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I. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo! 

Wypełniając przepis art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), przedstawiam 

Państwu “Raport o stanie Gminy Łanięta za rok 2020”.   

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Przyszło nam wszystkim żyć i pracować  

w warunkach, których wszyscy musieliśmy się uczyć. Pandemia oraz związany z nią 

reżim sanitarny wpłynął na funkcjonowanie Urzędu Gminy i wszystkich podległych 

jednostek.  

Pomimo problemów, pracy w reżimie sanitarnym i innych ograniczeń 

związanych z sytuacją epidemiczną, Gmina Łanięta zrealizowała zaplanowane 

inwestycje. 

Przedłożony Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta 

Gminy Łanięta w roku 2020, 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 wspólnej dyskusji nad raportem. 

 

Z wyrazami szacunku                     

Wójt Gminy Łanięta 

   Tomasz Szczęsny 
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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 kujawsko- 

pomorskim, 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 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 25 wsi: 

Anielin, Bronisławów, Budy Nowe, Budy Stare, Chrosno, Chruścinek, Franciszków, Juków, 

Kąty, Kliny, Klonowiec Wielki, Lipie, Łanięta, Marianów, Nutowo, Pomarzany, Rajmundów, 

Ryszardów, Suchodębie, Świecinki, Świeciny, Wilkowia, Witoldów, Wola Chruścińska, 

Zgoda. 

 

2. Demografia 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba osób zamieszkujących w Gminie Łanięta wynosiła 

2 335 mieszkańców. Dane demograficzne prezentują poniższe tabele. 

Tabela 1. Liczba mężczyzn i kobiet w miejscowościach Gminy Łanięta 

                    MIEJSCOWOŚĆ MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

ANIELIN 17 17 34 

BRONISŁAWÓW 15 15 30 

BUDY NOWE 30 36 66 

BUDY STARE 50 44 94 

CHROSNO 66 73 139 

CHRUŚCINEK 21 20 41 

FRANCISZKÓW 18 24 42 

JUKÓW 39 30 69 

KĄTY 41 51 92 

KLINY 5 10 15 

KLONOWIEC WIELKI 65 67 132 

LIPIE 12 8 20 

ŁANIĘTA 272 272 544 

MARIANÓW 2 2 4 

NUTOWO 0 1 1 

POMARZANY 15 12 27 

RAJMUNDÓW 62 58 120 

RYSZARDÓW 21 19                   40 

SUCHODĘBIE 197 169 366 
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ŚWIECINKI 19 17 36 

ŚWIECINY 28 20 48 

WILKOWIA 64 61 125 

WITOLDÓW 32 27 59 

WOLA CHRUŚCIŃSKA 73 50 123 

ZGODA 41 27 68 

Razem: 1205 1130 2335 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

Tabela 2. Powierzchnie sołectw. 

SOŁECTWO POWIERZCHNIA (HA) LICZBA LUDNOŚCI 

ANIELIN 196,04 62 

BUDY NOWE 162,19 66 

CHROSNO 815,66 312 

JUKÓW 486,35 111 

KĄTY 298,60 92 

ŁANIĘTA 675,48 544 

RAJMUNDÓW 270,28 120 

SUCHODĘBIE 1 183,34 405 

ŚWIECINY 361,88 114 

WILKOWIA 307,39 165 

WITOLDÓW 277,67 153 

WOLA CHRUŚCIŃSKA 233,76 123 

ZGODA 219,97 68 

Razem: 5 489,00 2 335 

Źródło: opracowanie własne 
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Źródło: opracowanie własne 

 

3. Władze lokalne i jednostki organizacyjne gminy 

Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, który 

funkcję tę sprawuje od 22 listopada 2018 roku.  

Organem uchwałodawczym w gminie jest Rada Gminy Łanięta. Zasiada w niej  

15 radnych. Jej skład 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, 

➢ Oleradzki Mirosław Zbigniew, 

➢ Pawlak Radosław Kazimierz, 

➢ Szczęsna Małgorzata, 

➢ Wojtalik Marzena, 
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➢ Woźniak Wiesław, 

➢ Ziółkowska Bożena. 

 

Rada Gminy Łanięta powołała następujące komisje:  

➢ Komisja rewizyjna,  

➢ Komisja skarg i wniosków i petycji,  

➢ Komisja finansów i rozwoju społeczno - gospodarczego, 

➢ Komisja rolnictwa, inwestycji oraz gospodarki przestrzennej i komunalnej,  

➢ Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych.  

 

W 2020 r. Rada Gminy Łanięta podjęła 72 uchwały, które wymieniono w poniższej tabeli. 

L.p. Nr uchwały Treść uchwały 
Stopień 

realizacji 

1. Nr XVI/111/2020 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

stycznia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Łanięta na 2020 rok. 

Uchwała 

obowiązuje,  

w trakcie 

realizacji 

2. Nr XVI/112/2020 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

stycznia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-

2023. 

Uchwała 

obowiązuje,  

w trakcie 

realizacji 

3. Nr XVI/113/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

stycznia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia Planu pracy – 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Łanięta na 2020 rok. 

Uchwała 

obowiązuje 

4. Nr XVI/114/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

stycznia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych komisji Rady Gminy Łanięta na 2020 

rok. 

Uchwała 

obowiązuje 

5. Nr XVI/115/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

stycznia 2020 roku 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości 

diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich 

(sołtysów) Gminy Łanięta. 

Uchwała 

uchylona 

6 Nr XVI/116/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

stycznia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S.Ch. na 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. 

Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach. 

Uchwała 

obowiązuje 

7. Nr XVI/117/20 

Rady Gminy 

w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej 

oraz wyznaczenia inkasenta. 

Uchwała 

obowiązuje.  
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Łanięta z dnia 30 

stycznia 2020 roku 

8. Nr XVI/118/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

stycznia 2020 roku 

w sprawie zamiaru zmiany siedziby 

Przedszkola Lokalnego im. Kubusia 

Puchatka w Łaniętach. 

Uchwała 

obowiązuje.  

9. Nr XVII/119/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

lutego 2020 roku 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta 

na 2020 rok. 

Uchwała 

dokonująca 

zmian  

w budżecie 

10. Nr XVII/120/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

lutego 2020 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-

2023 

Uchwała 

wprowadzająca 

zmiany 

11. Nr XVII/121/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

lutego 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/20 

Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 

2020 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby 

Przedszkola Lokalnego im. Kubusia 

Puchatka w Łaniętach. 

Uchwała 

obowiązuje 

12. Nr XVIII/122/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 28 

kwietnia 2020 

roku 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta 

na 2020 rok. 

Uchwała 

dokonująca 

zmian  

w budżecie 

13. Nr XVIII/123/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 28 

kwietnia 2020 

roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia składów osobowych stałych 

komisji Rady Gminy Łanięta 

Uchwała 

obowiązuje 

14. Nr XVIII/124/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 28 

kwietnia 2020 

roku 

w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Łanięta 

Uchwała 

obowiązuje 

15. Nr XVIII/125/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 28 

kwietnia 2020 

roku 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości 

diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich 

(sołtysów) Gminy Łanięta 

Uchwała 

obowiązuje 

16. Nr XVIII/126/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 28 

kwietnia 2020 

roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/19 

Rady Gminy Łanięta z dnia 18 stycznia 

2019 roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności. 

Uchwała 

obowiązuje  

 



RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2020 ROK 
 
 

11 
 

17. Nr XVIII/127/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 28 

kwietnia 2020 

roku 

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Łanięta w 2020 roku”. 

Uchwała 

uchylona 

18. Nr XVIII/128/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 28 

kwietnia 2020 

roku 

w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 

roku. 

Uchwała 

uchylona 

19. Nr XVIII/129/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 28 

kwietnia 2020 

roku  

w sprawie przekształcenia Przedszkola 

Lokalnego im. Kubusia Puchatka w 

Łaniętach poprzez przeniesienie jego 

siedziby.  

Uchwała 

obowiązuje  

 

20. Nr XIX/130/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

czerwca 2020 roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 

2020 rok. 

Uchwała 

dokonująca 

zmian  

w budżecie 

21. Nr XIX/131/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały   

nr XVIII/129/20 Rady Gminy Łanięta  

 w sprawie przekształcenia Przedszkola 

Lokalnego im. Kubusia Puchatka w 

Łaniętach poprzez przeniesienie jego 

siedziby. 

Uchwała jest 

realizowana 

22. Nr XIX/132/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

czerwca 2020 roku 

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Łanięta w 2020 roku”. 

Uchwała 

została 

zrealizowana 

23. Nr XIX/133/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

czerwca 2020 roku 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury i Sportu w Łaniętach. 

Uchwała jest 

realizowana 

24. Nr XIX/134/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 30 

czerwca 2020 roku 

w sprawie ustalania wysokości opłat za 

zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, 

których zarządcą jest Gmina Łanięta. 

Uchwała 

obowiązuje 

25. Nr XX/135/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 

2020 rok 

Uchwała 

wprowadzająca 

zmiany 

26. Nr XX/136/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-

2023. 

Uchwała 

wprowadzająca 

zmiany 

27. Nr XX/137/20 

Rady Gminy 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego 

Uchwała 

została 

częściowo 
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Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej     w Łodzi. 

uchylona  

przez Wydział 

Nadzoru 

Łódzkiego 

Urzędu 

Wojewódzkiego 

28. Nr XX/138/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej    w Łodzi 

Uchwała 

została 

uchylona  

przez Radę 

Gminy 

29 Nr XX/139/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Łanięta w roku szkolnym 

2020/2021 

Uchwała 

obowiązuje 

30. Nr XX/140/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani R.S. w 

zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego (wprowadzenia lokalnej 

„tarczy antykryzysowej”). 

Uchwała 

została 

zrealizowana 

31. Nr XX/141/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/126/20 

Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 

2020 roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik o określonej pojemności. 

Uchwała 

obowiązuje 

32. Nr XX/142/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Łanięta”. 

Uchwała 

obowiązuje 

33. Nr XX/143/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku 

w sprawie udzielania wotum zaufania dla 

Wójta Gminy Łanięta 

Uchwała 

zrealizowana 

34. Nr XX/144/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 27 

sierpnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Łanięta z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2019 rok. 

Uchwała 

zrealizowana 

35. Nr XXI/145/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 4 

września 2020 

roku 

w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących 

działalności Wójta Gminy Łanięta Tomasza 

Szczęsnego w zarządzie Gminnej Spółki 

Wodnej w Łaniętach oraz zarządzie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoldowie 

Uchwała 

została 

zrealizowana 

36. Nr XXI/146/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 4 

września 2020 

roku 

w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących 

działalności radnego Rady Gminy Łanięta 

Zdzisława Michalskiego zarządzie Gminnej 

Spółki Wodnej w Łaniętach.  

Uchwała 

została 

zrealizowana 
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37. Nr XXI/147/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 4 

września 2020 

roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 

2020 rok. 

Uchwała 

wprowadzająca 

zmiany 

38. Nr XXII/148/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 25 

września 2020 

roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Łanięta 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Łanięta za 2019 rok. 

Uchwała 

obowiązuje 

39. Nr XXII/149/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 25 

września 2020 

roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 

2020 rok 

Uchwała 

wprowadzająca 

zmiany 

 

40. Nr XXII/150/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 25 

września 2020 

roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-

2023. 

Uchwała 

wprowadzająca 

zmiany 

 

41. Nr XXII/151/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 25 

września 2020 

roku 

w sprawie ustalenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

Uchwała 

obowiązuje 

42 Nr XXII/152/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 25 

września 2020 

roku 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 

lata i odstąpienia od przetargowego zawarcia 

umowy najmu. 

Uchwała 

obowiązuje 

43. Nr XXII/153/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 25 

września 2020 

roku 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 

Łanięta Nr XX/138/20 z 27 sierpnia 2020      

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej    w Łodzi 

Uchwała 

zrealizowana 

44. Nr XXII/154/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 25 

września 2020 

roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej    w Łodzi 

Uchwała 

obowiązuje 

45. Nr XXIII/155/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 

2020 rok 

Uchwała 

wprowadzająca 

zmiany 
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46. Nr XXIII/156/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku 

w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości 

Uchwała 

obowiązuje 

47. Nr XXIII/157/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku 

w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych. 

Uchwała 

obowiązuje 

48. Nr XXIII/158/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 

Uchwała 

obowiązuje, 

program jest 

realizowany 

49. Nr XXIII/159/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Łanięta w drodze 

bezprzetargowej. 

Uchwała 

obowiązuje 

50. Nr XXIII/160/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości 

Rajmundów, dz. nr ew. 65, gmina Łanięta. 

Uchwała 

obowiązuje 

51. Nr XXIII/161/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku 

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 

obowiązuje 

52. Nr XXIII/162/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku 

w sprawie dokonania wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 

tej opłaty oraz zwolnienia w części z 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 

53. Nr XXIII/163/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/117/20 z 

dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia 

inkasenta 

Uchwała 

obowiązuje 

54. Nr XXIII/164/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

w sprawie przystąpienia Gminy Łanięta do 

wykonywania działalności w zakresie usług 

telekomunikacyjnych. 

Uchwała 

obowiązuje 
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listopada 2020 

roku 

55 Nr XXIII/165/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 09 

listopada 2020 

roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kutnowskiemu. 

Uchwała 

obowiązuje 

56. Nr XXIV/166/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 20 

listopada 2020 

roku 

w sprawie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na terenie Gminy 

Łanięta  

Uchwała 

obowiązuje 

57. Nr XXIV/167/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 20 

listopada 2020 

roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

międzygminnego porozumienia z Gminą 

Nowe Ostrowy dotyczącego uruchomienia 

komunikacji autobusowej na liniach 

łączących obszar Gminy Łanięta z Gminą 

Nowe Ostrowy 

Uchwała 

obowiązuje 

58. Nr XXIV/168/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 20 

listopada 2020 

roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

międzygminnego porozumienia między 

gminami Strzelce i Łanięta dotyczącego 

uruchomienia komunikacji autobusowej na 

liniach łączących obszar Gminy Strzelce         

z Gminą Łanięta. 

Uchwała 

obowiązuje 

59. Nr XXV/169/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 24 

listopada 2020 

roku 

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do 

wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. 

Uchwała 

obowiązuje 

60. Nr XXVI/170/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 

2020 rok. 

Uchwała 

wprowadzająca 

zmiany 

61. Nr XXVI/171/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-

2023. 

Uchwała 

wprowadzająca 

zmiany 

62. Nr XXVI/172/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Łanięta 

Uchwała 

obowiązuje 

63. Nr XXVI/173/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczeń usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała 

obowiązuje 
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64 Nr XXVI/174/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie odpłatnego przyjmowania przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych odpadów z działalności 

rolniczej niestanowiących odpadów 

komunalnych. 

Uchwała 

obowiązuje 

65. Nr XXVI/175/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

Uchwała 

obowiązuje 

66. Nr XXVI/176/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Łanięta na lata 2021-2025”. 

Uchwała 

uchylona 

67. Nr XXVI/177/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

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 wolontariacie na 2021r.” 

