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz udziela im
wsparcia finansowego i merytorycznego. Udzielana pomoc to forma podziękowania strażakom
za ich odpowiedzialną służbę na rzecz mieszkańców.
Celem nadrzędnym samorządu gminy jest utrzymanie OSP na jak najwyższym
poziomie, dlatego też ponosi koszty ich wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, ubezpieczenia
i zapewnienia gotowości bojowej jednostek i ich członków oraz zabiega o pozyskanie środków
zewnętrznych na doposażenie sprzętowe i osobiste.
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z

z

z

W ramach zadania, które współ nansowano ze środków unduszu
Sprawied iwości Gmina Łanięta pozyskała do nansowanie w kwocie
73 533,19 zł, przy wkładzie własnym 742,78 zł.

z

z

z

ozyskane wsparcie nansowe
zostało przeznaczone na zakup
sprzętu i wyposażenia na rzecz
trzech ednostek S z terenu
nasze gminy
,
z
.

Źródło: zasoby własne

Na terenie gminy Łanięta działa obecnie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
zarejestrowanych jako stowarzyszenia:
1. OSP Łanięta – działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
2. OSP Suchodębie.
3. OSP Anielin.
4. OSP Witoldów.
5. OSP Wilkowia.
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2. Ochrona zdrowia mieszkańców
Mieszkańcy Gminy Łanięta mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS”, który świadczy usługi medyczne na terenie
naszej Gminy.
Wykaz personelu medycznego w NZOZ „SALUS”
Wyszczególnienie
1. Lekarze medycyny ogółem zatrudnieni w placówkach
świadczących usługi POZ w tym:
Lekarze specjaliści, w tym:
a) pediatra
c) internista
2. Pielęgniarki i położne środowiskowe zatrudnione na terenie
gminy w placówkach POZ na podstawie kontraktu z kasą
chorych

stan
3
3
1
2
3

W budynku należącym do Gminy funkcjonuje Prywatny Gabinet Stomatologiczny oraz Punkt
Apteczny.
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VIII. OŚWIATA
W Gminie Łanięta funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowe:
•

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.

•

Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach.

Źródło: zasoby własne

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach
Działalność szkoły podzielona została na dwa okresy.
Od stycznia 2021 do szkoły uczęszczało 167 uczniów, w czerwcu rok szkolny kończyło
170 uczniów (jeden uczeń zmienił szkołę w marcu, czterech zostało przyjętych w maju):
•

w klasach I – III - 48 uczniów (3 oddziały);

•

w klasach IV – VIII - 122 uczniów (7 oddziałów);

Zajęcia edukacyjne prowadzone były przez 20 nauczycieli wszystkich potrzebnych
specjalności. Wśród nich pracowało: 1 nauczyciel stażysta, 1 nauczyciel kontraktowy,
11 nauczycieli mianowanych oraz 7 nauczycieli dyplomowanych. Pięciu nauczycieli
pracujących w szkole odbywało staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Stanowiska
kierownicze w szkole: dyrektor szkoły – 1 etat. Pracownicy administracji i obsługi: 9 etatów,
sekretarka – 1 etat, starsza woźna – 1 etat, opiekun dowozu/sprzątaczka – 2 etaty, sprzątaczka
– 2 etaty, starszy konserwator – 1 etat, kucharka – 1 etat, kucharka/intendentka – 1 etat.
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Egzamin ósmoklasisty
Egzamin został przeprowadzony w dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. i w drugim terminie
dla dwóch uczniów – 16, 17 i 18 czerwca w formie pisemnej z trzech obowiązkowych
przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski. Zadania we wszystkich arkuszach
sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe −
z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych
wg Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. poz.493, z późn. zm.).
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie
z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury
i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się
umiejętnością dobierania modelu matematycznego do sytuacji praktycznej – analizowania
prostego doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego
określonego w tym doświadczeniu. Na egzaminie z języka angielskiego ósmoklasiści najlepiej
poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka
polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia literackiego
sprawdzające umiejętność rozpoznania rodzaju literackiego, jakim jest epika i określenia jej
charakterystycznych cech. Z matematyki trudne okazało się zadanie otwarte, którego
rozwiązanie wymagało stworzenia strategii rozwiązania problemu geometrycznego.
W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte
sprawdzające znajomość środków językowych oraz zadanie otwarte sprawdzające umiejętność
tworzenia wypowiedzi pisemnej.
Średnie wyniki w procentach
Przedmiot

Wynik szkoły

Język polski
Matematyka
Język angielski

50
33
46

Wynik
w powiecie
56
41
56

Wynik
Wynik w kraju
w województwie
58
60
48
47
65
66
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Wyniki uczniów
Przedmiot
Język polski
Matematyka
Język angielski

Niskie
12
13
13

Średnie
7
4
2

Wysokie
2
4
6

Uroczystości i imprezy szkolne
Uroczystości, imprezy szkolne są integralnym i stałym elementem życia szkoły.
Przebieg większości organizowanych imprez to efekt wspólnej pracy uczniów, nauczycieli
i rodziców.
Uroczystości szkolne styczeń – czerwiec 2021:
Termin
21, 22 stycznia
2021 r.

Uroczystość
Dzień Babci
i Dziadka

9 lutego 2021 r.

Dzień
Bezpiecznego
Internetu

14 lutego 2021 r.

Walentynki

21 lutego 2021 r.

Międzynarodowy
Dzień Języka
Ojczystego

Luty 2021 r.

Szkolny Dzień
Profilaktyki

8 marca 2021 r.

Dzień Kobiet

18 marca 2021 r.

Dzień
Matematyki

21 marca 2021 r.

Dzień Wiosny

Opis
Uczniowie klasy II przygotowali program artystyczny dla Babć
i Dziadków, który został nagrany i udostępniony online.
11 lutego z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest
Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku hasło akcji
brzmiało: „Razem dla lepszego Internetu”. Na zdalnych
lekcjach informatyki w klasach IV-VIII zostały przeprowadzone
zajęcia poświęcone tematyce zagrożeń w sieci oraz zasad
bezpiecznego korzystania z niej. Uczniowie klasy VIII brali udział
w zdalnych zajęciach organizowanych przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Kutnie na temat „Bezpieczeństwo
w cyberprzestrzeni”. Odbył się też konkurs informatyczny:
„Bezpieczni w sieci”.
W tym roku Samorząd Uczniowski stworzył internetową
skrzynkę, na adres której uczniowie mogli wysyłać swoje
walentynki. Wszyscy ubraliśmy się na czerwono, by
zaakcentować pozytywne przesłanie tego święta. Na podstawie
głosów oddanych przez całą społeczność szkolną, powstała
również Walentynowa lista przebojów
Uczniowie tego dnia zapoznali się z filmikami pt.: „Błyskawiczne
dzieje polszczyzny” oraz poznali ciekawostki językowe.
Z okazji Dnia Profilaktyki ogłoszony został konkurs: „Co robię dla
zdrowia?”. Uczniowie klas I-III wykonali prace plastyczne, a starsi
nagrali filmy.
Samorząd Uczniowski zorganizował głosowanie w formie
online w kategoriach: najmilsza, najładniejsza, najbardziej
pomocna, najbardziej wysportowana i najlepiej ubierająca się
dziewczyna. Głosy oddawali chłopcy z naszej szkoły.
W tym roku pod hasłem "Ziemia się liczy". Zamiast tradycyjnych
zajęć w poszczególnych klasach odbywał się Turniej
Matematyczny.
Uczniowie klas I-III brali udział w konkursie recytatorskim
„Wiosna pachnąca zielenią” w formie on-line. Starsi uczniowie
przebierali się wiosennie na godzinach z wychowawcą.
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22 kwietnia 2021 r.

Dzień Ziemi

15 maja 2021.

Dzień Polskiej
Niezapominajki

26 maja 2021 r.

Dzień Mamy
i Taty

1 czerwca 2021 r.

Dzień Dziecka
i Sportu

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku
szkolnego

26 czerwca 2021 r.

Gminny Festyn
Rodzinny

Uczniowie kl.VI i VII przygotowali krótką część artystyczną,
którą nagrali i zaprezentowali online. Przypomnieli, jak planeta
Ziemia jest dla nas ważna, jak niewłaściwie postępujemy
przyczyniając się do degradacji środowiska naturalnego. Opiekun
Szkolnego Koła LOP przeprowadził konkursy o tematyce
ekologicznej dla uczniów klas I – VIII: „Ziemia jest tylko jedna”
(konkurs plastyczny) i „Przyroda w poezji” (konkurs recytatorski).
Tegoroczne obchody Dnia Niezapominajki to „Galeria Przyrody”
podejrzanej przez okno zza monitora komputera, podczas
wiosennych spacerów czy napotkanej przypadkiem w drodze do
domu. Uczniowie licznie przesyłali zdjęcia piękno otaczającego
ich świata.
Uczniowie klasy III nagrali film - przedstawienie na cześć
wszystkich Rodziców, który został udostępniony online.
W tym dniu wychowawcy klas przeprowadzali zajęcia
integracyjne ze swoimi wychowankami, świętując powrót do
nauki stacjonarnej. Nie zabrakło także gier i zabaw
sportowych. Uczniowie delektowali się domową pizzą
i słodkimi przekąskami.
W reżimie sanitarnym uczniowie odebrali świadectwa szkolne
promujące do następnej klasy w trzech grupach (kl. I-III, IVVI i VII-VIII). Najlepsi otrzymali nagrody za wysokie wyniki
w nauce, 100% frekwencję, nagrody za czytelnictwo
i systematyczne oszczędzanie w SKO. Szkołę ukończyło
20 uczniów.
Uczniowie klas VII prezentowali lokalnej społeczności gminy
Łanięta przedstawienie kabaretowe „Randka w ciemno”
według autorskiego scenariusza.

Lipiec – grudzień 2021

INFORMACJE OGÓLNE
Od 1 września 2021 r. do szkoły uczęszczało 166 uczniów, klasyfikacja śródroczna
dotyczyła 169 uczniów:
•

w klasach I – III - 51 uczniów (3 oddziały);

•

w klasach IV – VIII - 118 uczniów (7 oddziałów).
Zajęcia edukacyjne prowadzone były przez 20 nauczycieli wszystkich potrzebnych

specjalności. Wśród nich pracowało: 3 nauczycieli kontraktowych, 9 nauczycieli mianowanych
oraz 8 nauczycieli dyplomowanych. Dwóch nauczycieli pracujących w szkole odbywa staż na
kolejny stopień awansu zawodowego.
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Uroczystości i imprezy szkolne
Od września do grudnia 2021 r. odbyły się następujące uroczystości szkolne:
Data

Nazwa
uroczystości

wrzesień 2021 r.

Sprzątanie świata

15 września 2021 r.

Międzynarodowy
Dzień Kropki

30 września 2021 r.

Dzień Chłopca

1 października
2021 r.

Dzień Głośnego
Czytania

4 października
2021 r.

Dzień Języków
Obcych

8 października
2021r.

Światowy Dzień
Uśmiechu

8 października
2021r.

Światowy Dzień
Tabliczki
Mnożenia

14 października
2021 r.

Pasowanie na
ucznia

14 października
2021 r.

Dzień Komisji
Edukacji
Narodowej

24 października
2021 r.
26 października
2021 r.

Światowy Dzień
Origami
Europejski
Tydzień
Kodowania

5 listopada 2021 r.

Dzień Postaci
z Bajek

10 listopada 2021 r.

Święto
Niepodległości

18 listopada 2021 r.

