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WSTĘP 

Raport o stanie Gminy Łęczyca za 2019 r. został opracowany zgodnie z art. 28aa 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego jest nowym dokumentem wprowadzonym 

ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130). Jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy 

przygotowywały raport  

w 2019r. 

 Zgodnie z ww. artykułem wójt zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy 

raportu o stanie gminy w terminie do 31 maja każdego roku. Raport ma stanowić 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Rada Gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem 

biorą udział radni  

i mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego 

rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami, w przypadku Gminy Łęczyca, co najmniej 20 

osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada przeprowadza głosownie nad 

udzieleniem wójtowi wotum zaufania. 

Celem raportu, jak czytamy w literaturze przedmiotu, jest przedstawienie  

w obiektywny sposób, jak dana jednostka samorządu terytorialnego rozwijała się w roku 

poprzednim, co z kolei ma pomóc w opracowywaniu zrównoważonych planów rozwoju 

gminy. 

Niniejszy raport składa się z 15 rozdziałów, w których omówiono realizację 

podstawowych zadań gminy. Ostatni rozdział, zawiera opis realizowanych polityk, 

programów i strategii. Zawiera również informacje o realizacji podejmowanych przez Radę 

Gminy uchwał.  
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1. Ogólna charakterystyka Gminy Łęczyca 

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 26 września 1991 roku w sprawie podziału lub 

połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz 

zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib (Dz. U. z 1991 r. Nr 87, poz. 397), które weszło w życie  

1 stycznia 1992 roku dokonała podziału jednostki samorządu terytorialnego Miasto i Gmina 

Łęczyca na dwie jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Łęczyca i Miasto Łęczyca.  

Gmina Łęczyca rozpoczęła samodzielne funkcjonowanie.  

Uchwałą Nr XVIII/100/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rada Gminy w Łęczycy 

ustanowiła herb gminy oraz inne insygnia gminne, takie jak flaga i pieczęcie z jednoczesnym 

określeniem ich kształtów i kolorów oraz sposobu ich użycia. 

Gmina Łęczyca jest gminą wiejską, położoną w centralnej Polsce, w północno-zachodniej 

części województwa łódzkiego, na terenie powiatu łęczyckiego. Gmina Łęczyca graniczy  

z Gminą Świnice Warckie od zachodu, z Gminą Grabów od północnego zachodu, z Gminą 

Daszyna od północy. Wschodnimi sąsiadami Gminy Łęczyca są Gmina Witonia i Gmina 

Góra Św. Małgorzaty.  

Powierzchnia Gminy Łęczyca wynosi 15 057  ha, z czego użytki rolne stanowią 

13 020,2247 ha (ok. 86,5% ogólnej powierzchni gminy), lasy i grunty leśne 705,6776 ha  

(ok. 4,7% ogólnej powierzchni gminy), pozostałe grunty i nieużytki 470,6736 ha. Tereny 

wykorzystywane pod działalność gospodarczą to jedynie 39,6157 ha (dane z Urzędu Gminy w 

Łęczycy – zestawienie gruntów wg klasyfikacji dla celów podatkowych). 

W skład Gminy Łęczyca wchodzi 36 sołectw i 47 miejscowości. 

2. Mieszkańcy Gminy 

Gminę Łęczyca na dzień 1 stycznia 2019 r. zamieszkiwało 8615 mieszkańców, na dzień  

31 grudnia 2019 r. liczba mieszkańców wynosiła 8605. 

W 2019 r. w Gminie Łęczyca zameldowało się 227 osób z innych gmin, 85 dzieci zostało 

zameldowanych po urodzeniu.  

Liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego z Gminy Łęczyca w 2019 r. to 18 osób, 

liczba osób zmarłych 103. 

W poniższej tabeli zawarto porównanie stanu ludności w Gminie Łęczyca w latach 2017 – 

2019. 

Stan ludności – porównanie lat 2017-2019 

Rok Liczba ludności na 31 grudnia 

zameldowanych w Gminie 

Łęczyca 

Urodzenia dzieci, które są 

zameldowane w Gminie 

Łęczyca 

Zgony osób 

zameldowanych w 

Gminie Łęczyca 

Pobyt stały Pobyt czasowy 

2017 8502 91 84 101 

2018 8514 101 69 94 

2019 8519 86 85 103 
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Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., Gminę Łęczyca zamieszkiwało 4355 kobiet i 4250 

mężczyzn.  