Uchwała 

obowiązuje 

68. Nr XXVI/178/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących 

sposobu procedowania projektu uchwały w 

sprawie obniżenia ceny żyta do celów 

wymiaru podatku na 2021r. 

Uchwała 

zrealizowana 

69. Nr XXVI/179/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia zadań przez Gminę 

Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w 

zakresie zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w 2021 roku. 

Uchwała 

zrealizowana 

70. Nr XXVI/180/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Łanięta na 2021 rok. 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

71. Nr XXVI/181/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia Planu pracy – 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Łanięta na 2021 rok. 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

72. Nr XXVI/182/20 

Rady Gminy 

Łanięta z dnia 18 

grudnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych komisji Rady Gminy Łanięta na 

2021 rok 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

Ponadto wszystkie uchwały zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Łanięta. 

Urząd Gminy Łanięta jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Wójt realizuje zadania 

wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.  
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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/ 

 

Gmina realizuje zadania przy pomocy następujących jednostek organizacyjnych:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. 
Kornela Makuszyńskiego 

w Łaniętach

Przedszkole Lokalne im. 
Kubusia Puchatka w 

Łaniętach

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Łaniętach

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Łaniętach

Gmina Łanięta

https://bip.gminalanieta.pl/
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III. FINANSE GMINY ŁANIĘTA 

1. Stan finansowy gminy 

Budżet Gminy Łanięta na 2020 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy Łanięta  

w dniu 30 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XVI/111/2020 

 

Budżet Gminy po dokonanych zmianach w ciągu 2020 roku przedstawiał się następująco: 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

2. Wykonanie budżetu 

 

Nazwa dochodów 

 

 

Plan 

 

Wykonanie 

 

% 

Dochody własne 4.236.189,00 3.609.175,76 85,20 

Dotacje celowe na zadania 

zlecone gminie 

4.336.255,91 4.326.578,04 99,78 

Dotacje celowe na zadania 

własne 

696.575,19 671.257,10 96,37 

Subwencja ogólna 3.934.944,00 3.934.944,00 100,00 

w tym: - oświatowa 1.754.457,00 1.754.457,00 100,00 

- wyrównawcza 2.171.157,00 2.171.157,00 100,00 

Dochody 
budżetu          

13 277 184,90

Wydatki 
bieżące           

11 830757,90

Nadwyżka 
budżetu     

401 090,54

Wydatki 
inwestycyjne   
1 045 336,46
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- równoważąca subwencji 

ogólnej 

9.330,00 9.330,00 100,00 

Dochody bieżące razem: 13.203.964,10 12.541.954,90 94,99 

Dochody majątkowe 735.230,00 735.230,00 100,00 

Dochody ogółem: 13.939.194,10 13.277.184,90 95,25 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Plan ogółem dochodów budżetowych gminy za rok 2020 został wykonany w 95,25%, na plan 

13.939.194,10 zł wykonano 13.277.184,90 zł.  

Wśród dochodów bieżących wykonanie wynosi 94,99%, na plan 13.203.964,10 zł wykonano 

13.203.964,10 zł.  

Wszystkie dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami zostały wykonane 

prawidłowo, bo na plan dochodów w kwocie – 4.336.255,91 zł zostały przekazane w kwocie 

4.326.578,04 zł tj. 99,78 % planu. 

Dotacje na zadania własne gminie do wykonania ustawami zostały wykonane prawidłowo, bo 

na plan dochodów w kwocie 696.575,19 zł wykonano 671.257,10 zł tj. 96,37% planu. 

 

Wszystkie dotacje wpłynęły na rachunek bankowy budżetu, kwoty niewykorzystane zostały 

odprowadzone do budżetu Wojewody w miesiącu styczniu 2021 roku.  

 

Subwencje ogólne przekazywane przez Ministerstwo Finansów też zostały prawidłowo 

wykonane, bo na plan 3.689.165,00 zł wykonano 3.689.165,00 zł tj. 100% planu. 

 

Dochody majątkowe w 2020 roku to kwota 735.230,00 zł, są to środki, które gmina otrzymała 

na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota 

235.230,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, a kwota 500.000,00 zł z Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 
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Należy zaznaczyć, iż podjęte czynności windykacyjne, przyczyniły się do większej 

ściągalności podatków i opłat oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. 

 

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok stanowi kwotę: 14.834.342,37 zł, wykonanie 

natomiast wynosi 12.876.094,36 zł tj. 86,80 % planu. 

 

 

Wydatki budżetowe: 

Nazwa wydatku Plan na 2020 Wykonanie % 

 

Wydatki bieżące 

 

12.990.718,37 

 

11.830.757,90 

 

91,07 

 

Wydatki majątkowe 

 

1.843.624,00 

 

1.045.336,46 

 

56,70 

 

Ogółem:  

 

14.834.342,37 

 

12.876.094,36 

 

86,80 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Plan wydatków budżetowych w roku 2020 nie został w żadnym z działów przekroczony, 

a środki wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem i tak: 

 

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco: 
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Dział 

 

Nazwa zadania 

 

Plan 

 

Wykonanie 

na 

31.12.2020 r. 

 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 

400 Modernizacja sieci 

wodociągowej 

110.000,00 101.012,79 91.83 

600 Przebudowa (modernizacja) drogi 

gminnej nr 102268 E w 

miejscowości Franciszków gm. 

Łanięta 

343.230,00 336.323,15 97,99 

600 Przebudowa drogi dojazdowej do 

pól działka nr 118 obręb Chrosno 

20.000,00 0,00 0,00 

600 Przebudowa drogi dojazdowej do 

pól działka nr 234 obręb Łanięta  

100.000,00 93.632,52 93,64 

600 Przebudowa drogi gminnej nr  

102251E na dz.61, 62 obręb 

Zgoda oraz na dz. Nr 18/1, 18/3. 

17/5 obręb Anielin – Pomarzany 

gm. Łanięta – etap I (0+000,00 

do 0+950,00) 

22.000,00 21.000,00 95,46 

600 Przebudowa grogi gminnej Nr 

102273E w miejscowości 

Chruścinek 

50.000,00 0,00 0,00 

600 Przebudowa  dróg gminnych Nr 

102251E i Nr 102259E 

605.500,00 12.245,00 2,03 

700 Modernizacja świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Klonowiec 

Wielki 

20.004,00 12.300,00 61.49 

700 Zakup kontenerów                            

z przeznaczeniem  na świetlicę 

wiejską w miejscowości  Chrosno 

50.000,00 15.375,00 30,75 

750 Modernizacja budynku Urzędu 

Gminy wraz z dostosowaniem do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

30.000,00 12.300,00 41,00 

754 Dotacja celowa na 

dofinansowanie zadania – 

Przebudowa świetlicy wiejskiej   

w  Witoldowie wraz z montażem 

instalacji fotowoltaicznej 

30.000,00 0,00 0,00 

801 Dostosowanie pomieszczeń 

Przedszkola Lokalnego do 

potrzeb p/pożarowych 

130.000,00 111.498,00 85,77 

801 Zakup autobusu w celu 

dowożenia uczniów z terenu 

Gminy Łanięta do placówek 

oświatowych 

100.000,00 99.000,00 99,00 
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900 Zakup, instalacja i montaż prasy 

taśmowej do odwadniania osadu 

140.000,00 137.760,00 98,40 

925 Zakup kosiarki samojezdnej          

i rębaka mobilnego do gałęzi dla 

Gminy Łanięta 

92.890,00 92.890,00 100,00 

 

 

 

Ogółem: 

 

1.843.624,00 

 

1.045.336,46 

 

56,70 

 

Jak przedstawiono powyżej w tabeli największym zadaniem inwestycyjnym gminy w roku 

2020 r. była Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102268E w miejscowości 

Franciszków, gm. Łanięta na ogólna kwotę 336.323,15 zł. Inwestycja ta została zrealizowana z 

udziałem środków, które Gmina otrzymała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych        w 

kwocie 235.230,00 zł. udział własny Gminy to kwota 101.093,15 zł. 

 

Zrealizowano również zadanie dotyczące zakupu, instalacji i montażu prasy do odwadniania 

osadu, które zostało dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w formie pożyczki  w wysokości 

112.000,00 zł , udział Gminy to kwota 25.760,00 zł.  

W 2020 roku zrealizowano również inne zadania inwestycyjne na kwotę 498.033,31 zł 

sfinansowane ze środków własnych Gminy, są to następujące zadania: dostosowanie 

pomieszczeń Przedszkola Lokalnego do potrzeb ppoż. kwota 111.498,00 zł, modernizacja sieci 

wodociągowej kwota 101.012,79  zł, zakup kosiarki samojezdnej i rębaka mobilnego do gałęzi 
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kwota 92.890,00 zł., zakup autobusu do przewozu uczniów z terenu gminy do placówek 

oświatowych za kwotę  99.000,00 zł a także  przebudowa  drogi dojazdowej do pól za kwotę 

93.632,52 zł   

Opracowano także dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do opracowania 

wniosków na dofinansowanie zadań, których realizacja nastąpi w 2021 roku.  

W ramach wydatków bieżących budżet gminy jest wykonywany zgodnie ze wskazaniem tj. 

uchwałą budżetową i tak: 

Rolnictwo i łowiectwo 

➢ w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 452.061,52 zł  tj. 98,46 % planu 

z przeznaczeniem na:  odprowadzenie 2 % odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej 

w Łodzi w  kwocie 11.983,74 zł, kwotę 410.074,94  zł wydatkowano na częściowy 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników zgodnie  

z wydanymi decyzjami, wydatkowano również kwotę 30.002,87 zł na realizację 

projektów lokalnych, pozyskana na to zadanie  dotacja z  Urzędu Marszałkowskiego 

(Granty sołeckie) to kwota 25.201,29 zł a udział własny Gminy wyniósł 4.801,58 zł. W 

ramach tego projektu wykonano remont boiska sportowego wraz z budową nowej bieżni 

i zakupem sprzętu sportowego w miejscowości Suchodębie, przebudowano kapliczkę 

w Rajmundowie a także wyposażono świetlicę wiejską w miejscowości Anielin w 

sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i zastawy stołowe. 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

➢ wydatki budżetu gminy 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 181.923,77 zł tj. 81,71 % planu.  

 Transport i łączność 

➢ na bieżące remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę – 129.677,70 zł tj. 57,09 % 

planu, głównie na żwirowanie dróg, usuwanie ubytków po okresie zimowym, zakup 

paliwa do ciągnika w celu koszenia rowów przy drogach. 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

➢ na utrzymanie zasobów mieszkalnych i użytkowych w gminie wydatkowano kwotę – 

207.278,65 zł tj. 85,41 % 
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Działalność usługowa 

➢ na utrzymanie grobów żołnierskich w 2020 roku wydatkowano kwotę 1.205,50 zł tj. na 

zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie znajdujące się na cmentarzu. 

 

Administracja publiczna: 

Na administrację państwową i samorządową wydatkowano kwotę 1.662.793,16 zł 

z tego na: 

➢ zadania zlecone  - urzędy wojewódzkie – 81.626,56 zł 

➢ radę gminy i obsługę rady   -   96.869,66 zł 

➢ administrację samorządową – urząd gminy -  1.209.212,94 zł 

➢ spis powszechny i inne – 17.323,40 zł 

➢ promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.159,21 zł 

➢ Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 89.999,89 zł  

➢ na pozostałą działalność   - 147.601,50 zł 

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 509,26 zł, na wybory 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 27.916,62 zł. 

 

Obsługa długu publicznego 

 

Na obsługę długu jednostki wydatkowano kwotę 11.833,90 zł tj. 57,31 % planu  

z przeznaczeniem na odsetki od kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. 

 

Oświata i wychowanie 

Z budżetu gminy na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 2.909.483,46 zł  

z tego: 

- na szkołę podstawową                                             -   2.035.363,98 zł 

-    na przedszkole                                                            -    467.315,22 zł 

- na dowóz uczniów do szkół                                       -    159.782,77 zł 

- stołówki szkolne i przedszkolne                                 -   131.373,05 zł 

- na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy                               

-      79.108,74 zł 

- na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce             -       11.408,00 zł 

 -   na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych      - 18.281,70 zł                                                                                     

 -    dokształcanie nauczycieli                                                  - 6.850,00 zł. 
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Z budżetu gminy finansowane jest także utrzymanie pięciu jednostek OSP tj. zakup paliwa  

do samochodów, wypłacane jest wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP  

oraz mechaników za konserwację samochodów, wypłacany jest także ekwiwalent za udział  

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, finansowane są drobne remonty  

i naprawy a także ubezpieczenie strażnic, strażaków oraz samochodów OSP wydatki  

te stanowią kwotę 113.873,19 zł. 

 

Ochrona zdrowia 

Mieszkańcy Gminy Łanięta mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną. 

Do podstawowej infrastruktury zdrowotnej na terenie gminy należy: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS”. 

W razie nagłych zachorowań można zgłaszać się do Kutnowskiego Szpitala 

Samorządowego na Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

Wykaz personelu medycznego w NZOZ „SALUS” 

Wyszczególnienie stan 

1. Lekarze medycyny ogółem zatrudnieni w placówkach 

świadczących usługi POZ w tym:  
3 

Lekarze specjaliści:   

a) pediatra 1 

c) internista 2 

2. Pielęgniarki i położne środowiskowe zatrudnione na terenie 

gminy w placówkach POZ na podstawie kontraktu z kasą 

chorych 

3 

 

        W budynku należącym do Gminy – Łanięta 9a, funkcjonuje Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczy 

bezpłatne usługi stomatologiczne dla mieszkańców Gminy. 

Na terenie gminy funkcjonuje 1 Punkt Apteczny w Łaniętach. 

Corocznie Wójt Gminy Łanięta opiniuje uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego 

Na ochronę zdrowia z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 36.001,41 zł.   
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Środki te zostały przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii, 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe              i 

krajowe oraz wynagrodzenie bezosobowe członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Narkomanii. 

Pomoc społeczna  

Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę - 772.796,47 zł  

w tym na: 

- opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców gminy – 159.756,15 zł 

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia – 43.957,57 zł 

-    składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.232,77 zł 

- zasiłki okresowe i celowe kwotę - 97.832,84 zł 

- dodatki mieszkaniowe   - 3.038,72 zł 

- zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 115.903,88 zł 

-     utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 266.862,12 zł 

-     na pomoc w zakresie dożywiania - 74.413,10 zł 

- na realizację programu Wspieraj seniora   - 799,32 zł 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Na edukacyjną opiekę wychowawczą - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów wydatkowano 

kwotę 47.597,20 zł. 