Dzień Nauk
Ścisłych

Opis
Uczniowie włączyli się w 28. Akcję Sprzątania Świata
Fundacji Nasza Ziemia pn.: „Myślę, więc nie śmiecę”.
Dzień zajęć rozwijających kreatywność w kl. I-III jako
obchody święta kropki.
Wybory najlepszych chłopców w różnych kategoriach przez
społeczność uczniowską organizowane przez SU.
Uczniowie poszczególnych klas na zajęciach bibliotecznych
uczcili Dzień Głośnego Czytania, prezentując fragmenty
swoich ulubionych książek, czym zachęcali innych do ich
przeczytania w całości. Starsi koledzy chętnie czytali
fragmenty książek młodszym uczniom.
Klasa III odbyła wirtualny spacer po Wielkiej Brytanii oraz
układała i kolorowała brytyjską flagę z puzzli. Uczniowie klasy
V przygotowali lekcję online dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Strzelcach.
Tego dnia członkowie SU zachęcali całą społeczność szkolną
do jak najczęstszego obdarowywania się uśmiechem.
Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw
są przygotowania, podczas których dzieci przypominają sobie
tabliczkę mnożenia. Następnie sprawdzenie „tabliczkowej
wiedzy” podczas konkurencji o potyczek klasowych.
W naszej szkole jak co roku odbyła się uroczystość ślubowania
uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści ubrani w stroje
galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment
uroczystości – pasowanie na ucznia.
Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o Dniu Nauczyciela.
Uczniowie podziękowali nauczycielom za wysiłek i trud
włożony w ich edukację. Nie zabrakło słodkości dla wszystkich
nauczycieli.
SU zorganizował z tej okazji konkurs prac wykonanych
techniką origami.
Uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach kodowania
podczas lekcji informatyki, na których mogli się przekonać,
że programowanie może być ciekawe i przydatne.
W tym dniu w naszej szkole było mnóstwo bajkowych
bohaterów, którzy na przerwach wspólnie się bawili w rytm
bajkowych piosenek.
O godzinie 11.11 na szkolnych korytarzach zabrzmiał
„Mazurek Dąbrowskiego” odśpiewany przez wszystkie klasy.
Obejrzeliśmy też występ uczniów kl. VII, upamiętniający
tę ważną dla Polski datę.
Uczniowie starszych klas uczestniczyli w konkursie
matematycznym,
zabawach
i
grach
związanych
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z przedmiotami ścisłymi: układali domina matematyczne,
rozwiązywali krzyżówki i kwadraty magiczne.
Uczniowie oglądali pokazy multimedialne i filmy,
Międzynarodowy przybliżające poszczególne artykuły konwencji oraz
19 listopada 2021 r.
Dzień Praw
działalność fundacji UNICEF. Ubraniami w kolorze
Dziecka
niebieskim zasygnalizowali solidarność z dziećmi, których
prawa nie są przestrzegane.
Światowy Dzień W szkole zorganizowana została poczta pozdrowień. Każdy
21 listopada 2021 r.
Życzliwości
mógł napisać innej osobie liścik z miłymi słowami. Odbył się
i Pozdrowień
też konkurs na najbardziej życzliwego kolegę.
Dzień
Uczniowie przygotowali „misiowe” przedstawienie dla
25 listopada 2021 r.
Pluszowego Misia młodszych kolegów z klas I-III oraz dzieci z przedszkola.
Każda klasa według własnego pomysłu zorganizowała
Mikołajki. Nie zabrakło upominków i słodkości. Szkołę
6 grudnia 2019 r.
Mikołajki
odwiedził Mikołaj z życzeniami i koszem cukierków
w towarzystwie aniołów.
Godzina
Podczas godzinnej lekcji informatyki uczniowie uczyli się
10 grudnia 2021 r.
Kodowania 2021 programowania, wprowadzenia do informatyki, mającego na
CodeWeek
celu demistyfikację „code”.
W świąteczny nastrój wprowadził nas występ jasełkowy
17 grudnia 2021 r.
Jasełka
z koncertem kolęd.
Wycieczki szkolne
W roku 2021 odbyły się wycieczki:
a) w ramach realizacji projektu edukacji ekologicznej:
- zespół parkowo-pałacowy w Kórniku, arboretum w Rogalinie (kl. VIIa, VIIb),
- arboretum w Rogowie (kl. IV i V),
- Ogród Botaniczny w Łodzi (kl. VIa i VIb),
- Rezerwat Świetlista Dąbrowa w Pernie – zajęcia z pracownikiem Nadleśnictwa
w Chrośnie i konkurs „Mistrz Wiedzy Leśnej” (kl. III),
- Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy – leśna ścieżka edukacyjna „Dzilno”
(kl. VIII),
- Palmiarnia w Poznaniu, zespół parkowo-pałacowy, Pokazowa Zagroda Zwierząt
i Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie (kl. VIIa i VIIb),
- zajęcia terenowe w zespole parkowo-pałacowym w Łaniętach z pracownikiem
Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi (kl. VIa i VIb).
b) wycieczka do Zoo Safari w Borysewie (kl. II i III);
c) wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego Myszogród w Osinach – zajęcia
integracyjne dla kl. IV;
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d) wyjazd do Pracowni Ceramiki w Zaborowie Nowym – zajęcia integracyjnowarsztatowe dla klasy I;
e) wyjazd na Drzwi Otwarte do ZS CKR w Kowalu – kl. VIII;
f) wyjazd na Halowy Turniej Piłki Nożnej do ZS CKR w Kowalu – reprezentacja
chłopców z kl. VII i VIII;
g) Kraków-Oświęcim-Wieliczka-Zakopane – 4-dniowa wycieczka uczniów klas VII i VIII
w dniach 7-10 września 2021r.;

Źródło: zasoby własne

h) Pracownia Ceramiki w Nowym Zaborowie – warsztaty dla kl. III;
i) „Tajemnicza skrzynia” – spektakl profilaktyczny w KDK w Kutnie dla uczniów kl. II
i III;
j) Kowal – zajęcia edukacyjne w siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego dla uczniów kl. VII (w ramach projektu „Mała retencja”);
k) Perna – zajęcia edukacyjne na obszarze Natura 2000 w rezerwacie przyrody Świetlista
Dąbrowa dla uczniów kl. VII (w ramach projektu „Mała retencja”);
l) projekcje filmów „Jak rozmawiać z psem” dla kl. II i III (KDK Kutno) oraz „Czarny
młyn” dla kl. VII i VIII (Kino Górnik w Łęczycy);
m) lekcja muzealna „Numizmatyka – czy w portfelach Polaków zawsze był złoty?”
w Muzeum Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach i warsztaty samodzielnego robienia
lizaków w manufakturze cukierków w Kutnie dla uczniów kl. VI;
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n) Arkadia, Nieborów, Żelazowa Wola – wycieczka edukacyjno-przyrodnicza dla kl. IV
i V.
Udział w ogólnopolskich akcjach, projektach, programach
Akcje pod patronatem MEN: „Razem na Święta” (kartki świąteczne na najbliższych,
starszych i samotnych oraz nauczycieli-emerytów z naszej szkoły, pomoc najbliższym
i sąsiadom w porządkach przedświątecznych), „Szkoła pamięta” (dbanie o groby żołnierzy
walczących za wolność Polski na cmentarzu parafialnym, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
przy pomnikach pamięci na terenie gminy przed Dniem Wszystkich Świętych), „Szkoła do
hymnu” (odśpiewanie w klasach hymnu państwowego 10 listopada o godz. 11.11) dla
uczczenia tradycji polskich świąt religijnych i państwowych.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021 – w tym roku uczniowie poznawali
losy dzieci mieszkających w Jemenie, gdzie trwa kryzys humanitarny, a prawa dziecka nie są
przestrzegane.
Lekcje z Temidą – program przeciwdziałania przyczynom przestępczości skierowany
do dzieci i młodzieży pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Udział w nim wzięły
klasy VI i VII, które uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez adwokata.
Projekt „Na Ratunek Ziemi” - nasza placówka uzyskała dofinansowanie ze Środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację
programu edukacji ekologicznej złożonego w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020”. Kwota dofinansowania to 15 989,00 zł.,
a zakres projektu obejmował: zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki/zajęcia terenowe, warsztaty
stacjonarne, nagrody w konkursach. Założeniem projektu jest podniesienie świadomości uczniów
i lokalnej społeczności w zakresie ochrony czystości powietrza. Z powodu pandemii część zadań
została zrealizowana w I półroczu 2021 roku (warsztaty i wycieczki).
„Dzień Bezpiecznego Internetu” - 11 lutego z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony
jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku hasło akcji brzmiało: „Razem dla lepszego
Internetu”. Na zdalnych lekcjach informatyki w klasach IV-VIII zostały przeprowadzone zajęcia
poświęcone tematyce zagrożeń w sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej. Uczniowie klasy
VIII brali udział w zdalnych zajęciach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kutnie na
temat „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.
„Program dla szkół” - unijny program polegający na dostarczaniu owoców i warzyw oraz
mleka i produktów mlecznych dzieciom z klas I-V.
Program edukacyjny „Trzymaj formę” - inicjatywa propagująca zdrowy styl życia
o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone
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z regularną aktywnością fizyczną. Uczniowie klas V i VI zostali zapoznani z ideą programu,
zasadami zdrowego odżywiania i zdrowymi nawykami.
Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała
książka – wielki człowiek” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przekazane uczniom klasy I.
Akcja Sprzątania Świata – Polska. „Myślę, więc nie śmiecę” kierowana przez Fundację
Nasza Ziemia – uczniowie kl. III i VIIB porządkowali tereny przy szkole i w parku, pamiętając
o segregacji śmieci.