 

Rodzina 

Na świadczenia w dziale Rodzina wydatkowano kwotę 3.934.303,44 zł 

w tym na: 

- świadczenie wychowawcze – 2.338.146,30 zł 

- świadczenia rodzinne kwotę – 1.365.399,18zł 

- Kartę dużej rodziny   - 36,00 zł 

- Wspieranie rodziny – 112.788,67 zł 

- Rodziny zastępcze    - 105.896,69 zł 

-    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

– 12.036,60 zł. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 994.100,97 zł 

w tym; 

- kwotę 325.388,14 zł na utrzymanie bieżące oczyszczalni ścieków tj. płace   

  pracownika, energię elektryczną, materiały do bieżących napraw, środki chemiczne,   

  analizy ścieków, 

- kwotę 469.112,60 zł wydatkowano na gospodarkę odpadami, 

- kwotę 145.485,78 zł wydatkowano na oświetlenie uliczne wszystkich dróg oraz na  

  konserwację oświetlenia ulicznego, 
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- na zagospodarowanie odpadów oraz licencję SIOS wydatkowano kwotę 1.270,00 zł 

- kwotę 52.844,45 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. 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach przekazano dotację w kwocie 

340.000,00 zł, a kwotę 5.236,94 zł wydatkowano na zakup paliwa do koszenia trawy w parku 

i części zamienne do kosiarki. 

 

Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetu na wydatki bieżące 

związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 34.486,00 zł.  

 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

Przychody 
budżetu         

780 142,27 Rozchody budżetu 
91 038,60           
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3. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łanięta na lata 2020-2023 wraz z prognozą długu na 

lata 2020-2026 została uchwalona na sesji Rady Gminy Łanięta dniu 30 stycznia 2020 roku 

Uchwałą Nr XVI/112/2020. Została ona wdrożona w celu przeprowadzania i monitorowania 

bieżącej sytuacji finansowej gminy. 

W ciągu 2020 roku została ona zmieniona: 

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/120/20 z 27.02.2020r. 

- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/136/20 z 27.08.2020r. 

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/150/20 z 25.09.2020r. 

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/171/20 z 18.12.2020r. 

- Zarządzeniami Wójta Gminy Łanięta: 

✓ Nr 15/20 z 03.03.2020r. 

✓ Nr 44/20 z 30.06.2020r. 

✓ Nr 61/20 z 29.09.2020r. 

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łanięta w 2020 roku 

dotyczyły głównie: 

urealnienia kwoty dochodów - dochody bieżące ogółem wzrosły o kwotę zł 1.319.061,10  

- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 735.230,00 zł 

W 2020 roku Gmina Łanięta 
zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w 

wysokości 112 00,00zł

Stan środków pieniężnych na 
rachunku budżetu na dzień               

31 grudnia 2020 roku wynosił                  
1 195 951,13 zł

Rzeczywista kwota zadłużenia na 
31.12.2020 roku wynosiła                 

521 013,20zł
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uaktualniono kwotę wydatków budżetowych:                                                                           

 a) wydatki bieżące – kwota została uaktualniona i stanowi odzwierciedlenie zwiększonych       

 i zmniejszonych dochodów budżetu Gminy na 2020 rok 

b) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę zł 1.118.624,00 w związku ze zmianą zadań 

inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku.  

kwota przychodów budżetu planowana była w wysokości 1.068.142,27 zł na dzień 31.12.2020 

r. wykonanie wyniosło 780.142,27 zł.  

- wprowadzono do budżetu nadwyżkę z 2019 roku w kwocie zł 668.142,27,  

- Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 112.000,00 zł, z WFOŚ i GW w Łodzi                   

z przeznaczeniem na zakup, instalację i montaż prasy taśmowej do odwadniania osadu       

kwota rozchodów w 2020 roku planowana była w wysokości 172.994,00 zł, w tym spłaty 

kredytów i pożyczek w wysokości 110.000,00 zł oraz pożyczka dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Witoldowie na realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa świetlicy wiejskiej 

w Witoldowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej ". 

Na dzień 31.12.2020 roku kwota rozchodów wyniosła 91.038,60 zł i dotyczyła spłaty kredytów 

i pożyczek. Gmina nie udzieliła pożyczki OSP w Witoldowie. 

W 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął 

decyzję dotyczącą umorzenia pożyczki nr 612/ZI/P/2016 z 29.11.2016 r. udzielonej Gminie 

Łanięta na realizację zadania pod nazwą: "Zakup koparki na potrzeby Gminy Łanięta"  

w zakresie kwoty zł 56.430,00  

Rzeczywista kwota zadłużenia Gminy na 31.12.2020 r. wynosiła 521.013,20 zł. 

Całkowita spłata długu Gminy Łanięta nastąpi w 2026 roku. 

Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione. 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

*Dochody uzyskiwane przez Gminę Łanięta z tytułu wykonywania prawa własności oraz 

prawa posiadania na rok 2020 stanowią kwotę brutto: 159 965,00 zł. 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIENIE 
KOMUNALNE    
25 246 932,34

Stan środków 
transportowych:       

468 188,00

Stan urządzeń 
technicznych i 

maszyn:            
835 253,48

Stan budynków i 
budowli komunalnych:  

18 919 281,85

Stan 
nieruchomości 

komunalnych na 
dzień 31.12.2020r:       

5 024 209,01
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IV. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to akt prawa miejscowego, 

zbudowany na kanwie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy.  

 Gmina Łanięta jest w całości objęta 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). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, mającym na celu 

utrzymanie ładu przestrzenno – krajobrazowego, jak również wskazanie miejsc rozwoju gminy. 

To właśnie m.in. niewielka ilość terenów przeznaczonych w miejscowym planie na cele 

inwestycyjne oraz 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. 

 

 

Gmina Łanięta 

wykonuje swoje zadania, 

realizując następujące programy i strategię:
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2. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na 

lata 2020-2032” 

 
 Niniejszy dokument jest kontynuacją poprzedniego Programu Usuwania Azbestu dla 

Gminy Łanięta, przyjętego uchwałą Nr IX/45/11 Rady Gminy Łanięta z dnia 17 sierpnia 2011 

r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy 

Łanięta”. Stanowi realizację zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju Azbestu na 

lata 2009–2032, który nakłada na samorządy gminne zadania polegające na przygotowaniu 

i aktualizacji gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

 Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Łanięta, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych 

spowodowanych obecnością azbestu, a także likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na 

środowisko. Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym 

zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Podstawą do opracowania niniejszego dokumentu 

była przeprowadzona w 2020 roku, kompletna inwentaryzacja wyrobów azbestowych, 

z uwzględnieniem ilości, jakości oraz rozmieszczenia wyrobów azbestowych na terenie gminy 

Łanięta.  

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Konkursu Azbest 2020 organizowanego przez 

Ministerstwo Rozwoju. Kwota przedsięwzięcia: 17.500,00 zł, z czego 13.400,00 zł to dotacja 
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celowa z Ministerstwa, zaś 4.100,00 zł wkład własny Gminy Łanięta. 

W ramach powyższego przedsięwzięcia: 

➢ przeprowadzono inwentaryzację azbestu na terenie Gminy Łanięta, 

➢ opracowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Łanięta na lata 2020-2032”, 

➢ wykonano warstwy obrysów obiektów zawierających azbest w fomacie ESRI 

Shapefile, zgodnie z wymaganiami Ministerstwo Rozwoju, 

➢ wprowadzono do Bazy Azbestowej wyniki inwentaryzacji azbestu. 

 

 
3. Przebudowa drogi gminnej nr 102268E w miejscowości Franciszków - 

Gmina Łanięta. 
 

 Dzięki zaangażowaniu władz Gminy Łanięta, pozyskano dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”, na 

przebudowę drogi gminnej Nr 102268E w miejscowości Franciszków. Całkowity koszt 

realizacji tej inwestycji to 530 336,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 371 235,00 zł zaś 

pozostała kwota to wkład własny Gminy Łanięta. 

 
 

  

 Zrealizowanie przedsięwzięcia przyczyniło się do poprawy jakości dróg gminnych oraz 

zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników. Zapewni płynny i bezpieczny dojazd 

mieszkańców wsi do obiektów użyteczności publicznej w Łaniętach, Kościoła Parafialnego, 
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jedynej w gminie Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Lokalnego, a także NZOZ i apteki. 

Ponadto, ułatwi służbom pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji dotarcie  

do potrzebujących mieszkańców, zaś rolnikom swobodny dojazd do okolicznych gospodarstw 

rolnych. 

 

Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 933 metrów. 

Zakres prac obejmował: 

➢ wykonanie robot ziemnych, 

➢ podbudowę z kruszywa łamanego, 

➢ czyszczenie mechaniczne nawierzchni, 

➢ wykonanie poboczy, 

➢ obsługę geodezyjną. 
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4. Ogólnopolska akcja #sadziMY 2020 
  

 Z inicjatywy Wójta Gminy Łanięta do siedziby naszego Urzędu dostarczone zostały 

sadzonki drzew: sosny, dębu i buku. Przedmiotowe sadzonki otrzymano z Nadleśnictwa Kutno 

z/s w Chrośnie. 
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 W trosce o lokalną różnorodność biologiczną oraz poprawę zadrzewienia na terenie 

gminy, każdy zainteresowany mieszkaniec  otrzymał  wybrane sadzonki ww. drzew. Do udziału 

w akcji zaproszono również dzieci z Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w 

Łaniętach. Podjęte działania przyczyniły się do wzbogacenia gminnej zieleni o ok. 500 sztuk 

sadzonek drzew. 
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5. Modernizacja sieci wodociągowej 

 W ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja sieci wodociągowej" zakupiono  

100 sztuk wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN15 ETW ECO marki Wasser 

Geräte z modułami radiowymi hermetycznymi FLOWIS+ oraz zestaw do radiowego odczytu 

wraz z oprogramowaniem LIBRA RS. Kwota zadania to 27.429,00 zł. Ponadto, w ramach 

zadania, zakupiono program QNet służący do rozliczania należności za wodę i ścieki (kwota 

24.069,87 zł). 

 Planowany jest zakup i montaż kolejnych 55 sztuk wodomierzy w roku 2021. 

 

 

6. Zakup autobusu 
 

Autobus TEMSA OPALIN 9 zakupiono za kwotę 99.000,00 zł w ramach zadania 

inwestycyjnego „Zakup autobusu w celu dowożenia uczniów z terenu Gminy Łanięta  

do placówek oświatowych”. Autobus zakupiony przez Gminę Łanięta posiada 37 miejsc 

siedzących. Pojazd będzie służył zarówno mieszkańcom naszej gminy, jak i uczniom Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola Lokalnego w Łaniętach. Nowo zakupiony autobus zapewni 

bezpieczne przejazdy naszym mieszkańcom.  
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7. Prasa taśmowa do odwadniania osadu ściekowego 

Zakup prasy taśmowej do odwadniania osadu ściekowego zrealizowano w ramach 

zadania inwestycyjnego ,,Zakup, instalacja i montaż prasy taśmowej do odwadniania osadu”. 

Gmina Łanięta uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 112.000, 00 zł 

(netto). 

Prasę dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła firma TREST Wojciech Czajkowski 

z Legionowa. Zastosowanie prasy umożliwia zmniejszenie objętości i masy odpadów, a tym 

samym przyczynia się do ograniczenia kosztów transportu ustabilizowanego komunalnego 

osadu ściekowego.  
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8. Przebudowa drogi dojazdowej do pól 

W ramach zadania ,,Przebudowa drogi dojazdowej do pól działka Nr 234 obręb 

Łanięta”, Gmina Łanięta przeprowadziła modernizację przedmiotowej drogi na odcinku  

o długości 1138 metrów. Koszt zadania to 76.124,00 zł (netto). 

Zakres wykonanych prac obejmował: 

➢ korytowanie drogi, 

➢ rozłożenie rozkładarką kruszywa granitowego o frakcji 0 – 63 mm na 

grubości 15 cm, 

➢ profilowanie drogi równiarką, 

➢ zagęszczenie mechaniczne walcem 10 ton, 

➢ zakup i dostawa kruszywa granitowego o frakcji 0 – 31,5 mm, 

➢ rozłożenie kruszywa rozkładarką na grubość 7 cm, 

➢ zagęszczenie mechaniczne walcem 10 ton. 

 

 

Zrealizowanie przedsięwzięcia przyczyniło się do poprawy jakości drogi, a także 

ułatwiło rolnikom swobodny dojazd do pól uprawnych i do okolicznych gospodarstw rolnych. 
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9.  Program Zdalna Szkoła i Zdalna szkoła + 

W kwietniu 2020 roku Gmina Łanięta pozyskała dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego „Zdalna 

Szkoła”. Za kwotę 45 000,00zł Gmina zakupiła 22 Notebooki i 1 drukarkę. Zakupiony sprzęt 

został przekazany w użytkowanie Szkole Podstawowej w Łaniętach i służy nauczycielom  

i uczniom podczas zdalnego nauczania. 

 

 

W maju 2020 roku pojawiła się kolejna możliwość pozyskania środków na zakup 

komputerów dla uczniów i nauczycieli naszej Szkoły Podstawowej.  

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Łanięta pozyskała dofinansowanie w wysokości 

44 999,98. Za pozyskane środki zakupiono 13 zestawów komputerowych, które trafiły,  

w ramach umowy użyczenia, do uczniów szkoły. 
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10. Granty sołeckie 

Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Łanięta Tomasza Szczęsnego, gmina  

po raz kolejny otrzymała dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji małych 

projektów lokalnych na terenie gminy, tzw. ,,Granty Sołeckie”. W ramach konkursu Gmina 

zrealizowała trzy projekty. 

Dla sołectwa Rajmundów pozyskano środki w wysokości 8 726,59 zł na realizację 

projektu lokalnego pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego – przebudowa kapliczki”, a wkład 

własny Gminy wyniósł 460,26 zł.  
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Kolejny projekt realizowany był w sołectwie Suchodębie. Gmina pozyskała 

dofinansowanie w wysokości 7 636,73 zł, wkład własny to 2 733,77 zł. Zrealizowano zadanie  

pn. „Remont boiska sportowego, budowa nowej bieżni oraz zakup sprzętu sportowego”. 

 

 
Źródło: własne 
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Źródło: własne 

 

Trzeci projekt wykonano w sołectwie Anielin. Ogólna wartość projektu wyniosła 

9 589,84zł, z czego dofinansowanie stanowiła kwota 8 837,97 zł, a wkład własny to 751,87zł. 

Z projektu zrealizowano zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, 

akcesoria kuchenne i zestawy stołowe w celu organizowania spotkań i imprez integracyjnych”. 

Podkreślić należy, że prawidłowa realizacja projektów możliwa była dzięki 

zaangażowaniu mieszkańców, którzy własną pracą wspomogli wykonanie poszczególnych 

grantów. 
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Źródło: własne 

 

 
Źródło: własne 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2020 ROK 
 
 

46 
 

11. Publiczny internet dla każdego 

 

W grudniu 2020 roku w wyniku złożonego przez Gminę Łanięta wniosku, została podpisana 

umowa ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 

Warszawie o dofinansowanie w kwocie 64 368,00zł. Za pozyskane środki, do końca 2021 roku 

zostanie utworzonych 12 publicznych punktów dostępu do interentu – hotspotów, z których 

mieszkańcy gminy będą mogli korzystać bezpłatnie. 

 

12. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania  

     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2020 roku. 

Program został przyjęty przez Radę Gminy Łanięta Uchwałą Nr XIX/132/20 z dnia  

30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2020 roku.  

Na dzień 01.01.2020 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach przebywało  

15 zwierząt.  

W lipcu 2020 roku, w wyniku doniesień medialnych oraz informacji z Prokuratury Rejonowej 

w Olsztynie o braku właściwej opieki nad powierzonymi zwierzętami umowa  

ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach została rozwiązana, a zwierzęta zostały 

przejęte przez Prokuraturę i stały się „dowodem w sprawie”.  

Warto zaznaczyć, że we wrześniu pod opiekę gminy trafiło 11 piesków. Dzięki uprzejmości 

Księdza Proboszcza matka i 10 szczeniaczków przez ponad 2 miesiące mogły przebywać  
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na terenie plebanii. Wszystkie pieski doczekały się adopcji. Jedynymi kosztami jakie poniosła 

Gmina były koszty zakupu karmy, opieki weterynaryjnej i elektronicznego znakowania. 

Szacujemy, że Gmina Łanięta zaoszczędziła około 11 000,00zł. 

Łączne koszty poniesione w związku z realizacją programu wyniosły: 15 046,80zł. 

 

13. 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 Łanieta program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

- posiłek; 

- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności; 

- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

W 2020 r. koszt realizacji programu wyniósł 74 413,10 zł, w tym wkład Gminy 14 882,62 zł. 

Z programu skorzystało 214 osób.  

 

14. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łanięta. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 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. 

Asystent rodziny w 2020 roku pracował z 10 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 39 osób, w tym 

25 dzieci. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 25 150 zł. 

Realizacja założeń Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łanięta w 2020 roku 

nastąpiło poprzez zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom: stypendium 

szkolne: 47 597 zł dla 53 uczniów. Paczki z Banku Żywności - 644 osoby. Program dożywianie: 
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74 413 zł dla 70 rodzin. Zasiłki z pomocy społecznej: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki 

celowe specjalne, sprawienie pogrzebu 97 833 zł dla 67 rodzin. 

 

15. 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 w Łaniętach. 

Podejmowano działania mające na celu niesienie pomocy osobom doznającym 

przemocy i stosującym przemoc oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

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 14 posiedzeniach. Pracowano z 9 

rodzinami w ramach 13 „Niebieskich Kart” – 7 Kart założonych w 2019 r. i 6 w 2020 r. 

 

 

16. 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 XIII/25/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

2020 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, 
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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 w Łaniętach. 

 

 

17. 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 wolontariacie na 2020 

rok. 

 

Gmina Łanięta współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą. Roczny 

program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został uchwalony w dniu  

18 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Łanieta Nr XXVI/177/20. 

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może odbywać 

się po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

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

i sporu. 
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18. Straże pożarne 

Gmina Łanięta kładzie duży nacisk na współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. 

Strażacy otrzymują ze strony gminy nie tylko wsparcie finansowe, ale też merytoryczne. 

Udzielana pomoc to forma podziękowania strażakom za ich odpowiedzialną służbę na rzecz 

mieszkańców. 

Na terenie gminy Łanięta działania obecnie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

zarejestrowanych jako stowarzyszenia. Jedna spośród nich, tj. OSP w Łaniętach działa  

w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. 

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. W 2020 roku na straże wydatkowano kwotę 

113 873,19 zł. 

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Wójta Gminy Łanięta Tomasza Szczęsnego, gmina Łanięta 

pozyskała dofinansowanie w kwocie 73 533,19 zł, przy wkładzie własnym 742,78 zł - w ramach 

umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, które Współfinansowano ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Pozyskane 

wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz trzech 

jednostek OSP z terenu naszej gminy – OSP Łanięta, OSP Suchodębie oraz OSP Witoldów. W 

dniu 14.01.2021r. Pan Wójt Tomasz Szczęsny przekazał uroczyście zakupiony sprzęt 

przedstawicielom jednostek OSP. W wydarzeniu uczestniczył również reprezentant Funduszu 

Sprawiedliwości Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak oraz Dyrektor Biura Posła Pan Janusz 

Kołodziejski. 

Druhowie OSP Łanięta otrzymali: 

- Ubranie specjalne strażackie Ballyclare Xenon PL 3-częściowe, zgodne z OPZ – 7szt. 

- Rękawice CESTUS DEEP III PRO- 7szt. 

Druhowie OSP Suchodębie otrzymali: 

- motopompę 1 szt. 

- węże ssawne 2 szt.  

- klucze sportowe 2 szt. 

- smok sportowy s2 1 szt. 

- prądownicę sportową 2 szt.  
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- węże tłoczne 2x w75  

- węże tłoczne 4 x w52  

Druhowie z OSP Witoldów otrzymali: 

- Ubranie specjalne 6 szt. 

- Kominiarki niepalne podwójne 6 szt. 

- Buty skórzane 2 szt. 

- Przenośny Zestaw Pierwszej Pomoc ZPP typ B 2 szt. 

- Rękawice strażackie 6 szt. 

- Czapki haftowane OSP 8 szt. 

-Pilarkę STIHL MS 271 1 szt. 

-Latarkę strażacką 4 szt. 

-Koce gaśnicze z futerałem 2 szt. 

-Węże tłoczne W52 2 szt. 

Wójt Gminy Łanięta wraz z Prezesami OSP podpisali umowy darowizny. „Niech zakupiony 

przez nas sprzęt służy Wam, druhowie w trudach z którymi mierzycie się niosąc pomoc 

potrzebującym mieszkańcom Gminy Łanięta” – mówił Wójt Tomasz Szczęsny. 

Prezes OSP Łanięta podziękował Panu Wójtowi w imieniu wszystkich jednostek za inicjatywę 

i zaangażowanie w pozyskanie środków oraz zakup wyposażenia. 
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Konkurs Strażacki 

Dnia 10.03.2020r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach odbyły 

się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nad prawidłowym 

przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Pan Wójt Tomasz Szczęsny, Komendant 

Gminny OSP Pan Wojciech Rędzikowski oraz nauczyciel Pan Sławomir Stanecki. 

Uczniowie musieli się zmierzyć z wymagającym testem z zakresu wiedzy pożarniczej.  

Po zakończeniu zmagań członkowie komisji odczytali wyniki, podali prawidłowe odpowiedzi 

oraz pogratulowali serdecznie uczestnikom. Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny wręczył 

wszystkim nagrody rzeczowe, życząc zwycięzcom powodzenia w etapie powiatowym. 

Odbędzie się on 17 marca 2020r. w Sali Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. 

Kwalifikację do tej fazy Turnieju uzyskały osoby, które zajęły pierwsze i drugie miejsce  

z każdej grupy wiekowej. 
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19. Koła gospodyń wiejskich 
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Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Łanięta Pana Tomasza Szczęsnego na terenie gminy działają 

Koła Gospodyń Wiejskich. Na dzień 31.12.2020 roku na terenie gminy było ich 7: 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Chrośnie; 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach; 

- 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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V. OŚWIATA 

 

W gminie Łanięta funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowe: 

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach, 

- Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach. 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach 

Działalność szkoły podzielona została na dwa okresy: 

INFORMACJE OGÓLNE 

Od stycznia do czerwca 2020 do szkoły uczęszczało 170 uczniów:  

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

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

Klasyfikowano 170 uczniów. Zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego - 1 uczeń.  

 

Zajęcia edukacyjne prowadzone były przez 23 nauczycieli wszystkich potrzebnych 

specjalności. Wśród nich pracowało: 13 nauczycieli mianowanych oraz 10 nauczycieli 
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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: 9,5 etatu; sekretarka – 1 etat, starsza woźna – 1 etat, opiekun 

dowozu/sprzątaczka – 2 etaty, sprzątaczka – 2,5 etatu, starszy konserwator – 1 etat, kucharka – 

1 etat, kucharka/intendentka – 1 etat. 

Dane statystyczne 

Frekwencja  

Klasa I półrocze 2019/2020 Styczeń 2020 koniec roku szkolnego czerwiec 2020 

I  94,1 93,6 

II 90,2 91,8 

III  93,7 93,4 

IV 93,5 93,4 

V a 95 92 

V b 92,9 90,5 

VI a 91,7 91,5 

VI b 92,0 89 

VII  91,6 89 

VIII 87,9 87,9 

Średnia 92,3 91,2 

 

Najwyższą frekwencję na zakończenie roku szkolnego  uzyskała klasa I, najniższą - klasa VIII.  

 

Klasyfikacja i promocja 

klasa Liczba 

uczniów 

Klasyfikowani 

 

Promowani  Średnia klasy 

I 14 14 14 ---- 

II 16 16 16 ---- 

III 18 18 18 ---- 

IV 16 16 16 4,2 

V a 16 16 16 4,4 

V b  14 14 14 4,28 
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VI a 16 16 16 3,78 

VI b 19 19 19 4,39 

VII 21 21 21 4,0 

VIII 20 20 20 3,4 

Razem 170 170 170 4,06 

 

Oceny zachowania 

I półrocze roku szkolnego 2019/2020 styczeń 2020 

Klasa  wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

IV a 5 3 6 2 - - 

V a 4 10 2 - - - 

V b 5 8 1 - - - 

VI a 4 4 5 3 - - 

VI b 11 5 3 - - - 

VII 13 8 - - - - 

VIII 2 10 4 3 1 - 

Razem  44 48 21 8 1 0 

 

Koniec  roku szkolnego 2019/2020 czerwiec 2020 

Klasa  wzorowe bardzo 

dobre 

dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

IV 5 5 6 - - - 

V a 7 6 3 - - - 

V b 8 5 1 - - - 

VI a 3 6 5 2 - - 

VI b 12 5 2 - - - 

VII 15 6 - - - - 

VIII 2 13 3 2 - - 

Razem  52 46 20 4 - - 

 

W porównaniu z I półroczem roku szk. 2019/2020 uczniowie uzyskali większą liczbę ocen 

wzorowych. Brak ocen nieodpowiednich i nagannych zachowania u uczniów klas IV-VIII.  
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Liczbowe zestawienie ocen celujących i bardzo dobrych w klasach IV – VIII 

 

klasa I półrocze 2019/2020 koniec roku 2019/2020 

celujące  bardzo dobre celujące bardzo dobre 

IV a 7 57 31 50 

V a 9 69 34 67 

V b 5 60 19 70 

VI a 1 37 5 45 

VI b 10 92 33 82 

VII 8 87 31 90 

VIII 1 49 10 50 

Razem  41 451 163 454 

Najwięcej ocen celujących i bardzo dobrych  uzyskali uczniowie klasy VII. 

 

Uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,7 i 4,5 oraz  wzorowe, bardzo dobre i dobre zachowanie 

wytypowani do stypendium. 

 

Klasa I półrocze 2019/2020 koniec roku szkolnego 

2019/2020 

IV a 3 uczniów  3 uczniów 

V a 3 uczniów  6 uczniów 

V b 2 uczniów  4 uczniów 

VI a - 6 uczniów 

VI b 3 uczniów  8 uczniów 

VII 5 uczniów   5 uczniów 

VIII - 2 uczniów 

Razem  16 uczniów 34 uczniów 

34 uczniów otrzymało stypendium w kwocie 248 zł.  
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Egzamin ósmoklasisty  

 

Egzamin został przeprowadzony w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. 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 podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. 

Krótka charakterystyka arkusza egzaminacyjnego 

 

Język polski - arkusz standardowy zawierał 22 zadania. Za poprawne rozwiązanie wszystkich 

zadań można było uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 15 punktów (30%) za rozwiązanie 

zadań zamkniętych oraz 35 punktów (70%) za rozwiązanie zadań otwartych. Arkusz składał 

się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 21 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów 

zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Quo vadis Henryka Sienkiewicza) 

oraz tekstu nieliterackiego (Życie z pasją Małgorzaty Smoczyńskiej). Zadania otwarte  

w tej części arkusza sprawdzały m.in. umiejętność wyrażania opinii na dany temat, interpretacji 

tekstu kultury – projektu torby inspirowanej twórczością Henryka Sienkiewicza, napisania 

ogłoszenia oraz znajomość treści i problematyki wybranych lektur obowiązkowych. W drugiej 

części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów wypracowania: przemówienie albo 

opowiadanie. 

 

Matematyka - arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich 

zadań można było uzyskać maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za rozwiązanie 

zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań otwartych. Wśród zadań 

zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać 

jedną z podanych odpowiedzi, w dwóch zadaniach typu prawda-fałsz − ocenić prawdziwość 

zdań i w dwóch zadaniach na dobieranie − wskazać poprawne uzupełnienia podanych zdań. 

Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów uważnej analizy treści, w niektórych zadaniach 

również elementów graficznych, a następnie zaplanowania i zapisania kolejnych etapów 

rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi. 

 

Język obcy nowożytny - arkusz standardowy z języka angielskiego zawierał 51 zadań, 

zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 
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maksymalnie 60 punktów, w tym 36 punktów (60%) za rozwiązanie zadań zamkniętych 

(wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 24 punkty (40%) za rozwiązanie zadań otwartych. 

Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi 

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

(e-maila). 

 

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 

odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na 

diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego 

nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili 

sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście 

pisanym.  

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka 

polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego 

sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego. Z matematyki najtrudniejsze okazało się 

zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli 

przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta. W przypadku języka 

angielskiego najtrudniejsze dla uczniów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji 

językowych. W języku angielskim trudne było także zadanie otwarte sprawdzające znajomość 

środków językowych. 

Średnie wyniki w procentach 

Przedmiot Wynik szkoły Wynik 

w powiecie 

Wynik 

w województwie 

Wynik 

krajowy 

Język polski 44 56 58 59 

Matematyka 28 40 47 46 

Język angielski 33 47 54 54 
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Wyniki uczniów 

Przedmiot Niskie  Średnie Wysokie  

Język polski 9 11 0 

Matematyka 11 8 1 

Język angielski 9 11 0 

 

 

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 2020: 

 

Termin Uroczystość Opis 

8 stycznia 

2020 r. 

Dzień Patrona 

Kornela 

Makuszyńskiego 

W związku z kolejną rocznicą urodzin patrona szkoły 

został zorganizowany Konkurs Wiedzy o Patronie 

Szkoły, w którym udział wzięli chętni uczniowie 

z klas IV-VIII. 

31 stycznia 

2020 r. 

 

Dzień Babci i Dziadka 

Uczniowie klasy II przygotowali program 

artystyczny dla Babć i Dziadków, wręczyli 

własnoręcznie wykonane upominki.  

11 lutego 

2020 r. 

Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

11 lutego z inicjatywy Komisji Europejskiej 

obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. 

W tym roku także i nasza szkoła wzięła udział 

w obchodach. Za pomocą udostępnionego linku 

streamingowego uczniowie klas VII i VIII 

uczestniczyli online w prelekcji Łódzkiego 

Komendanta Policji. Mamy nadzieję, że uczniowie 

po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami 

będą mądrze i rozsądnie korzystać z zasobów 

internetowych oraz świadomie tworzyć „kulturę  

w sieci". 
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 luty  

2020 r. 

Tydzień Profilaktyki Klasy I-V wzięły udział w spektaklu 

profilaktycznym „Strach ma wielkie oczy” 

organizowanym przez Fundację Grupę T z Torunia. 