Źródło: zasoby własne

Europejski Tydzień Kodowania 2021 (CodeWeek) - akcja co roku organizowana jest na
terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować
przygodę z programowaniem. To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą
grafiką komputerową, czy robotyką. Do tej prostej idei włączyła się też nasza szkoła, nauczyciel
informatyki zorganizował własne wydarzenie i zgłosił je organizatorom akcji.
„BohaterON – włącz historię!” – ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na
celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, którym wysyłane
są pełne wdzięczności kartki. Uczniowie uczestniczą też w zajęciach przybliżających historię
Polski (kl. VI).
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – III
edycja „Poznajemy zawody” - ogólnopolski projekt wspierający rozwój czytelnictwa wśród
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uczniów klas I-III, składający się z czterech modułów, w którym udział wzięli uczniowie klas
II i III w ramach prowadzenia przez nauczycieli tych klas innowacji pedagogicznej.
Projekt „Mała retencja – więcej wody dla przyrody” – projekt organizowany przez LOP
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach przedsięwzięcia uczniowie kl. VII zapoznali się z broszurami informacyjnymi
o retencjonowaniu wody. Odbyły się też warsztaty w terenie, których uczestnicy poznali zasady
małej retencji, uczyli się rozpoznawać rośliny i zwierzęta na danym obszarze.
„Bieg po zdrowie” – program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny
Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Celem projektu
edukacyjnego jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie
lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży (kl.IV).
„Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre?” – ogólnopolski projekt
edukacyjny Uniwersytetu Dzieci. Podczas zajęć uczniowie uczą się koncentrować na zadaniu,
trenują krytyczne myślenie, kreatywność i rozpoznawanie emocji. Wykonują zadania
samodzielnie i w grupach, pochodzące z różnych dziedzin wiedzy.
„Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program edukacyjny o charakterze
ekologicznym. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko
naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie
odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu (kl.II i III).
„Przerwa na czytanie” – akcja w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta Dzieciom promująca czytelnictwo.
„Zapal światło wolności” – ogólnopolska akcja, kampania społeczna IPN upamiętniająca
ofiary stanu wojennego poprzez zapalone światło w oknach domostw w dniu 13 grudnia o godz.
19.30. Akcja nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie
wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego
wolnego świata.
„Tusz do paki” – ogólnopolska akcja ekologiczno-edukacyjna dokarmiania zwierzaków
w schroniskach poprzez zbiórkę zużytych kartridży.
„Aktywna tablica SPE” – program finansowany przez MEN ma na celu rozwój szkolnej
infrastruktury i kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych. Program umożliwia zakup programów i narzędzi multimedialnych
niezbędnych do nauki i stymulowania rozwoju dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego i korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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„Laboratoria Przyszłości” – program z inicjatywy MEN we współpracy Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mający na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której
zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” – akcja ogólnopolska, której celem jest promowanie
nawyków ekologicznych wśród dzieci i wykształcenie wrażliwości na los zwierząt.
„Szkolne Przygody Gangu Swojaków” – program edukacyjny dla uczniów kl. I-III, którego
celem jest pokazanie dzieciom piękna polskiej przyrody, odkrycie przez nich sekretów
otaczającego ich środowiska oraz mobilizacja do wyjścia na powietrze.
Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy uczniów
- konkurs powiatowy „Cyberbezpieczeństwo w Internecie” organizowany przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Kutnie – 3 miejsce ucznia kl. VIII;
- konkurs ogólnopolski „Anieli z kart świątecznych” organizowany przez KDK w Kutnie –
wyróżnienie dla ucznia kl. V;
- konkurs ogólnopolski „Mój wymarzony lizak” organizowany przez Muzeum Lizaka
w Jaśle – I miejsce dla ucznia kl. VI;
- Szkolne zawody sportowe – piłka siatkowa chłopców i dziewcząt – II miejsca
w mistrzostwach powiatu – uczniowie klas VIII;
- Etap Regionalny XXXII edycji ogólnopolskiego konkursu „Mój las” – dwa II i jedno III
miejsce dla uczniów naszej szkoły;
- Tytuł „Najlepiej pracujące Koło LOP” dla Szkolnego Koła »Wiewiórka« – z rąk Prezesa
Zarządu Oddziału LOP w Kutnie;
- Życzenia imieninowe dla Marszałka Piłsudskiego – udział uczniów kl. VIb w akcji
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi;
- „Kolorowe ptaki naszych łąk” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KDK w Kutnie –
nagroda główna;
- VIII Międzyszkolny Turniej Czytelniczy „Mistrz Czytelnictwa 2021” organizowany przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Kutnie i SP nr 9 w Kutnie – II miejsce dla drużyny;
- „Labbox” – udział uczennic z klasy VIII i nagroda z wyróżnieniem w biologicznym projekcie
naukowym organizowanym przez II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.
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Udział w akcjach charytatywnych
Akcje charytatywne przeprowadzane w naszej szkole są bardzo istotne, bowiem uczą
młodzież wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii i kształtują pozytywną
postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Nasza szkoła w roku 2021 brała udział w dwóch
akcjach:
- przekazanie makulatury na rzecz leczenia chorej dziewczynki z Gostynina;
- zbiórka nakrętek na rzecz leczenia chłopca w śpiączce powypadkowej z Kutna.
Działalność Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach w roku 2021
obejmowała również:
- prowadzenie innowacji pedagogicznej: „My World. Różne oblicza komunikacji” przez
nauczyciela języka polskiego;
- udział w warsztatach profilaktycznych: „Jak radzić sobie z emocjami?” (kl. V, VIIa, VIIb);
- organizację zajęć wspomagających w klasach IV-VIII w okresie od 2 września do 22 grudnia;
- spotkanie autorskie z Bartłomiejem Zimnym – autorem książki „3 fundamenty” i mistrzem
świata Break Dance;
- udział w warsztatach samoobrony przed agresywnym psem;
- udział w zajęciach grupy rekonstruującej życie, tradycje i kulturę epoki średniowiecza;
- udział w pokazie Mobilnego Planetarium;
- udział w zajęciach odpowiedzialności karnej z policjantem z Wydziału Spraw dla Nieletnich.
Zajęcia dodatkowe dla uczniów
Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych wybranych z oferty proponowanej
przez szkołę. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i zainteresowań uczniów: koła zainteresowań
(m.in. czytelnicze, plastyczne, historyczne, sportowe, dziennikarskie, teatralne, członków
LOP), zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, zajęcia pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Zajęcia pozalekcyjne to przedłużenie procesu dydaktyczno-wychowawczego, a jednocześnie
forma rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia uczniów. To też propozycja na
zagospodarowanie wolnego czasu uczniów.
Działalność Samorządu Uczniowskiego
W szkole działa Samorząd Uczniowski, którego działalność opiera się na Regulaminie
Samorządu Uczniowskiego oraz Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego. Samorząd tworzą
wszyscy uczniowie szkoły, aktywizują życie społeczne w szkole, rozwijają poczucie
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przynależności do społeczności szkolnej. Samorząd Uczniowski chętnie włącza się i angażuje
w realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprzez przygotowanie i uczestnictwo
w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, różnego rodzaju akcjach.
Praca opiekuńczo – wychowawcza świetlicy szkolnej
W ramach zajęć świetlicowych realizowano zagadnienia programu wychowawczego
i profilaktyki zgodnie z realizacją podstawy programowej. Zgodnie z potrzebami środowiska
i oczekiwaniami rodziców świetlica pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00. Podczas zajęć
opiekuńczo-wychowawczych uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, odrabiali pracę
domową, mieli możliwość korzystania z pracowni komputerowej, uczestniczyli w zajęciach
audiowizualnych. Ze świetlicy szkolnej korzystali uczniowie dojeżdżający autobusem
szkolnym, oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub zajęcia dodatkowe, których rodzice zgłosili
chęć skorzystania z opieki.

Biblioteka szkolna
Biblioteka udostępnia uczniom i nauczycielom podręczniki szkolne i ćwiczenia.
Bibliotekarz organizuje akcje czytelnicze ,,Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, „Przerwa
na czytanie”, „Kiermasz książek”. Przeprowadzono konkurs: „Kreatywna ozdoba
wielkanocna”. W ramach współpracy z Biblioteką Gminną w Łaniętach odbyły się tam lekcje
biblioteczne dla uczniów klasy II i III.
Bezpieczeństwo w szkole
Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom i innym pracownikom zdrowe, bezpieczne
i higieniczne warunki. Wszystkie pomieszczenia i wyposażenie szkoły odpowiadają wymogom
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podejmowane są działania w celu rozpoznania
i wyeliminowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Informacje uzyskiwane są na
podstawie

analizy

dokumentów

szkolnych

(program

wychowawczo-profilaktyczny,

dokumenty pedagoga szkolnego, sprawozdania inspektora bhp). Szkoła w bezpieczny
i funkcjonalny sposób wykorzystuje budynek i jego otoczenie. Na bieżąco odbywają się
przeglądy stanu technicznego budynku. Uczniowie mają zapewnioną opiekę ze strony
pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, świetlicowych, przerw międzylekcyjnych,
dowozu i odwozu oraz wycieczek.
W roku 2021 r. na terenie szkoły miały miejsce 4 wypadki, 3 na lekcjach wychowania fizycznej,
1- podczas przerwy śródlekcyjnej – wszystkie dotyczyły uszkodzeń kończyn górnych.
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Kontrole SANEPID-u i GOPS-u dotyczyły pracy stołówki szkolnej. Obie kontrole nie
stwierdziły uchybień, brak zaleceń.
Kontrola SANEPID-u dotycząca oceny stanu sanitarnego placówki i przygotowania na nowy
rok szkolny 2021/2022 – również brak zaleceń.
Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty, p. Waldemara Flajszera – rozmowa nt. przygotowań do
egzaminu ósmoklasisty w sytuacji pandemii COVID-19.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami
Szkoła współpracowała z:
- Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach w zakresie organizacji pozalekcyjnych
zajęć dla zainteresowanych uczniów;
- Gminnym