Przedstawienie poruszało problem przemocy 

fizycznej i psychicznej wśród dzieci i młodzieży. 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także  

w prelekcjach przedstawicielek SANEPID-u, które 

opowiadały o zdrowym stylu życia, prawidłowym 

odżywianiu oraz aktywności fizycznej. Uczniowie 

klas IV-VIII obejrzeli spektakl profilaktyczny 

„Zaplątany w sieci” wystawiony przez aktorki 

Teatru Maska z Krakowa, a poruszający problem 

uzależnienia od Internetu. Pedagog szkolny 

przeprowadził w klasach IV, VIa, VIIa i VIIb 

zajęcia pedagogizujące na temat empatii. Wszystkie 

klasy przygotowały gazetki profilaktyczne 

przestrzegające przed uzależnieniami i nakłaniające 

do właściwych postaw społecznych, które ozdobiły 

szkolny korytarz. 

8 marca 

2020 r. 

Dzień Kobiet 

 

Samorząd Uczniowski zorganizował uroczysty 

apel, w którym uczniowie zaprezentowali program 

artystyczny, ujawniając swoje talenty aktorskie  

i muzyczne. 

19 czerwca 

2020 r. 

Zakończenie roku 

szkolnego 

W reżimie sanitarnym uczniowie odebrali 

świadectwa szkolne promujące do następnej klasy, 

najlepsi otrzymali nagrody za wysokie wyniki 

w nauce, 100 % frekwencję, nagrody  

za czytelnictwo. Szkołę ukończyło 20 uczniów. 
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Lipiec – grudzień 2020 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Od 01 września 2020 r. do szkoły uczęszczało 167 uczniów:  

w klasach I – III - 47 uczniów (3 oddziały) , 

w klasach IV – VIII - 120 uczniów (7 oddziałów).  

Klasyfikacja śródroczna dotyczyła 167 uczniów. Z zajęć wychowania fizycznego zwolniony 

jest 1 uczeń. 

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. W grudniu 2020 r. dwóch 

nauczycieli w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Pięciu nauczycieli pracujących w szkole odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego.   

 

 

Dane statystyczne 

Frekwencja za okres od września do grudnia 2020 r. 

Klasa I  półrocze 2020/2021 

I  85,57 % 

II  90,45% 

III  87,35% 

IV   92,31% 

V 90,51% 

VI a  92,23% 

VI b  89,86% 

VII a 90,64% 

VII b 88,72% 

VIII 90,71% 

Średnia 89,84% 

 

Najwyższą frekwencję uzyskała klasa IV, najniższą klasa I.  Frekwencja dla szkoły wynosi 

89,84%. 
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Klasyfikacja śródroczna 

 

klasa Liczba 

uczniów 

Klasyfikowani 

 

Średnia klasy 

I 17 17 ---- 

II 14 14 ---- 

III 16 16 ---- 

IV  17 17 4,36 

V 16 16 3,94 

VI a 17 17 4,06 

VI b 14 14 4,18 

VII a 16 16 3,43 

VII b 19 19 3,85 

VIII 21 21 3,67 

Razem 167 167 ---- 

 

 

Uroczystości i imprezy szkolne 

Od września do grudnia 2020 r. odbyły się następujące uroczystości szkolne: 

 

Data  Nazwa 

uroczystości 

Opis 

 wrzesień 2020 r. Sprzątanie świata  Uczniowie włączyli się w 27. Akcję Sprzątania Świata 

Fundacji Nasza Ziemia ph: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. 

Segreguję”.  

25 września  

2020 r. 

Dzień Języków 

Obcych 

Klasa II odbyła wirtualny spacer po Wielkiej Brytanii oraz 

układała i kolorowała brytyjską flagę z puzzli. Uczniowie klas 

IV-VIII prezentowali plakat kraju anglo-  

i niemieckojęzycznego, jaki wcześniej wylosowali. Ubrali  

się też w kolory flag państwa, które prezentowali. 

6 października 

2020 r. 

Pasowanie na 

ucznia 

 W naszej szkole jak co roku odbyła się uroczystość ślubowania 

uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści ubrani w stroje 
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 galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment 

uroczystości – pasowanie na ucznia. 

7 października 

2020 r. 

Dzień Głośnego 

Czytania 

Uczniowie poszczególnych na zajęciach bibliotecznych uczcili 

Dzień Głośnego Czytania, prezentując fragmenty swoich 

ulubionych książek, czym zachęcali innych do ich przeczytania 

w całości. 

9 października 

2020 r. 

Międzynarodowy 

Dzień Pisania 

Listów 

Uczniowie starszych klas na języku polskim mieli okazję 

przypomnieć sobie sztukę pisania listów i adresowania kopert. 

Nauka nie poszła na marne – listy zostały zaniesione przez  

ich adresatów na pocztę i wysłane do bliskich. 

14 października 

2020 r. 

Dzień Komisji 

Edukacji 

Narodowej 

 

Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o Dniu Nauczyciela. 

Uczniowie podziękowali nauczycielom za wysiłek i trud 

włożony w ich edukację. Nie zabrakło laurek dla wszystkich 

nauczycieli i pracowników szkoły. 

14 października 

2020 r. 

Święto Drzewa Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do Ogólnopolskich 

obchodów Święta Drzewa. Wraz z opiekunem szkolnego koła 

LOP przegotowali część artystyczną „Kochajmy polskie drzewa”. 

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Kutno pozyskali 15 sadzonek 

świerku pospolitego i modrzewia europejskiego, które posadzili  

na terenie szkoły. 

15 października 

2020 r. 

Światowy Dzień 

Tabliczki 

Mnożenia 

Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw 

są przygotowania, podczas których dzieci przypominają sobie 

tabliczkę mnożenia. Następnie sprawdzenie „tabliczkowej 

wiedzy” podczas egzaminów. 

10-25 października 

2020 r. 

Europejski 

Tydzień 

Kodowania 

Uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach kodowania 

podczas lekcji informatyki, na których mogli się przekonać,  

że programowanie może być ciekawe i przydatne. 

10  listopada 

2020 r. 

Święto 

Niepodległości 

 

O godzinie 11.11 każda klasa wraz z wychowawcą podczas 

zajęć online wspólnie odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.  

20  listopada  

2020 r. 

Międzynarodowy 

Dzień Praw 

Uczniowie oglądali pokazy multimedialne i filmy, 

przybliżające poszczególne artykuły konwencji, działalność 
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Dziecka 

z UNICEF 

fundacji UNICEF oraz losy dzieci z Jemenu – kraju, w którym 

od lat trwa największy kryzys humanitarny XXI w. 

listopad 

2020 r.  

Dzień 

Przedmiotów 

Ścisłych 

Uczniowie starszych klas uczestniczyli w konkursie 

matematycznym, zabawach i grach związanych  

z przedmiotami ścisłymi: układali domina matematyczne, 

rozwiązywali krzyżówki i kwadraty magiczne. 

25 listopada  

2020 r. 

Dzień 

Pluszowego Misia 

Uczniowie poszczególnych klas chętnie fotografowali  

się podczas lekcji online ze swoimi pluszowymi ulubieńcami. 

1 grudnia  

2020 r. 

 

Godzina 

Kodowania 2020 

CodeWeek 

Podczas godzinnej lekcji informatyki uczniowie uczyli  

się programowania, wprowadzenia do informatyki, mającego 

na celu demistyfikację „code”. 

6 grudnia 

 2019 r. 

Mikołajki Każda klasa według własnego pomysłu zorganizowała 

Mikołajki. Nie zabrakło wirtualnych upominków w postaci 

pięknych laurek. 

grudzień 

2020 r. 

Kolędowanie 

online 

 

Tradycyjną formę Jasełek w tym roku zastąpił występ online 

uczniów z klasy II z mini koncertem kolęd. 
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Wycieczki szkolne 

 

W roku 2020 uczniowie z powodu pandemii Covid-19 wzięli udział w nielicznych wycieczkach 

i wyjazdach. 

Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie – 09.03.2020 r., uczniowie kl. Va, Vb, VIa i VII, 

zwiedzanie Kłodawskiej Podziemnej Trasy Turystycznej położonej 600 m. pod ziemią oraz 

kaplicy św. Kingi 

Wycieczka do Warszawy – 24.02.2020 r. kl. III i IV, zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy 

Budowli z Klocków LEGO (ponad 120 makiet) oraz warszawskiej Starówki: Ogrody 

Królewskie, Pałac Zamkowy, Rynek Starego Miasta, pomnik Syrenki, mury obronne 

Barbakanu i pomnik Małego Powstańca 

Wyjazd do KDK w Kutnie na film edukacyjny „Ratujmy Florę” – 29.01.2020 r., kl. IV, VIa, 

VIb 

 

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 2020 – w tym roku uczniowie poznawali 

losy dzieci mieszkających w Jemenie, gdzie trwa kryzys humanitarny, a prawa dziecka nie są 

przestrzegane. 

 

27. Akcja Sprzątania Świata – Polska. „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” 

kierowana przez Fundację Nasza Ziemia – z powodu reżimu sanitarnego uczniowie skupili się 

na porządkach we własnych pokojach, zadbali o czystość wokół zwierząt, które hodują, a 

efektami swojej pracy pochwalili się, przesyłając na adres mailowy szkoły zdjęcia z tej akcji. 
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Europejski Tydzień Kodowania 2020 (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. 
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Lekcje z Temidą – program przeciwdziałania przyczynom przestępczości skierowany do 

dzieci i młodzieży pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Udział w nim wzięły klasy 

VII i VIII, które uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez radcę prawnego. 

 

 

Program edukacji ekologicznej Klubu Gaja „Święto Drzewa”, którego efektem było 

nasadzenie drzew na terenie szkoły: 15 świerków pospolitych i modrzewiów europejskich z 

sadzonek podarowanych przez Nadleśnictwo Kutno. 

 

-Projekt „Pod biało-czerwoną” – włączenie się w inicjatywę gminną na zajęciach informatyki 

– wypełnianie ankiet on-line przez uczniów i pracowników szkoły dla pozyskania masztu i flagi 

dla gminy. 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – 

ogólnopolski projekt wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, składający się 

z czterech modułów, w którym udział wzięli uczniowie klasy I. 

 

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 
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stacjonarne, nagrody w konkursach.  Założeniem projektu jest podniesienie  świadomości uczniów 

i lokalnej społeczności w zakresie ochrony czystości powietrza.  

 

„Dzień Bezpiecznego Internetu. Łódzkie 2020” - Za pomocą udostępnionego linku 

streamingowego uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli online w prelekcji Łódzkiego 

Komendanta Policji. Mamy nadzieję, że uczniowie po zapoznaniu się z przedstawionymi 

informacjami będą mądrze i rozsądnie korzystać z zasobów internetowych oraz świadomie 

tworzyć „kulturę w sieci". 

 

„Program dla szkół” - unijny program polegający na dostarczaniu owoców i warzyw oraz 

mleka i produktów mlecznych dzieciom z klas I-V. 

Ogólnopolski program edukacyjny  Klub Bezpiecznego Puchatka - ogólnopolski program 

edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę 

związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w 

Internecie. Nauczyciel, korzystając z materiałów edukacyjnych opracowanych 

przez metodyka i opiniowanych przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji prowadzi 

zajęcia edukacyjne, a zdobytą podczas nich przez dzieci wiedzę 

weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. 

 

Wspomaganie w ramach projektu „Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

– realizacja procesu wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych 

uczniów/dzieci/młodzieży niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Nasza szkoła 

przystąpiła do projektu, co oznaczało przygotowanie i realizację planu wspomagania szkoły 

w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych. 

 

„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – celem programu jest wsparcie uczniów i nauczycieli 

poprzez zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do procesu zdalnego nauczania. 

Uczniowie i nauczyciele mają możliwość wypożyczenia tego sprzętu do nauki i pracy zdalnej. 

 

Program edukacyjny „Trzymaj formę” -  inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o 

unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z 
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regularną aktywnością fizyczną. Uczniowie wszystkich klas zostali zapoznani z ideą programu, 

zasadami zdrowego odżywiania i zdrowymi nawykami. 

 

Program „Aktywna Tablica” – rządowy program, dzięki któremu szkoła pozyskała dwie 

tablice multimedialne, podnoszące jakość kształcenia i wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. 

 

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 Żonkile 2020 – akcja społeczno-edukacyjna organizowana przez Muzeum Polin, 

upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim, w której udział wzięli uczniowie klas VII i 

VIII, wykonując z papieru żółte żonkile. 

 

 

Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy uczniów 

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki „Magia Świąt Bożego Narodzenia” organizowany przez 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.prof. Zbigniewa 

Religi w Kutnie – uczennice naszej szkoły otrzymały I i III miejsce oraz dwa wyróżnienia. 

Etap Regionalny XXXII edycji ogólnopolskiego konkursu „Mój las” – dwa II i jedno III 

miejsce dla uczniów naszej szkoły. 

 

II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pn. „Oszczędzajmy wodę!” – nagrody za udział. 

 

Tytuł „Najlepiej pracujące Koło LOP” dla Szkolnego Koła »Wiewiórka« – z rąk Prezesa 

Zarządu Oddziału LOP w Kutnie. 

 

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 
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wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły w roku 2020 brali udział w 

dwóch akcjach: 

,,Góra Grosza” - celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się 

poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie  domów dziecka, rodzinnych 

domów dziecka, pogotowi rodzinnych  i rodzin zastępczych.   

,, Zbiórka karmy dla zwierząt” - uczniowie prowadzili zbiórkę karmy dla schroniska. 

 

Działalność Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach w roku 2020 

obejmowała również: 

 

- wprowadzenie funkcjonowania dziennika elektronicznego, 

- pozyskanie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

- pozyskanie Szkolnych Pakietów Multimedialnych z OSE – możliwość wypożyczenia 25 

zestawów multimedialnych z kartami internetowymi przekazanych w 5-letnie użytkowanie 

przez Państwowy Instytut Badawczy NASK (wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji), 

- prowadzenie innowacji pedagogicznej: „My World. Różne oblicza komunikacji” przez 

nauczyciela języka polskiego, 

- organizację spektakli profilaktycznych („Strach ma wielkie oczy”, „Zaplątany w sieci”), 

żywych lekcji historii, spotkania z pisarką Małgorzatą Szelągowską i ilustratorką książek dla 

dzieci Moniką Jędrychowską, warsztatów dla rodziców nt. „Budowanie relacji z dzieckiem”, 

- dwóch nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego. 



RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2020 ROK 
 
 

74 
 

 

 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów 

 

Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych wybranych z oferty proponowanej przez 

szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, co roku poszerzamy ofertę o 

nowe zajęcia. 

Zajęcia dostosowane są do potrzeb i zainteresowań uczniów: koła zainteresowań, zajęcia 

rewalidacyjne, logopedyczne, zajęcia pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia 

pozalekcyjne to przedłużenie procesu dydaktyczno-wychowawczego, a jednocześnie forma 

rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia ucznia, to też propozycja na zagospodarowanie 

wolnego czasu uczniów. Uczniowie bardzo chętnie i licznie uczestniczyli w zajęciach, również 

popołudniowych. 