Ośrodkiem

Pomocy

Społecznej

w

Łaniętach

w

zakresie

wniosków

o dofinansowanie dożywiania dzieci i pomocy doraźnej uczniom w trudnych sytuacjach
życiowych;
- Komendą Powiatową Policji w Kutnie, która organizowała dla uczniów pogadanki nt.
bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły i odpowiedzialności nieletnich;
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie, która diagnozowała potrzeby
i predyspozycje uczniów. Dodatkowo zainteresowani nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach
organizowanych przez ww. placówkę;
- Sądem Rodzinnym w Kutnie w zakresie przekazywania informacji kuratorom sądowym
w związku z toczącymi się sprawami uczniów lub ich rodzin;
- Radą Rodziców w organizowaniu różnych uroczystości szkolnych, finansowaniu zakupu
nagród za udział w konkursach szkolnych;
- Nadleśnictwem w Kutnie z siedzibą w Chrośnie poprzez udział w prelekcjach, zajęciach
terenowych, warsztatach i konkursach organizowanych przez Nadleśnictwo;
- LOP Zarząd w Płocku – działalność uczniów jako członków LOP w zakresie ochrony
przyrody; udział w konkursach i innych działaniach podejmowanych przez Ligę, np. udział
w projekcie „Mała retencja”;
W ramach wolontariatu kolejny raz zorganizowano odwiedziny u osób samotnych.
Seniorzy zostali obdarowani drobnymi upominkami wykonanymi przez uczniów i nauczycieli.
W szkole działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla dzieci z Przedszkola
Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach, dla uczniów szkoły (objętych dożywianiem
i chętnych) oraz zdeklarowanych nauczycieli.
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2. Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach
Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach jest placówką trzyoddziałową.
Od września 2019 r. przedszkole mieści się w Budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Łaniętach (parter dawnego Gimnazjum). Przedszkole pracuje w godzinach
6.30 – 16.30.
Przedszkolaki mają do dyspozycji ogródek przedszkolny, w którym od września 2021 r.
znajduje się nowy plac zabaw wyposażony w urządzenia do organizowania aktywności
ruchowej.
Nauczyciele mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz
bezprzewodowej sieci internetowej. Każda nauczycielka ma do dyspozycji laptopa do pracy
z dziećmi z dostępem do Internetu. Baza pomocy dydaktycznych jest corocznie wzbogacana.
W korytarzach i szatniach eksponowane są min.: osiągnięcia dzieci w różnych konkursach
i zawodach (dyplomy), wytwory prac dziecięcych, podziękowania i certyfikaty.
Od stycznia do czerwca 2021 do przedszkola uczęszczało 61 dzieci:
21 - 6-latków;
16 - 5 latków;
24 - 3,4 -latki.
Od września do grudnia 2021 do przedszkola uczęszczało 69 dzieci:
18 - 6- latków;
13 - 5-latków;
38 - 3,4 –latków.
W przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycieli: 3 kontraktowych, 3 mianowanych,
3 dyplomowanych – 1 nauczyciel przebywa na urlopie rodzicielskim, 1 na urlopie dla
poratowania zdrowia. W pełnym wymiarze zatrudnionych jest 5 osób. Niepełnozatrudnieni nauczyciel j. angielskiego, katecheta, logopeda, pedagog. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne
kwalifikacje do nauczania w przedszkolu. W przedszkolu zatrudniona jest 1 woźna.
Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Za każdą godzinę pobytu dziecka
powyżej pięciu godzin dziennie pobierana jest opłata w wysokości 0,50 zł za godzinę zajęć
ponad ustalony bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki (Uchwała NR XI/92/2019 Rady
Gminy Łanięta z dnia 27 września 2019 r.).
W ofercie zajęć dodatkowych przedszkole posiada: religię, zajęcia logopedyczne,
zajęcia rytmiczno- taneczne, koło origami, zajęcia z pedagogiem, zajęcia wokalne.
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Pracę z dziećmi nauczyciele rozpoczynają od ich obserwacji w różnych sytuacjach. Dla
dzieci 6 -letnich przeprowadzana jest obserwacja i diagnoza wstępna. Ta wstępna obserwacja
i diagnoza dostarczają informacji o potencjale każdego dziecka i pozwalają wcześniej
przygotować się do pracy z grupą. Nauczyciele analizują opinie i orzeczenia i na ich podstawie
przedstawiają dyrektorowi propozycje pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla konkretnego
dziecka.
Od pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciele poddają obserwacji
wszystkie dzieci. Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości każdego dziecka poprzez
obserwacje, diagnozę, rozmowy z rodzicami, analizę prac dzieci, rozmowy z dziećmi,
codzienne obcowanie, stwarzanie takich sytuacji, które umożliwiają indywidualizację pracy
z dzieckiem, zaspakajają potrzeby dzieci. Przedszkole współpracuje z instytucjami: Poradnią
Psychologiczno- Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łaniętach,
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach, OSP w Łaniętach, Policją, Biblioteką
Gminną i Pedagogiczną, placówkami oświatowymi, Państwową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Kutnie.
Współpraca z wymienionymi placówkami służy rozwojowi dzieci i zaspakaja ich
potrzeby. Dzięki tej współpracy możliwa jest pogłębiona diagnoza rozwojowa dzieci, pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, poradnictwo, rozwijanie talentów i zainteresowań, udział
w konkursach i uroczystościach.
Na podstawie obserwacji i diagnozy tworzone są zajęcia dodatkowe, indywidualne,
wyrównawcze, rozwijające zainteresowania dzieci, planowane są konkursy, wycieczki oraz
organizowana jest pomoc materialna dla dzieci wymagających wsparcia.
Dla dzieci wymagających terapii logopedycznej organizowane są zajęcia logopedyczne.
Każde dziecko ma opracowany Indywidualny program terapii logopedycznej. W zajęciach
dzieci uczestniczą indywidualnie lub grupowo. Każde dziecko prowadzi zeszyt, w którym
znajduje się materiał do utrwalania w domu. Dzieci uczestniczące w zajęciach poprawiają
wymowę, następuje usprawnienie aparatu artykulacyjnego. W efekcie dzieci prawidłowo
artykułują głoski, wypowiadają się poprawniej pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,
angażowane są do udziału w uroczystościach.
Nauczyciele opracowują również Indywidualne programy wspomagania i korygowania
rozwoju dzieci oraz Programy indywidualne dla dzieci 4- letnich. Prowadzą z dziećmi pracę
wyrównawczą, która ma na celu wyrównywanie braków edukacyjnych, usprawnianie
zaburzonych funkcji, wyrabianie aktywnej postawy dzieci poprzez gry i zabawy dobrane do
indywidualnych potrzeb dzieci. W efekcie dzieci staja się bardziej otwarte, łatwiej się
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komunikują, poprawiają sprawność manualną, wzrokową, słuchową. Nabywają umiejętności
społeczne.
Nauczyciele rozwijają zainteresowania i zdolności dzieci, opracowują programy pracy
z dzieckiem zdolnym, prowadzą zajęcia rozwijające uzdolnienia w trakcie bieżącej pracy,
w formie kół zainteresowań, min.: koła origami. Umożliwiają one rozwijanie talentów
i zdolności poprzez udział dzieci w konkursach origami, plastycznych, recytatorskich, udział
w uroczystościach, przedszkolnych i środowiskowych, wykorzystują wytwory dziecięce do
dekorowania sal, korytarzy i wykonania ozdób świątecznych.
Realizacja podstawy programowej przebiega bez zakłóceń, wszyscy nauczyciele
realizują ją zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem jej realizacji. Nauczyciele
dostosowują wymagania, formy i metody pracy do indywidualnych możliwości dzieci,
różnicują zadania. Zajęcia odbywają się zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
Realizacja podstawy programowej jest analizowana i modyfikowana w zależności
od potrzeb i rozwoju dzieci. Nauczyciele na bieżąco monitorują realizację podstawy
programowej, monitorowany jest przyrost wiedzy i umiejętności dzieci poprzez stosowanie
różnorodnych narzędzi badawczych. Wnioski z analiz wykorzystywane są w celu poprawy
efektów kształcenia.
O sukcesach i trudnościach swoich dzieci rodzice dowiadują się podczas rozmów
indywidualnych, spotkań grupowych, konsultacji indywidualnych. Mają również możliwość
uczestnictwa i obserwacji dzieci podczas zajęć otwartych, wspólnych warsztatów, uroczystości,
wyjazdów.
Rodzice włączani są w działania przedszkola związane z pogłębianiem przez dzieci
wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w imprezach i uroczystościach organizowanych
przez przedszkole, wycieczki, warsztaty, zbiórki charytatywne.
Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i proekologiczne
W roku 2021 w Przedszkolu realizowany był Program edukacji antytytoniowej „Czyste
powietrze wokół nas” koordynowanego przez PSSE w Kutnie. Cieszył się dużym
zainteresowaniem dzieci, które chętnie uczestniczyły w jego realizacji. Celem programu było
zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, skutków palenia papierosów
oraz wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym oraz Program PSSE
w Kutnie “Skąd się biorą produkty ekologiczne”.
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W przedszkolu realizowany był program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
którego celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko, oszczędzanie wody, segregację
odpadów, zachęcanie do zdrowego odżywiania się, dbania o rośliny i zwierzęta.
Dzieci brały udział w Programie “Mamo, tato, wolę wodę” – zachęcającym do spożywania
wody.
W ramach profilaktyki zdrowotnej oraz działań proekologicznych dzieci obchodziły
Światowy Dzień Mycia Rąk, Dzień Chleba, Dzień Zdrowego Śniadania, Dzień Kundelka.
W przedszkolu obchodzony był Dzień Polskiej Niezapominajki wspólnie z WFOŚiGW
w Łodzi, Dzień Pszczoły, podczas którego dzieci zapoznały z najważniejszymi przedmiotami
używanymi w pszczelarstwie, odbyła się degustacja miodu, wykonano opaski. Dzieci obejrzały
ciekawostki i informacje o pszczołach w formie prezentacji multimedialnej.
Dzieci uczestniczyły w akcji Sprzątanie Świata pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”,
obchodziły Dzień Marchewki, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi.
W ramach działań prozdrowotnych przedszkolaki przygotowywały surówki, soki,
przygotowywały zdrowe kanapki. Prowadziły hodowlę szczypiorku, pietruszki, rzeżuchy, które
potem dodawane były do kanapek.
Gościem w przedszkolu była policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie,
która poruszyła problematykę bezpiecznego poruszania się po drogach, noszenia odblasków,
opowiedziała o pracy policjanta. Dzieci spotkały się również ze strażakami z OSP w Łaniętach,
obchodziły Światowy Dzień Wody oraz Dzień Krajobrazu, wzięły udział w ogólnopolskiej
akcji promującej aktywność fizyczną i zdrowy styl życia pod hasłem: Wielka Olimpiada
Zwierząt.
W przedszkolu realizowany był projekt edukacyjny “Zdrowo i sportowo” – którego
celem było propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia, aktywności fizycznej.
Dzieci spotkały się z panią Katarzyną Pilarczyk z Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie.
Wzięły udział w pogadance na temat dokarmiania ptaków w okresie zimowym. Odbyły
wycieczkę do Nadleśnictwa w Pernie.
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Źródło: zasoby własne

Dzieci wzięły udział w warsztatach online nt. odnawialnych i nieodnawialnych źródeł
energii oraz jej oszczędzania prowadzonych przez p. Krystyną Ratyńską z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzieci oglądały teatrzyki
profilaktyczne „Mniam, mniam“ oraz „Lew z potarganą grzywą“.
Zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych
przez przedszkole
Przedszkole rozpoznaje potencjalne zagrożenia oraz wdraża działania zapewniające
bezpieczeństwo i higienę pracy.
Budynek i pomieszczenia przedszkola odpowiadają wymogom BHP. Zaplecza sanitarne
przedszkola, pomieszczenia gospodarcze, sprzęt i materiały odpowiadają obowiązującym
przepisom.
Przedszkole jest czyste i zadbane, sale estetyczne, teren przedszkola jest ogrodzony,
wyposażony w nowe urządzenia posiadające certyfikaty. Dyrektor przedszkola wspólnie
z komisją powołaną do kontroli obiektów systematycznie sprawdza bezpieczeństwo
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i higieniczność warunków obiektów przedszkolnych. Sporządza protokół z kontroli
i przekazuje go do organu prowadzącego przedszkole.
Każdy nauczyciel odpowiada za sprawność i utrzymanie w czystości sprzętu
przedszkolnego znajdującego się na wyposażeniu przedszkola, który został im powierzony
w ramach obowiązków nauczyciela. Dyrektor, co najmniej dwa razy w roku, dokonuje
przeglądu sprzętu, środków dydaktycznych. Pomieszczenia przedszkola wyposażone
są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Przy każdej
apteczce znajduje się instrukcja zasad udzielenia pierwszej pomocy.
Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele.
W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz
z osobą pomagającą.
Przed

każdym

wyjściem

dzieci

do

ogrodu

przedszkolnego

przypomina

się o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Drogi ewakuacyjne w przedszkolu są oznaczone
w sposób prawidłowy - odpowiednie tabliczki znajdują się na korytarzach. Instrukcje
i regulaminy bhp są umieszczone w widocznych dla dzieci i pracowników przedszkola
miejscach.
Nauczyciele posiadają ukończone kursy kierowników wycieczek, a wycieczki
są organizowane w przedszkolu zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek. Regulamin
zawiera przepisy prawne i są dostosowane do możliwości środowiska i dzieci, o czym świadczą
zarchiwizowane karty wycieczek, które są prawidłowo przygotowywane.
Przedszkole posiada opracowany i przestrzegany system regulaminów wewnętrznych
zapewniających bezpieczeństwo dzieci. Rodzice zostali zapoznani z zasadami pełnienia opieki
nad dziećmi na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu i je zaakceptowali. Dzieci znają
i przestrzegają obowiązujących zasad bezpieczeństwa, z którymi zapoznawane są na początku
roku szkolnego. Nauczyciele prowadzą pogadanki na temat bezpiecznego zachowywania
się w przedszkolu i poza nim. Wielokrotnie w ciągu roku szkolnego przypominane są zasady
bezpieczeństwa.
Wszyscy pracownicy przedszkola ukończyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Każdy nowy pracownik w pierwszy dniu podjęcia pracy odbywa szkolenie
wstępne a następnie szkolenie stanowiskowe.
W salach i innych pomieszczeniach znajdują się regulaminy z zasadami zachowania
i przepisani bhp.
Bezpieczeństwo w naszym przedszkolu jest przedmiotem ciągłej kontroli. Mimo tego
przeprowadzone badania, obserwacja dzieci, utwierdzają nas w przekonaniu, że należy ciągle
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monitorować poziom bezpieczeństwa i wdrażać działania mające na celu zagwarantowanie
wszystkim dzieciom i nauczycielom wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Przedszkole rozpoznaje potencjalne zagrożenia oraz podejmuje działania zapewniające
bezpieczeństwo i higienę pracy. Podczas zajęć organizowanych przez przedszkole wszystkie
dzieci mają zapewnioną opiekę nauczycieli. Przedszkolaki zapoznawane są z zasadami bhp
obowiązującymi w przedszkolu, przypominane są one podczas zajęć, wyjść, wycieczek, przed
różnymi imprezami oraz wakacjami. Wiele uwagi poświęca się bezpieczeństwu na drogach.

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
W każdym roku szkolnym nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru,
który przedstawiany jest radzie pedagogicznej do 15 września. Uwzględnia on wnioski
z nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny oraz priorytetowe zadania określone
w kierunkach polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny wskazane przez Ministra
Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Nadzór odbywa się w oparciu o:
- wspomaganie;
- kontrolę.

Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
W Przedszkolu Lokalnym im. Kubusia Puchatka w Łaniętach wspieranie nauczycieli
odbywa się m.in. poprzez:
− szkolenia członków Rady Pedagogicznej prowadzone przez specjalistów;
− delegowanie nauczycieli na warsztaty lub kursy doskonalące;
− doszkalania nauczycieli prowadzone przez dyrektora;
− informowanie nauczycieli o zmianach w prawie oświatowym oraz omawianie nowych
przepisów;
− doskonalenie nauczycieli w ramach realizowanych projektów lub uczestnictwa w projektach
zewnętrznych;
− wspieranie pracy wychowawcy poprzez pomoc pedagoga;
− organizowanie pracy nauczycieli w ramach zespołów;
− dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu;
− pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów podczas indywidualnych rozmów
z nauczycielami;
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− bezpośredni instruktaż w ramach rozmów prowadzonych po obserwowanych zajęć oraz
bieżących kontroli i przeglądów.

Promocja przedszkola w środowisku lokalnym
Promocja przedszkola w środowisku lokalnym jest bardzo ważna. Przedszkole
identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska lokalnego i uwzględnia je w swoich
działaniach. Prowadzi również działania mające na celu propagowanie wychowania
przedszkolnego.
Przedszkole aktywnie uczestniczy w uroczystościach i imprezach lokalnych, ale
również wewnątrz przedszkolnych. Podejmowane przez przedszkole inicjatywy na rzecz
środowiska lokalnego oraz współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w tym
środowisku wpływa na poprawę wizerunku przedszkola, usprawnienie jego pracy, a także
uwrażliwienie i uspołecznienie dzieci. W budowaniu pozytywnego wizerunku bierze udział
nie tylko dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy placówki, ale również rodzice
i wychowankowie przedszkola.
Współpraca przedszkola z licznymi instytucjami i organizacjami to również doskonała
forma promowania wychowania przedszkolnego. Przedszkole współpracuje z Urzędem
Gminy Łanięta, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Łaniętach, Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego
w Łaniętach, Kutnowskim Domem Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury w Kutnie,
MCK w Gostyninie, Gminną Biblioteką Publiczną w Łaniętach, Zespołem Szkół
w Dąbrowicach, Nadleśnictwem w Kutnie z siedzibą w Chrośnie, Ośrodkiem Zdrowia
w Łaniętach, Parafią w Łaniętach, Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Oligo”, Fundacją Dla Zwierząt Animal Ghosth, Domem Tymczasowym
„Felkowy Stryszek”, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną, Policją, OSP w Łaniętach,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie.
Działania związane z promocją przedszkola są dokładnie przemyślane i wplecione
w plan rozwoju przedszkola. Placówka promuje w środowisku wartość wychowania
przedszkolnego, organizuje Dni Otwarte, aby zachęcić rodziców do zapisywania dzieci
do przedszkola. Nasza placówka prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie
edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach, informuje środowisko
o celowości i skuteczności podejmowanych działań poprzez stronę internetową, media
społecznościowe, na stronach Kutnowskiego Centrum Informacyjnego, na stronach E- Kutno.
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W przedszkolu organizowanych jest wiele imprez, uroczystości. W roku 2021 miały
miejsce następujące uroczystości, imprezy przedszkolne: dzieci uczestniczyły w Dniu
Przedszkolaka, odbyło się Pasowanie na przedszkolaka z udziałem rodziców i zaproszonych
gości.
Dzieci obchodziły Dzień Praw Dziecka, Dzień Kredki, Dzień Uśmiechu, Dzień
Kundelka, Dzień Bezpiecznego Komputera. Wzięły udział w akcji Tydzień Kodowania oraz
Cała Polska Programuje. Dzieci paliły znicze pod pomnikiem przed 1 listopada. Z okazji Dnia
Pluszowego Misia dzieci otrzymały upominki od Wójta Gminy Łanięta i dyrektora GOKiS,
w grudniu obchodziły Dzień Wolontariatu.
Dyrektor przedszkola zorganizowała akcję Szlachetna paczka – zbierane były artykuły
żywnościowe, które zostały przekazane koordynatorowi akcji w Kutnie. Dyrektor przedszkola
wspólnie z pracownikiem GOPS przekazała również paczkę potrzebującemu mieszkańcowi
Gminy Łanięta.
Zorganizowane zostały Jasełka dla rodziców.

Źródło: Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach

Przedszkole brało udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”- dzieci zapaliły znicze przy
pomniku upamiętniającym męczeńską śmierć chłopów w 1905 r.
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Brały udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu” - śpiewały Mazurek Dąbrowskiego,
uroczyście obchodziły Dzień Niepodległości, brały udział w akcji MEN „Razem na święta”
(zbiórka karmy, zbiórka nakrętek, zbiórka żywności w ramach akcji Szlachetna paczka,
Jasełka).
Dzieci gościły Mikołaja, od którego otrzymały upominki.

Źródło: Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach

Wzięły udział w Balu karnawałowy połączonym z urodzinami Kubusia Puchatka –
patrona przedszkola, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kubuś Puchatek”, obchodziły
Dzień Bezpiecznego Internetu, spotkanie z panem informatykiem - realizacja programu „Dzieci
uczą rodziców” pt. „Bezpieczeństwo w internecie”.
W przedszkolu odbyła się uroczystości:
- z okazji Dnia Mamy i Taty – montaż słowno – taneczno – muzyczny pt. „Cudownych
rodziców mam”, rozdanie upominków przygotowanych przez dzieci;
- Dzień Dziecka na terenie ogrodu przedszkola. Zajęcia na trampolinach przeprowadzone przez
instruktorkę tańca ze studia Alibi w Kutnie, poczęstunek w formie grilla, czekoladowego
founde, słodyczy i owoców, udział w zajęciach z EKO Skrzatem przy współpracy z WFOŚiGW
w Łodzi;
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- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021;
- dzień Postaci z Bajek;
- akcji „Zapal światełko wolności” w 40 rocznicę wybuchu stanu wojennego.
Odbył się występ z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka oraz Dzień Kubusia Puchatka.
Dzieci wzięły udział:
- w Festynie Rodzinnym w Łaniętach – występ taneczny pt. „Taniec stokrotek” i „Taniec
dżentelmenów”.
- w Dożynkach Gminno- Parafialnych, podczas których wystąpiły z układem tanecznym.

Konkursy organizowane przez nasze przedszkole:
➢ „I Festiwal Tańca Ludowego”- konkurs taneczny.
➢ „Ten świąteczny czas…”- konkurs orgiami.
➢ „Czytanie w kole na dywanie”- konkurs promujący czytelnictwo.
➢ „Zima w stumilowym lesie” – konkurs plastyczny.
Przedszkolak mały i duży wiosennym kwiatom służy z okazji Dnia Ziemi- konkurs plastycznotechniczny.
W 2021 r. dzieci wzięły udział w konkursach zewnętrznych:
Nasze sukcesy:
➢ „Moja mała ojczyzna”- organizowany przez GOKiS w Łaniętach- I MIEJSCE.
➢ „I Miedzygminny Festiwal Tańca Ludowego”- konkurs taneczny - II miejsce Grupa
Kangurki, III miejsce Grupa I „Pszczółki”.
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➢ „Najpiękniejsza kartka świąteczna” - organizowany przez Szkołę Podstawową im.
Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach – I miejsce, 2 III miejsca.
➢ „Anieli z kart świątecznych” - organizowany przez KDK w Kutnie - I miejsce.
➢ „Ozdoba zimowa” - konkurs plastyczno techniczny organizowany przez Niepubliczne
Przedszkole Kolorowy Świat w Bielawkach - I miejsce.
➢ „Zwierzątkowo”- konkurs recytatorski organizowany przez Kutnowski Dom KulturyII wyróżnienia, nagroda konkursowa.
➢ “Najładniejsza Kartka Wielkanocna” – konkurs plastyczny, organizowany przez
GOKiS w Łaniętach - I miejsce.
➢ “Najładniejsza Ozdoba Wielkanocna” – konkurs plastyczny, organizowany przez
GOKiS w Łaniętach - I miejsce.
Akcje charytatywne:
➢ zbiórka karmy dla zwierząt dla fundacji Animal Gosth;
➢ zbiórka karmy dla Domu Tymczasowego Felkowy Stryszek;
➢ zbiórka nakrętek na rzecz Stowarzyszenia Oligo;
➢ organizacja Akcji Szlachetna Paczka – zbiórka żywności.
Rozpoznawane są potrzeby wychowawczo-opiekuńcze.
Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, logopedyczną.
Przedszkole współpracuje z:
- GOPS w Łaniętach, Kuratorem Sadowym w zakresie zapewnienia dzieciom potrzebującym
bezpłatnego

dożywiania,

organizowanie

pomocy

socjalnej,

rzeczowej

dla

dzieci,

współdziałanie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów rodzin dzieci;
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie w zakresie pomocy dzieciom
z deficytami rozwojowymi;
- Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą we Franciszkowie i Dom dla Dzieci Jaś wspólny
udział w posiedzeniu zespołów, rozpoznawanie problemów wychowawczych wychowanków
placówki;
- Policją w zakresie pomocy w rozwiązywanie problemów rodzin wychowanków, analizowanie
sytuacji rodzinnych;
- z Rodzicami - wzajemne omawianie problemów dzieci i pomoc w ich rozwiązywaniu –
ustalanie jednolitych oddziaływań, pomoc rodziców w tworzeniu bezpiecznych warunków
podczas wycieczek pieszych i autokarowych; organizowanie uroczystości rodzinnych
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na terenie przedszkola: udział rodziców w Dniu Babci i Dziadka, Jasełkach, spotkaniu
z Mikołajem, Pasowaniu na przedszkolaka, Dniu Dziecka, pomoc przy zakupie słodyczy
i zabawek.
Dowóz dzieci
Gmina Łanięta zapewnia dzieciom bezpłatny dowóz do przedszkola, z którego w roku
szkolnym 2020/2021 korzystało 27 dzieci, a w roku szkolnym 2021/2022 – 23 dzieci.
Z dowozów korzystają również dzieci 3 i 4 letnie, którym organ prowadzący nie ma
obowiązku zapewniać bezpłatnego transportu.
Dożywianie
Z bezpłatnego dożywiania, finansowanego przez GOPS w Łaniętach korzystało
od stycznia do czerwca – 13 dzieci, od września do grudnia- 10 dzieci. W przedszkolu
organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe: rytmiczno-taneczne dla dzieci chętnych
prowadzone przez instruktorkę tańca oraz Koło orgiami - prowadzone przez dyrektora
przedszkola, zajęcia zumby, zajęcia wokalne, zabawy z językiem angielskim.
Podczas zajęć logopedycznych dzieci korzystają z programów multimedialnych. Każda
nauczycielka ma laptop do dyspozycji na zajęciach do wykorzystania do pracy z dziećmi.
Przedszkole dysponuje również 4 tabletami dla dzieci.

Programy dodatkowe:
➢ „Czyste powietrze wokół nas”.
➢ „Bezpieczny przedszkolak”.
➢ „Kubusiowi przyjaciele natury”.
➢ Program logopedyczny „Gadułki”.
➢ Program ekologiczny „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.
➢ Program „Mamo, tato, wolę wodę”.
➢ Program ogólnopolski „Z darami natury świat nie jest ponury” – proekologiczny.
W roku szkolnym 2021/2022 realizowana jest Innowacja pedagogiczna ,,Piękna nasza
Polska cała”- głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych
u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe
to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej
i regionalnej, dumy z bycia Polakiem. W ramach realizacji innowacji przedszkole organizowało
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Międzygminny Festiwal Tańca Ludowego. Dzieci spotkały się z Paniami z Koła Gospodyń
Wiejskich, piekły razem rogaliki.
Dzieci biorą udział w Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” objętej
honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja
aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na
tematy, które były przedmiotem lekcji. W ramach tego przeprowadzone zostały trzy lekcje.
Odbyły się dwa zajęcia: Niepodległa Polska, Magiczny czas.
Przedszkole bierze udział w:
➢ Projekcie edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, którego celem jest
rozwijanie czytelnictwa, budzenie zainteresowania książkami i publikacjami dla
dzieci, próby tworzenia własnych rymowanek, wierszyków, nauka tworzenia prostych
instrukcji.
➢ Projekcie edukacyjnym Akademii Przedszkolaka „Polskę ojczyznę dobrze znamy jej
zabytki, historię podziwiamy”, mającym na celu kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych.

Wycieczki, zajęcia muzealne, zajęcia warsztatowe, teatrzyki, wyjazdy, zajęcia w terenie:
➢ Perna – wycieczka do lasu;
➢ Kutnowski Domu Kultury –oglądanie przedstawienia teatralnego;
➢ Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie - oglądanie przedstawienia teatralnego;
➢ Gminna Biblioteka Publiczna w Łaniętach – udział w zajęciach warsztatowych;
➢ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach – zajęcia warsztatowe;
➢ Wycieczka do gospodarstwa rolnego w Łaniętach– zwiedzanie gospodarstwa,
poznawanie maszyn rolniczych;
➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Łaniętach- spotkanie ze strażakami;
➢ Skansen w Kłóbce – zwiedzanie Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i parku krajobrazowego;
➢ Nadleśnictwo w Kutnie z siedzibą w Chrośnie - zajęcia w terenie, spotkanie
z leśnikiem, ognisko;
➢ Malownia w Leśniewicach;
➢ Piekarnia Jezierscy w Krośniewicach.
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Pozyskanie środków zewnętrznych
W październiku 2021r. nasze przedszkole było organizatorem Międzygminnego
Festiwalu Tańca Ludowego, który ze względu na pandemie odbywał się o-line. W festiwalu
wzięły udział dzieci z siedmiu przedszkoli. Pozyskane zostały środki zewnętrzne na zakup
nagród i dyplomów dla dzieci. Sponsorami Festiwalu byli: Gmina Łanięta, Apteki Medest,
Hurtownia Artykułów Papierniczych Biuromax, Gospodarstwo Rolne K. Hyski, KELLOGGS.
Wszystkie dzieci biorące udział w festiwalu oprócz dyplomów, otrzymały piękne nagrody
rzeczowe.
W wrześniu dyrektor przedszkola opracowała wniosek w ramach Programu
wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 3.
Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania
przedszkolnego. Wniosek złożony przez organ prowadzący został pozytywnie rozpatrzony
i przedszkole pozyskało fundusze w wysokości 2 500,00 zł. Z zakupionych książek korzystają
dzieci i nauczyciele. W ramach realizacji programu organizowano wiele akcji, działań
i konkursów promujących czytelnictwo wśród najmłodszych.
Zarządzanie przedszkolem
Akty prawa wewnątrzszkolnego znane są pracownikom przedszkola o czym świadczą
zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej. Zapewniony jest prawidłowy przepływ informacji
między organami. Dyrektor przestrzega kompetencji stanowiących Rady Rodziców i Rady
Pedagogicznej. W planowaniu pracy Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, uwzględnia
działania związane z jej kompetencjami (stanowiącymi i opiniującymi).
Dyrektor planuje i podejmuje działania zgodne ze wskazaniami organu sprawującego
nadzór pedagogiczny. Przestrzega terminów i obowiązujących procedur. Dostarcza informacji
i dowodów do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o efektach podjętych działań.
Dobrze układa się współpraca z organem prowadzącym – Gminą Łanięta.
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IX. POMOC SPOŁECZNA
1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. W ramach zadań własnych gminy w 2021 roku z pomocy
społecznej skorzystało 98 rodzin, w tym 242 osoby. Łączna kwota pomocy wyniosła
493 025,26 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 242 924,40 zł

Powody udzielenia pomocy rodzinom
6 2

bezrobocie

14

ubóstwo

53

9

niepełnosprawność
długotrwała choroba
alkoholizm

22

ochrona macierzyństwa
bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych

25

24

Źródło: dane GOPS w Łaniętach
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Pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej za 2021 r.:

opłaty za pobyt w środowiskowym domu samopomocy - 2 osoby na kwotę 1 515,00 zł
rogram „ osiłek w szko e i w domu” – dożywianie dzieci w szkołach, świadczenia
pieniężne na zakup żywności ub posiłku - 168 osób na kwotę 65 998,81 zł
współfinansowanie pobytu w domach pomocy społeczne i innych p acówkach - 8 osób
na kwotę 226 064,64 zł
zasiłki okresowe - 52 osób na kwotę 71 966,67 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18 osób pobiera ących zasiłki stałe na kwotę
9 966,45 zł,
zasiłki stałe - 20 osób na kwotę 115 368,69zł
zasiłki ce owe spec a ne 5 osób na kwotę 2 145,00 zł.

Źródło: dane GOPS Łanięta

W ramach zadań zleconych gminie wypłacono wynagrodzenia dla 3 opiekunów osób
ubezwłasnowolnionych w kwocie 8 020,00 zł.
Trudna sytuacja epidemiologiczna nie wpłynęła na realizowanie zadań przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach. Ośrodek realizował rozpoczętą w 2020 roku
działalność dotyczącą zapewnienia usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie
zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby i przystąpili do realizacji programu
„Wspieraj Seniora”. W 2021 roku z programu skorzystało 12 osób. Dotacja na ten cel wyniosła
26 496,83 zł.

2. Zadania wynikające z innych ustaw i rozporządzeń
Świadczenia rodzinne realizowane przez GOPS: zasiłek rodzinny oraz dodatki (z tytułu
urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia
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przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek
pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne), jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymują osoby w przypadku, gdy rodzic
zobowiązany do alimentacji nie łoży na dziecko. Obecnie obowiązuje kryterium dochodowe
900,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie (rok bazowy z uwzględnieniem zmian).
Tabela nr 4. Zestawienie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Liczba osób
Kwota wypłaconych
Rodzaj świadczenia:
korzystających:
świadczeń w zł:
Zasiłek rodzinny

180

199 383,26

Dodatki do zasiłku rodzinnego

62

96 931,66

Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia się dziecka

16

16 000,00

Świadczenie rodzicielskie

14

79 239,06

Zasiłek pielęgnacyjny

94

220 372,64

Świadczenie pielęgnacyjne

33

580 457,70

Specjalny zasiłek opiekuńczy

1

7 440,00

Składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe za osoby
pobierające świadczenia

29

139 355,70

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby
pobierające świadczenia

13

22 927,72

Zasiłek dla opiekuna

1

7 440,00

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

23

108 868,90

Razem:

486

1 478 416,64

Źródło: Opracowanie GOPS Łanięta

Świadczenie wychowawcze od 01.07.2019 r. przysługuje niezależnie od dochodu.
Świadczenie wychowawcze w 2021 roku przysługiwało 244 rodzinom.
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3. Projekty realizowane w ramach pomocy społecznej
Inicjatorem współpracy Gminy Łanięta z Organizacją Partnerską o zasięgu
Regionalnym - „Bank Żywności w Łodzi” jest Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, który
po podpisaniu umowy w 2021 roku, realizował zadania z zakresu dystrybucji artykułów
spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących.
Dystrybucja artykułów spożywczych realizowana jest w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu pomoc otrzymało 530
osób, w tym: 120 dzieci w wieku do 15 roku życia, 99 osób powyżej 65 roku życia, 262 kobiety
i 268 mężczyzn. Liczba wydanych paczek - 2620, co stanowiło 30.337,90 kg żywności
o wartości 152 853,29 zł.
Obsługą administracyjną, rozładunkiem oraz dystrybucją żywności zajmowali się
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy pomocy pracowników gminy.
W pracę przy dystrybucji żywności zaangażowali się również niektórzy radni i sołtysi, którzy
czynili to nieodpłatnie i dobrowolnie.

rzy współpracy z ankiem ywności w Łodzi zrea izowa iśmy rogram
peracy ny omoc ywnościowa odprogram 2020 współ nansowany
z urope skiego unduszu omocy Na bardzie otrzebu ącym.

30 337,90
żywności

2 20
paczek
żywnościowych

152 853,29 zł
wartość wydane
żywności

Źródło: opracowanie własne

4. Pomoc osobom niepełnosprawnym - Moduł IV
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach w 2021 roku realizował program
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowej wywołanej chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu IV z PFRON. Celem
programu było wsparcie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w celu łagodzenia skutków
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COVID -19. Osoby niepełnosprawne z terenu gminy Łanięta, które zgłosiły się do programu z
aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymały pomoc w formie paczek
zawierających artykuły spożywcze, chemiczne i środki ochrony osobistej na łączną kwotę
66 459,20 zł. GOPS w Łaniętach w ramach programu zakupił także środki ochronne przed
chorobą COVID-19.
Pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej za 2021 przedstawiona została poniżej:

opłaty za pobyt w środowiskowym domu samopomocy - 2 osoby na kwotę 1 515,00 zł
rogram „ osiłek w szko e i w domu” – dożywianie dzieci w szkołach, świadczenia
pieniężne na zakup żywności ub posiłku - 168 osób na kwotę 65 998,81 zł
współfinansowanie pobytu w domach pomocy społeczne i innych p acówkach - 8 osób
na kwotę 226 064,64 zł
zasiłki okresowe - 52 osób na kwotę 71 966,67 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18 osób pobiera ących zasiłki stałe na kwotę
9 966,45 zł,
zasiłki stałe - 20 osób na kwotę 115 368,69zł
zasiłki ce owe spec a ne 5 osób na kwotę 2 145,00 zł.

,
Źródło: dane GOPS Łanięta

W ramach zadań zleconych gminie wypłacono wynagrodzenia dla 3 opiekunów osób
ubezwłasnowolnionych w kwocie 8 020,00 zł.
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X. KULTURA
1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach
Kultura i sport
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, zwany dalej „GOKiS”, działa jako
samorządowa instytucja kultury gminy Łanięta, utworzona uchwałą Nr 103/XXII/2000 Rady
Gminy Łanięta z dnia 28.12.2000 r. GOKiS posiada osobowość prawną i jest wpisana do
Rejestru Instytucji Kultury Gminy Łanięta.

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach jest
pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenie wartości kulturalnych. Instytucja realizuje zadania w dziedzinie wychowania,
edukacji, upowszechniania kultury i sportu oraz promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców
gminy Łanięta.
Wszelkie informacje dotyczące działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Łaniętach można znaleźć na stronie internetowej gokislanieta.pl oraz w mediach
społecznościowych facebook.com/lanietagokis
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W ramach działalności statutowej GOKiS prowadził w 2021 roku zarówno
systematyczne zajęcia dla mieszkańców gminy jak i organizował pojedyncze wydarzenia
w zależności od potrzeb lokalnej społeczności, w tym między innymi:
a) zajęcia cykliczne:
- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży;
- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży;
- zajęcia szachowe;
- zajęcia sportowo- rekreacyjne (piłka nożna, piłka siatkowa);
- zajęcia zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) warsztaty i zajęcia okolicznościowe: warsztaty piernikowe i mikołajkowe oraz zajęcia
teqball,
c) przedstawienie z okazji mikołajek dla przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej
„Zimowa afera: kto porwał renifera?”;
d) zajęcia świetlicowe w ramach działalności świetlicy rekreacyjnej;
e) zajęcia rękodzieła realizowane przez Koło Pań Aktywnych działające w GOKiS;
e) promowanie folkloru ludowego przez zespół folklorystyczny „Łanięckie Słowiki” działający
w GOKiS;
f) organizacja konkursów plastycznych dla dzieci z terenu gminy Łanięta;
g) współorganizacja Festynu Rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka i Nocą Świętojańską;
h) współorganizacja Dożynek gminno-parafialnych;
i) promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia- oferowanie mieszkańcom
bezpłatnego wypożyczenia rowerów w ramach działania wypożyczalni.
Wszystkie zajęcia oferowane przez GOKiS były zajęciami bezpłatnymi.
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Źródło: zasoby własne
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2. Zespół folklorystyczny „Łanięckie Słowiki”
W ramach GOKiS od wielu lat działa zespół folklorystyczny „Łanięckie Słowiki”, który
zrzesza miłośników tradycji ludowych. Głównym celem zespołu jest pielęgnowanie
i kultywowanie polskiego folkloru. Zespół reprezentuje gminę Łanięta biorąc udział
w przeglądach i konkursach artystycznych oraz festiwalach folklorystycznych organizowanych
w całej Polsce.