 

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego 

 

 W szkole działa Samorząd Uczniowski. Jego działalność opiera się na Regulaminie Samorządu 

Uczniowskiego oraz Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego. Samorząd tworzą wszyscy 

uczniowie szkoły, aktywizują życie społeczne w szkole, rozwijają poczucie przynależności do 

społeczności szkolnej. Samorząd Uczniowski chętnie włącza się i angażuje w realizację procesu 
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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 

współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną w Kutnie – organizacja akcji czytelniczych:                      

,, Ogólnopolski Dzień  Głośnego Czytania”, „Sztafeta Czytelnicza”. Prowadzone były lekcje 

biblioteczne. Przeprowadzono konkursy o tematyce czytelniczej – Konkurs o wiedzy i życiu 

patrona szkoły Kornelu Makuszyńskim, quiz wiedzy o postaciach z bajek i baśni. W ramach 

współpracy z Biblioteką Gminną w Łaniętach wymieniono informacje nt. posiadanego 

księgozbioru i lektur szkolnych. 

 

 

 

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 
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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. W listopadzie 2020 r. został wymieniony system 

rynnowy z PCV na stalowy oraz zamontowano bariery przeciwśniegowe na dachu z blachy 

ocynkowanej na budynkach A i B.  

Uczniowie mają zapewnioną opiekę ze strony pracowników szkoły podczas zajęć 

edukacyjnych, świetlicowych, przerw międzylekcyjnych, dowozu i odwozu oraz wycieczek. 

 Kontrole zewnętrzne: kontrola planowa Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakresie udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w grupie do 5 osób. Kontrola wykazała brak realizacji 

zajęć indywidualnych z języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych dla 

ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim (zalecenie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej z 2019 r.). Zajęcia te zostały na zgodą organu prowadzącego 

zorganizowane.  

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami 

 

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach w zakresie organizacji 

pozalekcyjnych zajęć dla zainteresowanych uczniów.  

Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łaniętach – wnioski 

o dofinansowanie dożywiania dzieci i pomoc doraźną uczniom w trudnych sytuacjach 

życiowych. W ramach wolontariatu kolejny raz zorganizowano odwiedziny u osób samotnych. 

Seniorzy zostali obdarowani drobnymi upominkami wykonanymi przez uczniów i nauczycieli.  

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie organizowała dla uczniów pogadanki  

nt. bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły, odpowiedzialność nieletnich.  
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Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie polega na diagnozowaniu 

potrzeb i predyspozycji uczniów. Zainteresowani nauczyciele uczestniczą w szkoleniach 

organizowanych przez w/w placówkę.  

Sąd Rodzinny w Kutnie - współpraca polega na przekazywaniu informacji kuratorom 

sądowym w związku z toczącymi się sprawami uczniów lub ich rodzin. 

Współpraca z Radą Rodziców polega na organizowaniu różnych uroczystości szkolnych, 

finansowaniu zakupu nagród za udział w konkursach szkolnych. 

 

W związku z realizacją programu ,,Aktywna tablica’’ w dwóch salach lekcyjnych 

zamontowano monitory interaktywne.  

Zakupiono nowe pomoce dydaktyczne w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

W szkole działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla 56 dzieci z Przedszkola 

Lokalnego w Łaniętach oraz dla uczniów szkoły: dożywianie GOPS Łanięta – 23 uczniów, 

dożywianie OPS Lubień Kujawski – 1 uczeń, obiady płatne - 30 uczniów i 4 nauczycieli (stan 

na 31 października 2020 r.). 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2020 ROK 
 
 

78 
 

2. Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach. 

 

Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach jest placówką trzyoddziałową. Do 

przedszkola uczęszczają dzieci 3,4,5 i 6 letnie. Przedszkole mieści się w Budynku Szkoły 

Podstawowej w Łaniętach (parter dawnego Gimnazjum). 

Przedszkolaki mają do dyspozycji ogród przedszkolny który znajduje się na terenie dawnego 

przedszkola. Plac zabaw, wyposażony jest w urządzenia do organizowania aktywności 

ruchowej. 

Dzieci korzystają z trzech sal zajęć wyposażonych w nowe meble, liczne pomoce dydaktyczne, 

układanki i zabawki. 

 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. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola uczęszczało 59 dzieci. 

 19 - 6-latków,  

18 – 5 latków, 

22 - 3,4 -latki.  

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola uczęszcza 60 dzieci.  

20 – 6- latków, 

14 – 5-latków, 

24 – 3,4 –latków. 

W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli – 3 nauczycieli   kontraktowy,  

2 mianowanych, dyplomowanych. Z czego w pełnym wymiarze zatrudnione są 4 osoby. 

Niepełnozatrudnieni - nauczyciel j. angielskiego, katecheta, pedagog. Wszyscy nauczyciele 

posiadają pełne kwalifikacje do nauczania w przedszkolu. Pracownicy obsługi – 1 osoba - 

woźna. 

W ofercie zajęć dodatkowych przedszkole posiada: religię, zajęcia logopedyczne, koło 

origami zajęcia z pedagogiem. 

Organ prowadzący finansuje – zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, religię oraz 

j. angielski. 
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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.).  

Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest zgodnie z Podstawą programową 

wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych wynika z Planu pracy przedszkola, a swoje 

odzwierciedlenie ma w planach miesięcznych. Działania edukacyjne uwzględniają właściwości 

rozwojowe dzieci, ich możliwości, potrzeby i zainteresowania.   Przedszkole w równej mierze 

pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewniając dzieciom możliwość 

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb 

rozwojowych.  

W związku z pandemią COVID – 19 od 16 marca 2020 r.  zawieszone zostały zajęcia 

opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu. Od 23 marca 2020 r.  nauczyciele prowadzili pracę 

zdalną. Nauczyciele realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego nawiązali  

i utrzymywali kontakt z rodzicami. Zadania były zamieszczane codziennie  

na stronie internetowej przedszkola w specjalnie stworzonej zakładce: Zadania dla dzieci oraz 

przekazywane za pomocą komunikatora Messenger. Nauczyciele zapoznawali rodziców  

z tematem dnia, celami ogólnymi i szczegółowymi, zamieszczając instrukcje jak pracować  

z dzieckiem, ilustracje, propozycje zabaw, zadań do wykonania, kart pracy, linki do stron 

internetowych, które prowadziły do osiągnięcia zamierzonych celów. Rodzice na bieżąco mogli 

konsultować się z nauczycielami. 

 Wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne i terapeutyczne zostały objęte zdalną 

opieką specjalistyczną. Nauczyciele przesyłali ćwiczenia do pracy indywidualnej, pozostając 

w kontakcie z rodzicami.  

  

 Od 26 maja 2020 r. po uzgodnieniu z organem prowadzącym w przedszkole wznowiło 

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym.  

 

  Od września 2020 r. przedszkole pracuje w oparciu o opracowane Procedury bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach w okresie pandemii 
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COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do placówki.  

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 dostarcza informacji o potencjale każdego dziecka i pozwala wcześniej przygotować 

się nauczycielom do pracy z grupą.  Nauczyciele analizują opinie i orzeczenia 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. Współpracują z instytucjami tj. 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, PSSE w Kutnie.  

Współpraca z wymienionymi placówkami służy rozwojowi dzieci, zaspakaja ich 

potrzeby. Dzięki tej współpracy możliwa jest pogłębiona diagnoza rozwojowa dzieci, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, poradnictwo, rozwijanie talentów i zainteresowań, udział w 

konkursach, 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.  

Pomocą psychologiczno- pedagogiczną objęto:  

W roku szkolnym 2019/2020 

14 dzieci - terapia logopedyczna, 3 dzieci – zajęcia z pedagogiem,1 dziecko z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W roku szkolnym 2020/2021  

16 dzieci - terapia logopedyczna, 4 dzieci – zajęcia z pedagogiem, 1 dziecko z opinią PPP – 

zajęcia logopedyczne, praca z pedagogiem. 

Dla dzieci wymagających terapii logopedycznej organizowane są zajęcia logopedyczne.  

Każde dziecko opracowany ma Indywidualny program terapii logopedycznej. W zajęciach 

dzieci uczestniczą indywidualnie lub grupowo. Każde dziecko prowadzi też zeszyt, w którym 
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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 komunikują, poprawiają sprawność manualną, wzrokową, słuchową. Nabywają 

umiejętności społeczne. 

Nauczyciele rozwijają zainteresowania i zdolności dzieci. Opracowują Programy pracy  

z dzieckiem zdolnym. Prowadzą zajęcia z dziećmi uzdolnionymi w trakcie bieżącej pracy,  

w formie kół zainteresowań, min.: Koła origami. Umożliwiają rozwijanie talentów    i zdolności 

poprzez udział dzieci w konkursach origami plastycznych, recytatorskich, udział  

w uroczystościach, przedszkolnych i środowiskowych, wykorzystują wytwory dziecięce  

do dekorowania sal i korytarzy, wykonania ozdób świątecznych. również w zajęciach orgiami 

oraz konkursach plastycznych, konkursach orgiami. 

Organizacja procesu kształcenia odbywała się z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci. Nauczycielki swoją pracę z dziećmi opierają na aktywizujących metodach, szczególnie 

poprzez badanie, doświadczanie, eksperymentowanie w trakcie organizowanych zabaw i zajęć, 

zgodnie z założeniami programu. W swojej pracy wykorzystują wiedzę zdobytą podczas badań 

diagnostycznych, szkoleń i warsztatów doskonalących, dzieląc się ze sobą i współpracując  

w różnych obszarach swojej pracy. Wykorzystują dostępny sprzęt i pomoce dydaktyczne  

w przedszkolu, a także literaturę pedagogiczną, która stale wzbogacana jest w nowe pozycje. 

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.  
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Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne 

 

W roku szkolnym 2019/2020 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.                   

 Z kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich. Zajęcia miały 

charakter warsztatowy, w których dzieci rozpoznawały różne rodzaje dymów, rysowały  

na temat dymów, kolorowały sylwetkę Dinka, opracowały znaczki, ulotkę „Chcemy być wolni 

od nałogów”. Wykonały rysunki o szkodliwości palenia. 

  

Odbyło się spotkanie z przedstawicielkami z PSSE w Kutnie. Dzieci wysłuchały 

pogadanki na temat zdrowego odżywiania. 

W przedszkolu realizowany był program edukacyjny Kubusiowi Przyjaciel Natury, którego 

celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko, oszczędzanie wody, segregację odpadów, 

zachęcanie do zdrowego odżywiania się, dbania o rośliny i zwierzęta. 

W ramach realizacji programu w przedszkolu obchodzimy co roku Dzień Marchewki Dzieci 

uczestniczą w wycieczkach, spacerach, uprawiają ogródek, biorą udział w konkursach, 

zapraszają rodziców na przedstawienie z okazji Dnia Ziemi. 

Przedszkolaki wzięły udział w takich akcjach prozdrowotnych, jak: „Jemy owoce    

i warzywa pięć razy dziennie”. Celem akcji było gromadzenie wiedzy z zakresu zdrowego 

odżywiania oraz budowanie świadomości dzieci o wpływie warzyw i owoców na ich zdrowie. 

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych w przedszkolu, w domu rodzinnym, 

promowanie zachowań prozdrowotnych.  

Przedszkolaki w ramach profilaktyki zdrowotnej obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk, 

Dzień Zdrowego Śniadania.  

W ramach działań prozdrowotnych przedszkolaki przygotowywały surówki, soki, zdrowe 

kanapki, owocowe szaszłyki. 

 Prowadziły hodowlę szczypiorku, pietruszki, rzeżuchy, które potem dodawane były do 

kanapek. 
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Dyrektor przedszkola nawiązała współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska I Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach której dzieci uczestniczyły w Dniu 

Czystego Powietrza, Akcji #UNasCzystyLas. 

 

Współpraca przedszkola z licznymi instytucjami i organizacjami, to również doskonała 

forma promowania wychowania przedszkolnego. Przedszkole współpracuje z  Urzędem Gminy 

w Łaniętach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach, GOPS  

w Łaniętach, Szkołą Podstawową 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, Wojewódzką Biblioteką 

Pedagogiczną, Policją, OSP w Łaniętach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie. 

Promowanie przedszkola odbywa się również poprzez udział dzieci w konkursach 

zewnętrznych organizowanych przez instytucje min. Kutnowski Dom Kultury, Młodzieżowy 

Dom Kultury w Kutnie, Klub Origami Kwadracik, GOKiS w Łaniętach, Bibliotekę Gminną  

i Pedagogiczną, Policję. Przedszkolaki odnoszą sukcesy w konkursach, co jest doskonałą 

promocją przedszkola. 

Współpracujemy z okolicznymi przedszkolami – przedszkolem w Strzelcach, Ostrowach, 

Krośniewicach, Dąbrowicach. 

 

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.  

W przedszkolu aktywnie uczestniczy w uroczystościach i imprezach lokalnych, ale również 

wewnątrzprzedszkolnych. Przeprowadza akcje charytatywne tj. zbiórka nakrętek, zbiórka 

karmy oraz rozwija zainteresowania dzieci. Organizuje wyjazdy i wycieczki, 

zajęcia profilaktyczne. 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 
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dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy placówki, ale również rodzice i wychowankowie 

przedszkola.  

 

Działania związane z promocją przedszkola są dokładnie przemyślane i wplecione  

w plan rozwoju przedszkola. Placówka promuje w środowisku wartość wychowania 

przedszkolnego. 

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. 

 

 Działania podjęte przez Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach w roku 

2020 w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym i organem prowadzącym - Gminą 

Łanięta 

 

W styczniu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Świetlicy Wiejskiej  

w Łaniętach, połączona z poczęstunkiem przygotowanym przez mamy 

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w lutym 2020 r. bajki o Kubusiu Puchatku 

czytali dzieciom Radni Gminy Łanięta - Przewodniczący Rady Gminy – p. Artur 

Rędzikowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Monika Matusiak oraz Radny  

p. Zdzisław Michalski. 

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach przedszkolaki 

w lutym 2020 r. spotkały się z zespołem ludowym Łanięckie Słowiki, wzięły udział  

w zajęciach warsztatowych zorganizowanych przez pracownika Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Łaniętach. 

 

Na Balu Karnawałowym połączonym z pierwszymi urodzinami patrona przedszkola Kubusia 

Puchatka gościł Wójt Gminy Łanięta p. Tomasz Szczęsny oraz Przewodniczący Rady 

Gminy Łanięta p. Artur Rędzikowski. 
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Na zaproszenie dyrektora przedszkola dzieci z przedszkola i uczniów szkoły podstawowej 

odwiedził kutnowski zespół tańca dawnego La Danse, który na sali gimnastycznej 

zaprezentował swoje umiejętności taneczne. 

                              

W lutym 2020 r. dzieci odwiedziły mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Woli 

Chruścińskiej, dla których wystąpiły z programem artystycznym   

W marcu dzieci gościły autorki książek dla dzieci Barbarę Szelągowska i ilustratorkę - 

Dorotę Jędrychowską. 

 

W marcu odbyły się warsztaty z udziałem pszczelarza pod hasłem: Pszczoły nasi mali 

przyjaciele.  