Dzień Folkloru, Niesułków 25.07.2021 r.

II Regionalny Festiwal Piosenki Polskiej, Zduny 4.12.2021 r.

Zespół uświetnia swoją obecnością liczne imprezy kulturalne organizowane w gminie.
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Zespół chętnie śpiewa dla lokalnej społeczności z okazji świąt państwowych,
religijnych czy okolicznościowych (występy na żywo, jak również on-line). Występy online
można oglądać na stronie internetowej i w mediach społecznościowych GOKiS.
.

Źródło: zasoby własne

Na liście swoich sukcesów Zespół „Łanięckie Słowiki” może zapisać także udział w teledysku
grupy Sunrise. Nagranie odbyło się w Skansenie Kłóbka 28 września 2021 r.

Źródło: zasoby własne

3. Koło Pań Aktywnych
Koło Pań Aktywnych to koło działające w GOKiS zrzeszające mieszkanki naszej gminy
zajmujące się rękodziełem. To osoby obdarzone niezwykłym talentem, ogromną pasją oraz
poczuciem estetyki. Idąc za swoim wewnętrznym głosem, potrafią zrobić coś pięknego
i oryginalnego. Ich produkty, tworzone ręcznie, z sercem i niezwykłą dokładnością,
są wyjątkowe i unikalne. Panie tworzą przepiękne dekoracje kwiatowe, ozdoby świąteczne,
wieńce dożynkowe, rękodzieło okolicznościowe, a także wykonują dekoracje podczas imprez
plenerowych organizowanych w naszej gminie. Umiejętność wykonywania rękodzieła chętnie
przekazują młodszym podczas zajęć warsztatowych organizowanych przez GOKiS.
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Panie chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie
naszego województwa reprezentując naszą gminę. Wzięły udział w pikniku rodzinnym
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach współpracuje z innymi instytucjami
kultury oraz jednostkami organizacyjnymi naszej gminy, w tym Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Łaniętach i placówkami oświatowymi - Szkołą Podstawową im. Kornela
Makuszyńskiego w Łaniętach oraz Przedszkolem Lokalnym im. Kubusia Puchatka
w Łaniętach. Uczniowie i nauczyciele placówek oświatowych aktywnie uczestniczą w życiu
kulturalnym GOKiS. Formy współpracy uzależnione są od wzajemnych potrzeb i oczekiwań.
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach współpracuje również z Kołami
Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie naszej gminy. Panie aktywnie uczestniczą we
wszystkich uroczystościach gminnych. Co roku biorą udział w dożynkach czy festynach
prezentując swoje umiejętności kulinarne oraz tradycje naszego regionu.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Łaniętach
W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach
funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, która zapewnia obsługę biblioteczną służącą
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zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i naukowych mieszkańców
gminy.

W 2021 roku wzbogacono księgozbiór biblioteki o 494 woluminy, z czego 239
woluminów sfinansowano dotacją otrzymaną z Biblioteki Narodowej w ramach programu
„Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Na dzień 31 grudnia 2021r. księgozbiór
wynosił 12 783 woluminów o wartości 203 744,15 zł.
Struktura księgozbioru (książki)
Nazwa biblioteki, filii

Literatura piękna
dla dzieci i
młodzieży

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura z
innych działów

Ogółem książki

GBP w Łaniętach

4815

4419

3549

12783

W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 1190 osób. Aktywni czytelnicy wypożyczyli
łącznie 3524 książki.

Nazwa biblioteki, filii
GBP w Łaniętach

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:
Literatura piękna
Literatura
Literatura z
dla dzieci
piękna dla
innych działów
i młodzieży
dorosłych

1186

2102

236

Ogółem

3524
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W 2021 roku Biblioteka zorganizowała:
- lekcje biblioteczne dla najmłodszych,
- konkursy dla dzieci i młodzieży, w tym:
•

konkurs na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2020/2021 dla dzieci ze szkoły
podstawowej i przedszkola;

•

konkurs fotograficzny „Moje ferie z książką”;

•

konkurs plastyczny „Najładniejsza Kartka Wielkanocna”;

•

konkurs plastyczny „Wiersz dla mojej mamy”;

•

konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje z ulubionym bohaterem literackim”;

- mikołajkowe warsztaty plastyczne;
- czwartkowe popołudnia z biblioteką- zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat;
- bezpłatne szkolenie dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „sieć na kulturę w podregionie
skierniewickim”.
5. Pozyskane środki i osiągnięcia
1. Zakup nowości wydawniczych (otrzymano 6 500 zł) - w 2021 roku na zakup nowości
wydawniczych wydatkowano kwotę 13 000 zł, w tym 6500 zł dofinansowanie
z Biblioteki Narodowej pochodzące ze środków finansowych Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
2. Projekt „sieć na kulturę w podregionie skierniewickim” (otrzymano sprzęt
o wartości 10 974 zł) - dzięki udziałowi w projekcie GOKiS otrzymał nowe laptopy
o łącznej wartości 10 974 zł. GOKiS brał udział w projekcie „Sieć na kulturę
w podregionie skierniewickim” współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Beneficjentem i koordynatorem projektu była Fundacja Wspierania Zrównoważonego
Rozwoju. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji
cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez
organizację szkoleń oraz zdalny dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie
kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie
atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do
organizacji zajęć i warsztatów. Szkolenie, którego głównym tematem były
„Kompetencje medialne” odbywało się online w okresie wrzesień-listopad i było
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podzielone na dwa etapy: I etap- szkolenie teoretyczne pracownika instytucji, które
prowadził trener Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, II etap- część
praktyczna: przeprowadzenie, pod nadzorem trenera Fundacji, szkolenia dla dzieci
i młodzieży w wieku 10-18 lat.
3. Academica – nasza biblioteka dołączyła do systemu darmowej cyfrowej wypożyczalni
międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica. Wypożyczalnia
umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do
ponad 3 mln publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych
ochroną prawa autorskiego. Użytkownicy mają dostęp do dwóch rodzajów publikacji:
- nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane- dostępne dla każdego
użytkownika internetu bez rezerwacji i logowania,
- chronione prawem autorskim- dostępne na specjalnym terminalu w naszej bibliotece.
Wypożyczalnia dostępna na stronie www.academica.edu.pl.
4. Elektroniczny system wypożyczeni MAK+- w bibliotece został uruchomiony
elektroniczny system obsługi czytelników, dzięki któremu czytelnik ma dostęp do
własnego konta bibliotecznego za pośrednictwem internetu szukamksiążki.pl, gdzie
może między innymi sprawdzić informacje o swoich wypożyczeniach, terminach
zwrotu, zamówić lub zarezerwować książki, a także ma możliwość przeszukiwać
zawartości katalogów wszystkich bibliotek korzystających z systemu MAK+.
5. Wielki człowiek- mała książka – nasza biblioteka dołączyła do ogólnopolskiej

kampanii „Mała książka - Wielki Człowiek” realizowanej przez Instytut Książki
promującej czytanie generacyjne. Projekt zachęca najmłodszych czytelników oraz ich
rodziców do regularnego odwiedzania biblioteki i codziennego czytania. Kampania
społeczna skierowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Każde dziecko w wieku
4-6 lat, które odwiedzi i zapisze się do naszej biblioteki otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla
nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom
oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko poznaje
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ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostaje pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego.
Projekt w całości finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, tym samym jest bezpłatny.
6. Finansowanie działalności GOKiS
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach finansowana jest głównie przez
Organizatora-gminę Łanięta w formie dotacji podmiotowej. W 2021 roku wysokość dotacji
wyniosła 274 172,71 zł. Poza dotacją od organizatora, GOKiS otrzymał dotację celową oraz
uzyskał dochody własne (wynajem sali, sprzedaż rękodzieła, darowizny, itp.). Łącznie kwota
przychodów w 2021 roku wyniosła 317 474,76 zł. Koszty działalności GOKiS w 2021 roku
wyniosły 303 439,13 zł, w tym na działalność biblioteczną 59 929,29 zł. GOKiS zakończył rok
2021 zyskiem w wysokości 14 035,63 zł, który przeznaczy na działalność statutową w latach
następnych.
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XI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Ustanowienie Herbu Gminy Łanięta
Od lipca 2021 roku Gmina Łanięta posiada własny herb. Inicjatywa Wójta Gminy
Tomasza Szczęsnego oraz uchwała podjęta przez Radę Gminy Łanięta Nr XXXII/198/21 z dnia
17 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia herbu Gminy Łanięta oraz zasad jego używania
poprzedzone zostały procedurą uzgodnień z Komisją Heraldyczną, która w wyniku
przedstawionego uzasadnienia wyraziła pozytywną opinię w zakresie zgodności herbu
z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.
Wizerunek herbu gminy Łanięta nawiązuje do rodu Skarżyńskich - dawnych właścicieli
Łaniąt oraz do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Łaniętach.
Z badań nad historią Łaniąt i gminy Łanięta jasno wynika, że rodzina Skarżyńskich
wywarła największy wpływ na rozwój i obecny kształt gminy oraz samej miejscowości Łanięta.
Co więcej prawie każdy z majątków, znajdujących się na terenie gminy Łanięta, krócej lub
dłużej był w ich posiadaniu. Źródła wprost podają, że za Skarżyńskich Łanięta przeżywały lata
prawdziwej świetności. Inwestowali oni w kształcenie miejscowej ludności, utrzymując szkołę,
zbudowali cukrownię, łożyli na przebudowę kościoła, wprowadzali w majątku nowoczesne
rozwiązania. Łanięta im zawdzięczają swój rozwój i obecny kształt, dlatego też
w zaproponowanym herbie gminy Łanięta znajduje się jednorożec wspięty na błękitnym tle
nawiązujący do herbu Skarżyńskich "Bończa".
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2. Jubileusz pożycia małżeńskiego
W 2021 roku odbyła się miła uroczystość związana z uhonorowaniem dwóch par
małżeńskich z naszej gminy medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Jubilatom medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręczył Wójt Gminy Łanięta –
Tomasz Szczęsny.
Niestety, różne okoliczności nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na uczestnictwo
w uroczystości. Państwa z Chrosna, którzy obchodzili swoje „Złoty Gody” czyli 50-lecie
pożycia małżeńskiego Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny odwiedził osobiście wręczając
im medale, kwiaty oraz upominek. Życzymy Szanownym Jubilatom szczęścia, radości, zdrowia
i miłości na kolejne lata!