 

Spotkały się również z kucharką, listonoszem i fryzjerką oraz pracownikami PSSE  

w Kutnie, wysłuchały pogadanki o zdrowym odżywianiu.                                                    

  W kwietniu zorganizowany został „Dnia Ziemi”. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod 

hasłem " Eko - zabawka”. Zwycięzcy otrzymali nagrody. 

Dzieci obchodziły Dzień Strażaka, Dzień Kosmosu, Dzień Książki, Dzień Bezpiecznego 

Internetu.   

W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom bajki czytały dzieciom – mamy i babcie 

przedszkolaków. 

W maju odbyły się obchody Dzienia  Rodziny – rodzice otrzymali płytę z prezentacją 

multimedialną. 

We wrześniu 2020 r.  Przedszkole Lokalne im. Kubusia Puchatka w Łaniętach przyłączyło  

się do akcji # sadziMy organizowanej przez Gminę Łanięta. Dzieci otrzymały sadzonki  

od Wójta Gminy Łanięta, które pozyskane zostały z Nadleśnictwa Kutno. Otrzymane sadzonki 

posadzone zostały również w ogrodzie przedszkolnym. 
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We wrześniu 2020 r. przedszkolaki odwiedziły strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Łaniętach.  Miały możliwość poznania pracy strażaków oraz sprzętu gaśniczo- 

ratowniczego, który wykorzystują w swojej pracy. 

 

W ramach współpracy z WFOŚ i GW w Łodzi dzieci uczestniczyły w akcji  

# UNasCzystyLas, sprzątały śmieci w lesie w Hucie Zaborowskiej. 

 

 

 

W ramach współpracy z WFOŚ i GW w Łodzi przedszkolaki obchodziły Dzień Czystego 

Powietrza.  
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Wzięły udział w zajęciu o-line prowadzonym przez pracownika WFOŚ i GW pod hasłem: 

Śmieciowe ABC, czyli jak walczymy z Panem Smogiem. 

 

W ramach akcji „Świeć przykładem, bądź widoczny” w dniu 16.10.2020 r.  przedszkolaki 

odwiedził Wójt Gminy Łanięta, który przekazał dzieciom odblaskowe misie. 

 

Przedszkole brało udział w akcji MEN Szkoła pamięta- dzieci zapaliły znicze przy pomniku 

upamiętniającym męczeńską śmierć chłopów w 1905 r. 

 

 Dzieci brały udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu„- śpiewały Mazurek Dąbrowskiego, 

uroczyście obchodziły Dzień Niepodległości,  

 Uczestniczyły w akcji MEN „Razem na święta” (zbiórka karmy, zbiórka nakrętek, zbiórka 

żywności w ramach akcji Szlachetna paczka). 

 

W dniu 25.XI.2020 r. w przedszkolu obchodzony był Dzień Pluszowego Misia. 

Wójt Gminy Łanięta pan Tomasz Szczęsny wraz z przedstawicielem GOKiS p. Martyną 

Chojnacką uatrakcyjnili dzieciom ten radosny dzień, obdarowując je pluszowymi misiami    

z logo Gminy Łanięta 
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W dniu 4.12.2020 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość Pasowania  

na przedszkolaka, które ze względu na pandemię odbyła się później niż zwykle. W uroczystości 

wziął udział Wójt Gminy Łanięta p. Tomasz Szczęsny, który wspólnie z dyrektorem 

przedszkola pasował dzieci na przedszkolaki.  Dzieci otrzymały upominki zasponsorowane 

przez pana Wójta. W uroczystości wzięła również udział dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Łaniętach p. Justyna Kubryn - Balcerzak. Dzieci zaprezentowały program artystyczny. 
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W grudniu 2020 r. z inicjatywy dyrektora przedszkola zorganizowana została akcja 

charytatywna Szlachetna paczka. Do udziału w akcji przyłączył się również Wójt Gminy 

Łanięta p. Tomasz Szczęsny. Akcja skierowana była do rodziców przedszkolaków, ale również 

mieszkańców Gminy Łanięta. Zbierane były artykuły żywnościowe. 

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zebraną żywność dyrektor przedszkola 

przekazała koordynatorowi akcji w Kutnie. 

Część artykułów żywnościowych przekazana została potrzebującemu mieszkańcowi Gminy 

Łanięta, wskazanemu przez pracowników GOPS w Łaniętach. 

Zorganizowane zostały Jasełka dla rodziców. Rodzice otrzymali płytę z nagraniem. 
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Dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych o tematyce jesiennej, warsztatach orgiami o 

tematyce bożonarodzeniowej oraz warsztatach piernikowych. 

Wzięły udział w przedszkolnym konkursie plastycznym pod hasłem: „Jesienne cudaki” oraz 

konkursie orgiami – „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”, zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki.                          

Konkursach zewnętrznych: 

- Rozstrzygnięty został Konkurs ekologiczny organizowany przez Szkołę Podstawową  

w Łaniętach pod hasłem: „Chrońmy naszą planetę Ziemię”. Dzieci otrzymały nagrody 

za I, II III miejsce.      

- „Koszyk Pani Jesieni„– ogólnopolski kreatywny konkurs fotograficzny  

- „Życie i praca na wsi„ – konkurs organizowany z okazji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 

przez Urząd Statystyczny w Łodzi 

- „Anioły i Aniołeczki„ – ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Przedszkole nr 

2 w Mysłowicach 

- „Zima na okrągło i kwadratowo” – konkurs matematyczno- plastyczny, organizowany przez 

Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi 

- „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa” – ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany 

przez Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Pinokio w Częstochowie 

- „Anioły Bożego Narodzenia – Anioły Stróże – małe i duże” – konkurs plastyczny 

organizowany przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku.  
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Akcje charytatywne: 

-  Zbiórka karmy dla zwierząt dla fundacji Animal Gosth, 

- Zbiórka nakrętek dla Stowarzyszenia Oligo, 

- Udział w akcji   Misie Ratownisie – zbiórka maskotek dla dzieci poszkodowanych  

w wypadkach. Łącznie zebrano 26 kg maskotek. 

- Udział w akcji Sprzątanie Świata, 

-  Akcja „Szlachetna paczka” – zbiórka żywności dla potrzebujących 

 

Rozpoznawane są potrzeby wychowawczo-opiekuńcze.  

Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, logopedyczną. 

Przedszkole współpracuje z: 

- Współpraca z GOPS w Łaniętach – zapewnianie dzieciom potrzebującym bezpłatnego 

dożywiania, organizowanie pomocy socjalnej, rzeczowej dla dzieci, współdziałanie  

w rozwiązywaniu indywidualnych problemów rodzin dzieci – udział dyrektora  

w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 - Współpraca Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kutnie – pomoc dzieciom  

z deficytami rozwojowymi. 

- Współpraca z Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą we Franciszkowie – udział  

w posiedzeniu zespołów, rozpoznawanie problemów wychowawczych wychowanków 

placówki, 

- Współpraca z Policją – pomoc w rozwiązywanie problemów rodzin wychowanków, 

analizowanie sytuacji rodzinnych. 

- Współpraca 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 na terenie przedszkola: udział rodziców w Dniu Babci i Dziadka, 

Jasełkach, spotkaniu z Mikołajem, Pasowaniu na przedszkolaka, pomoc przy zakupie słodyczy 

i zabawek. 
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Dowóz dzieci 

Gmina Łanięta zapewnia dzieciom bezpłatny dowóz do przedszkola, z którego w roku 

szkolnym 2019/2020  korzystało 26 dzieci, a w roku szkolnym 2020/2021 – 23 dzieci.  

Z dowozów korzystają również dzieci 3 i 4 letnie, którym organ prowadzący nie ma obowiązku 

zapewnić bezpłatnego dowozu 

 

Dożywianie 

Z dożywiania, refundowanego przez GOPS w Łaniętach korzystało w roku 2020:  

od stycznia do czerwca – 12 dzieci, od września do grudnia- 12 dzieci. 

 

Programy dodatkowe : 

 

- „Czyste powietrze wokół nas”, 

- „ Bezpieczny przedszkolak”, 

- „Kubusiowi przyjaciele natury”,  

- Program logopedyczny „Gadułki” 

- Projekt edukacyjny” Zdrowo jem, więcej wiem “ 

 

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie 

zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących 

zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. 

 

- Projekt edukacyjny Akademii Przedszkolaka „Polskę ojczyznę dobrze znamy jej zabytki, 

historię podziwiamy”, mający na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

 

-  Dzieci brały udział w Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” objętej honorowym 

patronatem Ministra Edukacji Narodowej, 

-  Przedszkole brało udział w Projekcie edukacyjnym” Mały miś w świecie wielkiej 

literatury”. 

- Dzieci brały udział w projekcie edukacyjnym Tydzień bajek polskich 

- Przedszkole uczestniczyło w akcji MEN Cała Polska Programuje oraz – Tydzień 

Kodowania 

- Realizowany jest Projekt edukacyjny Zdrowo i sportowo – którego celem jest propagowanie 

zdrowego i sportowego trybu życia, aktywności fizycznej 

  



RAPORT O STANIE GMINY ŁANIĘTA ZA 2020 ROK 
 
 

93 
 

-Projekt edukacyjny Akademii Przedszkolaka” Bajki, bajeczki dobrze znamy od kołyski ich 

słuchamy”. 

 

VI. 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 2020 r. z pomocy 

społecznej skorzystało 104 rodziny, w tym 255 osób. Łączna kwota udzielonej pomocy 

wyniosła 502 096 zł, w tym wkład własny Gminy Łanięta wyniósł 227 081 zł. 

 

 

 
 Źródło: dane GOPS Łanięta 
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Pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej za 2020 r.: 

,  

Źródło: dane GOPS Łanięta 

 

W ramach zadań zleconych gminie wypłacono wynagrodzenia dla 4 opiekunów osób 

ubezwłasnowolnionych w kwocie 8 688 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 130 zł. 

Trudna sytuacja epidemiologiczna nie wpłynęła na realizowanie zadań przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach. W okresie marzec-maj 2020 r. były ograniczone 

wyjazdy pracowników w teren. Od 01.06.2020 r. wyjazdy w teren są realizowane poza 

przypadkami osób będących w kwarantannie domowej, przeziębionych, chorych. Pracownicy 

są wyposażeni w środki ochrony osobistej, pracują w reżimie sanitarnym. Dochowane były 

wszelkie terminy realizacji spraw. Ośrodek rozszerzył swoją działalność o zapewnienie usługi 

wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują 

się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby 

i przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”. W 2020 roku z programu korzystały  

2 osoby, dotacja wyniosła 639,45 zł, wkład własny 159,87 zł. 

  

 

 

opłaty za pobyt w środowiskowym domu samopomocy - 2 osoby na kwotę 2 020 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” – dożywianie dzieci w szkołach, świadczenia 
pieniężne na zakup żywności lub posiłku - 214 osób na kwotę 74 413 zł

współfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i innych placówkach - 8 osób 
na kwotę 201 693 zł

zasiłki okresowe - 58 osób na kwotę 89 348 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 
10 233 zł,

zasiłki stałe - 20 osób na kwotę 115 904 zł

zasiłki celowe, głównie na zakup leków - 3 osoby na kwotę 1 460 zł, zasiłków celowych specjalnych 
7 osób na kwotę 3 525 zł, sprawienie pogrzebu 3 500 zł
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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 

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 zł miesięcznie na osobę w rodzinie (rok bazowy z uwzględnieniem zmian). 

Tabela nr 4. Zestawienie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

 

Rodzaj świadczenia: Liczba osób 

korzystających: 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w zł: 

Zasiłek rodzinny 200 228 646 

Dodatki do zasiłku rodzinnego 121 117 185 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

18 18 000 

Świadczenie rodzicielskie 10 62 128 

Zasiłek pielęgnacyjny 99 217 072 

Świadczenie pielęgnacyjne 25 450 829 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 1 8 060 

Składki na ubezpieczenie emerytalne         

i rentowe za osoby pobierające 

świadczenia 

27 119 343 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 

osoby pobierające świadczenia 

10 12 037 

Zasiłek dla opiekuna 4 11 340 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 20 93 800 

Razem:  1 338 440 

Źródło: Opracowanie GOPS Łanięta 

Świadczenie wychowawcze od 01.07.2019 r. przysługuje niezależnie od dochodu. 

Świadczenie Dobry Start wynosi 300 zł jednorazowo. Przysługuje niezależnie od dochodu  

na uczniów szkół: podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, młodzieżowego 
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ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka 

wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - od 1 klasy szkoły podstawowej 

do 20 roku życia, w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia. Od 01.07.2019 r. 

przysługuje również dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. 

Świadczenie wychowawcze przysługiwało 236 rodzinom. Na świadczenia 

wydatkowano kwotę 2 318 286 zł. Koszty obsługi wyniosły: 19 860 zł (dodatki i nagrody  

dla pracowników zajmujących się obsługą wniosków, materiały biurowe, usługi pozostałe, 

wyposażenie GOPS). 

Świadczenie Dobry Start przysługiwało 279 uczniom. Na świadczenia wydatkowano 

kwotę 83 700 zł. Koszty obsługi wyniosły: 2 790 zł (dodatki dla pracowników zajmujących  

się obsługą wniosków, materiały biurowe, usługi pozostałe). 

 

 

VII. KULTURA 

1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach (GOKiS), instytucja utworzona uchwałą 

Nr 103/XXII/2000 Rady Gminy Łanięta z dnia 28.12.2000r. Początkowo nosiła nazwę Gminny 

Ośrodek Kultury w Łaniętach, w skład którego wchodził: Dom Kultury i Gminna Biblioteka 

Publiczna. Uchwałą Nr XXXI/180/05 z dnia 28.12.2005r. Rada Gminy w Łaniętach, 

rozszerzyła działalność Domu Kultury o działalność sportową, przekazując pod zarządzanie 

obiekty sportowe i rekreacyjne: siłownię i boisko szkolne przy Szkole Podstawowej  

i Gimnazjum w Łaniętach.  

 

GOKiS jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i jest wpisany  

do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Łanięta.  

Działalność instytucji regulują ustawy o samorządzie gminnym, o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, kulturze fizycznej, o finansach 

publicznych, kodeks pracy, oraz Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach. 
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Do momentu, gdy nie obowiązywał reżim sanitarny spowodowany pandemią 

SARS/Covid-19, GOKiS w Łaniętach realizował swoje wszystkie cele i zadania statutowe, 

natomiast później działalność została dostosowana do przepisów obowiązujących instytucje 

kultury. 

Wychodząc naprzeciw nowemu wyzwaniu, GOKiS opracował i wdrożył odmienny 

niż dotychczas wachlarz propozycji projektów artystycznych, sportowych i cyklicznych zajęć 

instruktorskich, wykonując statutowe zadania m.in. w zakresie edukacji kulturalnej  

i wychowania przez sztukę, rozpowszechniania i rozbudzania potrzeb uczestnictwa środowiska 

lokalnego w różnorodnych formach spędzania czasu wolnego, kształtowania nawyków 

środowiska lokalnego do aktywnego współtworzenia odbioru różnorodnych form kultury, 

upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju ruchu artystycznego oraz 

przygotowania atrakcyjnej oferty kulturalnej. 

Kierując się potrzebami społeczeństwa lokalnego GOKiS zajmował się organizacją 

szeroko pojętych działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, sportu i rekreacji. 

Priorytetem było prowadzenie wielokulturowej działalności rozwijającej i zaspokajającej 

potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy oraz promującej i upowszechniającej kulturę i sport. 

W skład GOKiS wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Łaniętach. 

Przy GOKiS działają: 

- Zespół Folklorystyczny Łanięckie Słowiki, 

- Koło Pań Aktywnych Gminy Łanięta, 
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- kawiarenka internetowa, 

- siłownia, 

- wypożyczalnia rowerów. 

W 2020r. GOKiS w Łaniętach podejmował wiele inicjatyw skierowanych  

do mieszkańców naszej gminy, a także działań promujących, kulturę, sztukę, sport i rekreację. 

Oferta działalności sprawiła, że licznymi odbiorcami GOKiS byli: dzieci, młodzież, osoby 

dorosłe i seniorzy. 

 

 

 

2. Warsztaty, konkursy artystyczne 

           GOKiS zorganizował, półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 

Organizator przygotował dla dzieci mnóstwo atrakcji i ciekawych zajęć. Uczestnicy brali udział 

w zajęciach artystycznych, w tym wokalnych, warsztatach plastycznych, otwartych zajęciach 

sportowych, grach i zabawach integracyjnych, poznawali techniki wykonania kartki 

okazjonalnej na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Ponadto dla uczestników został zorganizowany 

wyjazd do Kina KDK w Kutnie i wspólne ognisko na zakończenie półkolonii. W półkoloniach 

zimowych wzięło udział kilkadziesiąt dzieci z terenu naszej gminy. 
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 Zorganizowany przez GOKiS w Łaniętach konkurs plastyczny pn. "Święty Jan Paweł II 

oczami dziecka" cieszył się niemałym zainteresowaniem. W tym konkursie wytypowano 

dwóch mieszkańców naszej gminy – laureatów czołowych nagród tej artystycznej rywalizacji. 

             Rozstrzygnięto także konkurs literacko-plastyczny pn. "Podczas epidemii dzieci się nie 

nudzą". Wyłoniono aż pięcioro zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Nagrodzono 

cztery prace plastyczne oraz jedną literacką (wiersz). Wszystkie nagrody trafiły do laureatów 

konkursu – mieszkańców naszej gminy. 

             GOKiS w Łaniętach wraz z firmą Egolit sp. z o.o. zrealizował również konkurs 

wokalny „Zdalnie wokalnie”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat. Nagrodą 

główną w konkursie był nowoczesny, multimedialny tablet ufundowany przez firmę Egolit. 
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              Zajęcia form stałych organizowanych przez GOKiS takie jak warsztatowe zajęcia 

artystyczno-rękodzielnicze p.n „Koło Pań Aktywnych”, czy Zespół Folklorystyczny 

„Łanięckie Słowiki”, a także Warsztatowe Zajęcia Wokalne i Nauka Gry Na Instrumentach 

Muzycznych, cieszyły się niesłabnącą frekwencją mieszkańców naszej gminy. 

             Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy zorganizowany przez Powiat 

Kutnowski z okazji tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych zwieńczony został 

zaszczytnym dla nas, bo II miejscem „Koła Pań Aktywnych” działającego przy Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu w Łaniętach. 
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3. Sport i rekreacja 

            Zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych z cyklu „Wakacje na stadionie” odbywały 

się trzy razy w tygodniu na stadionie przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w Łaniętach. Udział w tych zajęciach był całkowicie nieodpłatny, a wzięło w nich udział 

kilkadziesiąt osób z terenu naszej gminy. Zajęcia te cieszyły się niesłabnącym 

zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 

                                    

natomiast ciesząca się dużą popularnością - darmowa wypożyczalnia rowerów w GOKiS stała 

się wyjątkową atrakcją dla mieszkańców naszej gminy. 
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                Zajęcia sportowe pn. „Turbo SKS”, dla dzieci i młodzieży - uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach mające na celu aktywizację 

wszystkich, którzy chcieliby w sposób aktywny sportowo spędzać czas wolny po zajęciach 

szkolnych stały się znakomitym pomysłem na zorganizowanie sobie czasu wolnego  

po lekcjach. 

                                   

 

4. Gminna Biblioteka Publiczna  

             Gminna Biblioteka Publiczna w Łaniętach zakupiła 513 sztuk nowych książek, w tym 

254 za sumę 6.516,52zł z dotacji przekazanej przez Organizatora i 259 za sumę 6.500,00zł  

z dotacji MKiDN – łącznie zatem za 13.016,52 zł. Zakupiono i zaprenumerowano czasopisma 

za kwotę 600,00 zł. Mieszkańcy gminy Łanięta dokonali ogółem1833 wypożyczeń, w tym 

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 612, literatury pięknej dla dorosłych 1086 i literatury 

z innych działów 135.  
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5. Dożynki 2020 

 

Znakomita atmosfera, integracja oraz uroczyste podziękowanie za tegoroczne plony - pomimo 

pandemii mieszkańcy w niezwykle barwny sposób świętowali dożynki. Nie zabrakło wieńca, 

przepięknych bochnów chleba i podniosłej atmosfery podczas Mszy Świętej. Imprezę 

rozpoczęła uroczysta procesja przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
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W dniu 30.08.2020r. odbyły się w Łaniętach Dożynki Parafialno-Gminne. W tym roku 

wyjątkowo ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa forma święta plonów 

była inna niż w roku ubiegłym. Uroczystą Mszę Świętą w kościele parafialnym rozpoczęła 

procesja poprowadzona przez księdza proboszcza wraz z asystą kościelną, w której 

uczestniczyli starostowie dożynek, Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, Radni, panie 

z Koła Pań Aktywnych z przepięknym wieńcem dożynkowym, sołtysi niosący bochny chleba, 

zespół folklorystyczny, druhowie strażacy ze sztandarami, zaproszeni goście oraz mieszkańcy 

naszej gminy. 

 
 Na początku Mszy Świętej odczytano list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja 

Dudy, w którym wyraził "wdzięczność polskim gospodarzom za całoroczny trud na roli, za 

przyniesione plony i za wierność ojczystej ziemi". 
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Uroczystość dziękczynienia za plony uświetniło wystąpienie Wójta Gminy Łanięta, który 

podziękował rolnikom za trud ich pracy i przypomniał, jak ważne jest umiłowanie chleba, 

tradycji i polskiej ziemi. Głos zabrali również zaproszeni goście, swoje słowa uznania dla pracy 

rolników przekazał Poseł na sejm PR Tadeusz Woźniak, Wicemarszałek Województwa 

Łódzkiego Robert Baryła, swoje słowo skierował do mieszkańców również Wojewoda Łódzki 

Tobiasz Bocheński poprzez list odczytany przez jego doradcę Marcina Buchali. Uroczystości 

towarzyszył również Senator RP Przemysław Błaszczyk.  

 
 

Święto plonów w Łaniętach zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.  

Po Mszy Świętej obyła się część plenerowa na terenie miejscowej parafii. Panie z Kół 

Gospodyń Wiejskich oraz Panie Aktywne przygotowały dla wszystkich gości pyszny 
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poczęstunek, a zespół folklorystyczny „Łanięckie Słowiki” uświetnił wspólne biesiadowanie 

wspaniałym występem. Całe wydarzenie zostało przygotowane w oparciu o wytyczne 

dotyczące środków bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Wszystkim 

zaangażowanym w organizację tego wydarzenia serdecznie dziękujemy! 
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6. Wydarzenia kulturalne – inicjatywy społeczne  

 

               W obchodach Święta Niepodległości miały także swój udział formy zajęć stałych 

GOKiS. I tak, uczestniczki warsztatów artystyczno-rękodzielniczych Koło Pań Aktywnych 

wykonały na tę okazję przepiękne kotyliony, a zespół folklorystyczny Łanięckie Słowiki 

zaprezentował się w repertuarze pieśni patriotycznych, których można było posłuchać 

w postaci wideoklipów na stronie www.gokis.pl. 

               Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zespół 

„Łanięckie Słowiki” zaprosił wszystkich mieszkańców gminy do wspólnego kolędowania 

i wysłuchania online nagranych kolęd: „Gore Gwiazda”, „Pastorałka od Serca”, „Jezusa 

Narodzonego Wszyscy Witajmy”, „Do Szopy Hej Pasterze”. 

 

 

7. Inne wydarzenia 

           Zaczęła funkcjonować, nowa, oficjalna i nowoczesna strona internetowa Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach pod adresem www.gokis.pl . 

            W dniu 11 Listopada w Gminie Łanięta Uczczono 102. Rocznicę Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Odprawiona została Msza Święta za Ojczyznę, a obecni na uroczystości 

przedstawiciele władz gminy złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym poległych 

mieszkańców Gminy Łanięta w walce o niepodległość. 

http://www.gokis.pl/
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               Wraz z końcem roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaniętach, w imieniu Wójta 

Gminy Łanięta, podziękowania za trud włożony w krzewienie kultury oraz reprezentowanie 

Gminy Łanięta podczas różnych uroczystości na przestrzeni wielu lat oraz życzenia świąteczne 

otrzymały Koło Pań Aktywnych oraz Zespół Łanięckie Słowiki. 

               W siedzibie GOKiS w Łaniętach odbyło się także zorganizowane przez Wójta Gminy 

Łanięta – Pana Tomasza Szczęsnego i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz GOKiS 

w Łaniętach, otwarte warsztatowe spotkanie pn. "Tradycyjna kuchnia w nowoczesnym 

wydaniu". Warsztaty te, skierowane do wszystkich mieszkańców gminy zapisały się jako 

niezwykłe wydarzenie – opatrzone kreatywnością Pań, wspaniałą kuchnią, nowatorskimi 

i tradycyjnymi pomysłami, a przede wszystkim wspaniałą atmosferą. 
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8. Wynajem pomieszczeń  

     GOKiS w Łaniętach, w roku 2020 uzyskał znaczące przychody z wynajmu 

świetlic/pomieszczeń w kwocie 15.800,00zł, a także ze sprzedaży rękodzieła w kwocie 

500,00zł. 
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VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Opracowanie projektu herbu Gminy Łanięta 

 

    Gmina Łanięta jako jedna z nielicznych gmin powiatu kutnowskiego nie posiada własnego 

herbu, dlatego przystąpiliśmy do procedury jego opracowania. Projekt herbu wraz  

z kompletnym uzasadnieniem heraldyczno-historycznym, zgodnie z wymogami Komisji 

Heraldycznej, działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji czeka na 

akceptację. 

2. Bank Żywności 

Inicjatorem współpracy Gminy Łanięta z Fundacją „Bank Żywności w Łodzi” jest Wójt 

Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, który po podpisaniu umowy, realizował zadania z zakresu 

dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących. Dystrybucja 

artykułów spożywczych realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Do programu kwalifikowano osoby, których dochód netto do 25.11.2020 r. za miesiąc 

poprzedzający złożenie wniosku w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego  

nie przekroczył kwoty 1402,00 zł, a w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych 

1056 zł. Obecnie kryterium dochodowe wynosi do 1161,60 zł netto na osobę w rodzinie oraz 

do 1542,00 zł na osobę samotną za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku   

            W programie brało udział 644 osoby, w tym: 131 dzieci w wieku do 15 roku życia,  

116 osób powyżej 65 roku życia. Liczba wydanych paczek – 2494, co stanowiło 38 644,06 kg 

żywności za równowartość 180 618 zł. 

Obsługą administracyjną, rozładunkiem oraz dystrybucją żywności zajmują  

się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy pomocy pracowników gminy.  

W pracę przy dystrybucji żywności zaangażowali się również niektórzy radni i sołtysi, którzy 

czynią to nieodpłatnie i dobrowolnie. 

 

3. Utworzenie nowej linii przewozów autobusowych. 

Z inicjatywy Wójta Gminy Łanięta Tomasza Szczęsnego w grudniu 2020 roku utworzono nowe 

linie autobusowe. Od 1 stycznia 2021 roku zostanie uruchomionych  

 9 połączeń relacji Kąty-Kutno, dodatkowo autobusy będą poruszały się po drogach gminnych. 

Dzięki tym rozwiązaniom gmina umożliwi dojazd do szkoły dzieciom jak i dorosłym dojazd 

do Łaniąt oraz Łaniąt do Kutna. 
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4.  Maseczki i inna pomoc dla mieszkańców Gminy. 

 

Po ogłoszeniu stanu epidemiologicznego Wójt Gminy Łanięta pozyskał dla wszystkich 

mieszkańców naszej gminy maseczki ochronne. W pierwszej kolejności maseczki zostały 

dostarczone najstarszym mieszkańcom gminy, a następnie każdy, kto potrzebował mógł  

w siedzibę gminy taką maseczkę otrzymać. Maseczki przekazał Marszałek Województwa 

Łódzkiego. Wójt Gminy Tomasz Szczęsny odebrał 2 000 maseczek wielokrotnego użytku z rąk 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Kolejna partia maseczek została 

odebrana ze Starostwa Powiatowego w Kutnie. Do gminy trafiło 1 800 maseczek przekazanych 

nam bezpłatnie przez Wojewodę Łódzkiego.  

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z/s w Skierniewicach przekazała termometry 

bezkontaktowe, które za pośrednictwem Wójta Gminy Tomasza Szczęsnego trafiły do Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz do Przedszkola Lokalnego im. Kubusia 

Puchatka w Łanietach. Ponadto szkoła otrzymała 750 sztuk maseczek jednorazowych oraz 

ponad 200 litrów płynu do dezynfekcji, stanowiących wsparcie z Ministerstwa Edukacji. Dzięki 

takiemu rodzajowi wsparcia dzieci i młodzież z naszej szkoły mieli zapewnione wszelkie formy 

ochrony przed pandemią. 
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5. Pomoc dla hodowców chryzantem 

Gmina Łanięta za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

pozyskała kilkadziesiąt pięknych, doniczkowych chryzantem. W ten sposób Gmina Łanięta 

włączyła się w pomoc przedsiębiorcom, którzy nie mogli sprzedać swoich kwiatów z powodu 

zamknięcia cmentarzy w okresie od 31 października do 2 listopada. Chryzantemy ozdobiły 

groby żołnierzy znajdujące się na cmentarzu parafialnym, tereny przykościelne oraz pomnik 

poległych w 1905 roku mieszkańców Łaniąt, znajdujący się w centrum naszej miejscowości. 

Biało-czerwone kwiaty towarzyszyły również uroczystym obchodom Święta Odzyskania 

Niepodległości 11 listopada. 

 

6. „Pod biało-czerwoną” 

Projekt „Pod biało-czerwoną” to zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, pod warunkiem, że mieszkańcy dołączą  

do projektu poprzez oddanie swojego głosu on-linie. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

Gmina Łanięta zalazła się na liście gmin, które dumnie będą eksponowały biało-czerwoną flagę 

w centralnym miejscu gminy. 
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„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko 

uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci  

do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.  
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