Źródło: zasoby własne

3. Dzień Dziecka
26 czerwca 2021 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość, na którą Wójt Gminy
i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach zaprosili nie tylko najmłodszych mieszkańców
naszej gminy, ale całe rodziny. Dzień Dziecka był połączony z Festynem Rodzinnym i Nocą
Świętojańską.
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Źródło: GOKiS w Łaniętach

3. Dożynki 2021
W dniu 29 sierpnia 2021 roku odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Łaniętach.
Święto plonów w naszej gminie zostało objęte patronatem Wojewody Łódzkiego Tobiasza
Bocheńskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą Świętą w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łaniętach. Po mszy barwny korowód na czele
z Wójtem Gminy Łanięta, Proboszczem parafii, Przewodniczącym Rady Gminy, Radnymi,
starostami dożynek, paniami z Koła Pań Aktywnych, sołtysami niosącymi bochny chleba,
zespołami folklorystycznymi, druhami strażakami, uczniami szkoły, przedszkolakami oraz
zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami gminy przemaszerował do parku w Łaniętach.
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Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt przyjmując z rąk starostów dożynek chleb – owoc ziemi
i pracy ludzkich rąk. Uroczystość dziękczynienia za plony uświetniło wystąpienie Wójta
Gminy Łanięta Tomasza Szczęsnego, który podziękował rolnikom za trud ich pracy. Głos
zabrali również zaproszeni goście, słowa uznania przekazali: Poseł na sejm RP Tadeusz
Woźniak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła, oraz przedstawiciel KOWR
Kamil Graczyk. Swoje słowa poprzez list odczytany przez Wójta Gminy Łanięta skierowali
także Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński oraz Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne, na scenie gościli:
zespół „Łanięckie Słowiki” oraz dzieci z Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka
w Łaniętach. Nagrodzeni zostali również laureaci konkursu na „Najładniejszy ogród 2021 roku
w Gminie Łanięta”. Przez cały dzień można było degustować pysznych potraw, a także
spróbować pieczonego dzika. Ponadto podczas dożynek działał Mobilny Punkt Spisowy NSP
2021 zorganizowany przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi oraz punkt, w którym
rozdawane były bezpłatnie sadzonki drzew w ramach projektu „Zazieleniamy Łódzkie”.

Źródło: zasoby własne
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Źródło: zasoby własne

5. Koła Gospodyń Wiejskich
Na terenie gminy działa 6 Kół Gospodyń Wiejskich:
- Koło Gospodyń Wiejskich w Chrośnie;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowcu Wielkim;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łaniętach;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodębiu;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowii;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Witoldowie.
Działania Kół Gospodyń Wiejskich mają na celu polepszenie warunków życia na wsi,
kultywowanie i promowanie kultury oraz tradycji ludowej. Koła aktywnie działają na rzecz
mieszkańców gminy Łanięta oraz chętnie wspierają przedsięwzięcia realizowane przez
samorząd poprzez udział festynach czy dożynkach.
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Źródło: zasoby własne

6. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Spis powszechny Ludności i mieszkań przeprowadzony w 2021 roku dostarczył
najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu,
strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej
charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach
mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym,
regionalnym i lokalnym.
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W czasie trwania spisu członkowie Gminnego Biura Spisowego organizowali wiele własnych
akcji i inicjatyw, których celem było zachęcenie do wzięcia udziału w spisie
i umożliwienie spisania się jak największej liczbie mieszkańców naszej Gminy.
W czasie trwania spisu powszechnego przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:
➢ Mobilne Punkt Spisowy na Festynie Rodzinnym w Łaniętach – 26 czerwca 2021 r.

Źródło: zasoby własne

➢ Sołectwo Suchodębie się spisuje! – 9 lipca 2021 r.
➢ Sołectwo Juków się spisuje! – 16 lipca 2021 r.
➢ Sołectwo Kąty się spisuje! – 30 lipca 2021 r.
➢ Sołectwa Anielin, Rajmundów i Zgoda się spisują! – 3 sierpnia 2021 r.
➢ Sołectwo Wilkowia się spisuje! – 11 sierpnia 2021 r.
➢ Sołectwa Budy Nowe i Witoldów się spisują! – 11 sierpnia 2021 r.
➢ Mobilny Punkt Spisowy podczas Mobilnego Punktu Szczepień w Łaniętach – 19
sierpnia 2021 r.
➢ Mobilny Punkt Spisowy przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Łaniętach – 22 sierpnia 2021 r.
➢ Mobilny Punkt Spisowy podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Łaniętach – 29
sierpnia 2021 r. - wspólnie z Urzędem Statystycznym w Łodzi.
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Źródło: zasoby własne

➢ Noc Spisowa w Urzędzie Gminy Łanięta – 25 września 2021 r.
➢ Mobilny Punkt Spisowy w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Łaniętach – 6 września 2021 r.
W każdym województwie dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę
z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność wśród społeczności lokalnej
została przyznana nagroda specjalna. Gmina Łanięta okazała się bezkonkurencyjna, za co
otrzymała od Prezesa GUS urządzenie wielofunkcyjne o wartości 11 414,40 zł.
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Źródło: zasoby własne

7. Punkt szczepień i mobilne punkty szczepień
Rok 2021 to kolejny rok, w którym wszyscy musieli się zmierzyć z ogólnoświatową
pandemią koronowirusa SARS COVID-19.
Tak jak w całym kraju, również w naszej Gminie podejmowane były działania, by
chronić mieszkańców, pracowników oraz interesantów korzystających z usług Urzędu.
Pozyskano maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk jak i powierzchni, zakupiono osłony
z pleksy oraz dozowniki do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Prowadzona była ciągła akcja
informacyjna społeczeństwa w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Łanięta.
Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Łaniętach tak jak i w roku poprzednim ofiarował swoją
pomoc w dostarczaniu żywności dla mieszkańców.
Wychodząc

naprzeciw

potrzebom

mieszkańców

w

Gminie

Łanięta

został

zorganizowany punkt szczepień, który funkcjonował od marca do lipca. W kolejnych
miesiącach funkcjonowały mobilne punkty szczepień i każdy kto chciał mógł zaszczepić się
nie wyjeżdżając z gminy. Na podkreślenie zasługuje również organizacja transportu dla osób
mających trudności z dotarciem do punktu szczepień, którym Gmina Łanięta zapewniała
bezpłatny dowóz. Podczas inicjatyw gminnych mieszkańcy otrzymywali różnego rodzaju
gadżety promujące szczepienia przeciwko wirusowi SARS - CoV-2.
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8. Konkurs „Najładniejszy ogród w 2021 roku w Gminie Łanięta”
Zorganizowano po raz pierwszy konkurs na „Najładniejszy ogród w 2021 roku
w Gminie Łanięta” pod patronatem Wójta Gminy Łanięta. Celem konkursu było promowanie
wśród mieszkańców Gminy Łanieta dbałości o estetykę najbliższej okolicy, promocja
przyjaznych przyrodzie i środowisku praktyk ogrodniczych i honorowanie właścicieli za ich
pracę i trud wkładany w zagospodarowanie ogrodów. Komisja Konkursowa dokonała oceny
ogrodów, wyłoniła zwycięzców oraz przyznała dwa wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali podziękowania i drobne upominki.
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Źródło: zasoby własne

9. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków
W dniach od 23 czerwca do 26 czerwca 2021 roku na szosach województwa
łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, odbył się jeden
z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich – II etap 32. Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Udział w nim wzięło ponad 120 zawodników
z kraju i ze świata. Przez miejscowości Świeciny, Świecinki, Lipie, Suchodębie i Łanięta,
drogą wojewódzką Nr 581, odbył się przejazd kolarzy, biorących udział w tym wyścigu.
Mieszkańcy naszej gminy kibicowali kolarzom na trasie wyścigu, zaś za zabezpieczenie
trasy odpowiedzialni byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kutnie przy
współpracy pracowników Urzędu Gminy Łanięta oraz członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy. Ponadto w dniu 23 czerwca 2021 roku odbył się na Placu
Wolności w Kutnie 13 Mini Wyścig Kolarski „Solidarności”, w którym udział wzięły
również dzieci z terenu gminy Łanięta, a jednym ze sponsorów nagród była Gmina Łanięta.
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Źródło: strona internetowa II etapu 32. Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków
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10. Piknik Rodzinny Województwa Łódzkiego
W dniu 13 sierpnia 2021 r. odbył się ,,Piknik Rodzinny Województwa Łódzkiego”.
Organizatorem tych wydarzeń był Pan Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz
Schreiber wraz z Zarządem Województwa Łódzkiego. Podczas pikniku można było uzyskać
informacje dotyczące dofinansowań z Funduszy Europejskich oraz dokonano wręczenia
symbolicznych czeków na realizację „Grantów sołeckich”.

Źródło: zasoby własne
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11. Transport publiczny
W 2021 roku na mocy podpisanej umowy z Wojewodą Łódzkim uruchomiono 5
nowych linii autobusowych na terenie gminy Łanięta. Na realizację zadania Gmina otrzymała
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która za cały rok wyniosła 91 996,28 zł.
.
12. Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań
po nawozach i typu Big Bag
W ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zebraliśmy od mieszkańców naszej
Gminy ok. 17 ton odpadów rolniczych za kwotę 8 476, 50 zł. Odebrane odpady to folia rolnicza,
siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Źródło: https://samorzad.gov.pl/

13. Zakup wodomierzy ze zdalnym odczytem
W 2021 roku zamontowaliśmy wodomierze ze zdalnym odczytem u 358 odbiorców
wody za kwotę 67 139,27 zł. Pozostały nam tylko 3 miejscowości, w których nie ma zdalnego
odczytu. W roku 2022 będą prowadzone działania zmierzające do wprowadzenia systemu
zdalnego odczytu na terenie całej gminy. Zdalny odczyt wodomierzy umożliwia kontrolę
faktycznego zużycia wody na terenie gminy, wpływa na redukcje strat, a także zapewnia
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oszczędność czasu poprzez automatyczne odbieranie danych z licznika i przesyłanie do
oprogramowania rozliczeniowego.

Źródło: zasoby własne

14. Konferencja nt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków – przykłady działań jednostek
samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego
województwa łódzkiego”
Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny uczestniczył w konferencji nt. „Rewaloryzacja
zabytkowych parków – przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz
zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, która odbyła się 19
listopada 2021 roku w Uniejowie. Podczas konferencji Wójt przedstawił prezentację dotyczącą
przeprowadzonej rewaloryzacji parku w Łaniętach – jednej z pereł województwa łódzkiego,
a w szczególności perłę naszej małej ojczyzny – gminy Łanięta. Park niewątpliwie stał się jej
wizytówką – miejscem wypoczynku i spotkań mieszkańców. Pracownicy Urzędu Gminy
Łanięta przygotowali również materiał o zabytkowym parku w Łaniętach, który został
opublikowany w książce Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pt. „Rewaloryzacja
zabytkowych parków – przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz
zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”.

120

RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2021 R.

Źródło: zasoby własne

Źródło: zasoby własne

121

RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2021 R.

Źródło: zasoby własne

122

RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2021 R.

X. PODSUMOWANIE
Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Łanięta za 2021 rok. Mam
nadzieję, że opracowany dokument w przejrzysty sposób przedstawił Państwu najważniejsze
informacje dotyczące funkcjonowania naszej gminy – miejsca, które razem tworzymy,
rozwijamy i o które powinniśmy wspólnie dbać.
Osobiście uważam, że moje działania najlepiej obrazuje poniższy wykres.

Źródło: opracowanie własne

Moim nadrzędnym zadaniem jest poprawianie jakości życia mieszkańców Gminy
Łanięta. Rok 2021 to przede wszystkim czas, w którym stworzyły się nowe koncepcje oraz
projekty inwestycji na następne lata.
Raport o stanie Gminy Łanięta za 2021 rok został sporządzony na podstawie danych
znajdujących się w Urzędzie Gminy Łanięta oraz na podstawie przedłożonych informacji przez
kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
Mając na uwadze przedstawiony Raport, zwracam się do Rady Gminy Łanięta
o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym,
a mieszkańców zachęcam do debaty.

Z wyrazami szacunku
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