 

W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które są istotne 

m.in. z punktu widzenia rynku pracy: 

- ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. od 0 do 17 lat; 

- ludność w wieku produkcyjnym, tj. kobiety od 18 do 60 lat i mężczyźni od 18 do 65 lat; 

- ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. kobiety powyżej 60 lat i mężczyźni powyżej  

65 lat. 

Poniższa tabela zawiera porównanie liczby ludności w Gminie Łęczyca wg ekonomicznych 

grup wieku w latach 2017-2019. 

 2017 

 

2018 

 
2019 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 1520 1518 1535 

Ludność w wieku produkcyjnym 5465 5470 5412 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 1608 1627 1658 

 

3. Rolnictwo w Gminie Łęczyca 

W Gminie Łęczyca rolnictwo jest dominująca formą gospodarki. Łączna powierzchnia 

użytków rolnych w gminie wynosi 13 020,2247 ha, co stanowi ok. 86,5% powierzchni gminy.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonowało 3320 gospodarstw rolnych. Charakterystykę 

gospodarstw rolnych w gminie przedstawiają poniższe tabele. 

Liczba gospodarstw rolnych na terenie Gminy Łęczyca w 2019 r. (dla powierzchni 

fizycznych) 

Grupy obszarowe użytków rolnych Liczba gospodarstw 

do 1 ha 1199 

od 1 do 5 ha 1197 

od 5 do 10 ha 545 

od 10 do 15 ha 230 

od 15 do 20 ha 87 

od 20 do 30 ha 50 

powyżej 30 ha 12 

ogółem 3320 

 

Struktura użytkowania gruntów w 2019 r. 

Nazwa wskaźnika Wartość w ha 

Powierzchnia użytków rolnych ogółem 13 020,2247 

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych 12 721,2975 

Grunty orne ogółem 9 872,3366 

Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych 9 573,4094 

Sady ogółem 101,4266 

Łąki ogółem 2 428,3883 

Łąki w gospodarstwach indywidualnych 2 396,7610 

Pastwiska ogółem 402,0817 
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Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych 393,1078 

Lasy i grunty leśne ogółem 705,6776 

Nieużytki 272,4895 

Grunty pozostałe 198,1841 

W 2019 r. podobnie jak w 2018 r. w Gminie Łęczyca miało miejsce niekorzystne 

zjawisko atmosferyczne – susza, w wyniku której rolnicy ponieśli znaczne straty w uprawach 

rolnych i trwałych użytkach zielonych. Urząd Gminy w Łęczycy przyjmował wnioski  o 

oszacowanie szkód w uprawach rolnych i zwierzętach w związku z wystąpieniem zjawiska 

suszy. Zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydziału 

Infrastruktury i Rolnictwa, Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi na terenie Gminy Łęczyca powołana przez Wójta Gminy Łęczyca dokonała 

oszacowania poniesionych strat w 453 gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Łęczyca. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. producentowi rolnemu przysługuje zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosił  100,00 zł na 1 ha użytków 

rolnych (1 ha x 1,00 zł x 100 litrów). 

W 2019 r. złożono 1431 wniosków, Urząd Gminy w Łęczycy wypłacił producentom 

rolnym pomoc na łączną kwotę 902.880,90 zł. 

4. Ochrona środowiska 

Gmina Łęczyca posiada jedną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Błonie (IUNG). 

Z gminnej oczyszczalni ścieków Błonie - IUNG w 2019 r. korzystało 59 gospodarstw 

domowych. Oczyszczalnia oczyściła 4000 m
3 

ścieków bytowych. Oczyszczalnie ścieków 

posiadają 4 Szkoły Podstawowe (w Siedlcu, Błoniu, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej). 

Poza tym w Gminie Łęczyca brak jest zbiorowego systemu odprowadzania ścieków 

sanitarnych. Ścieki sanitarne oczyszczane są w systemach indywidualnych (przydomowe 

oczyszczalnie ścieków).  

Rada Gminy w Łęczycy dnia 9 sierpnia 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXVI/229/2017  

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca. W 2019 r. 

z tej formy wsparcia skorzystało 39 gospodarstw domowych na łączną kwotę 115 898,00 zł.  

Na terenie Gminy Łęczyca znajduje się jedno nieczynne składowisko odpadów 

komunalnych. Właścicielem ww. wysypiska jest PGKiM w Łęczycy. 

 Mieszkańcy Gminy Łęczyca odpady komunalne zbierają selektywnie w miejscu ich 

wytworzenia z podziałem na cztery frakcje: 

 odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

 tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

 papier, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury, 

 odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. 

  Ponadto na terenie Gminy Łęczyca w 2019 r. znajdowało się 65 gniazd - pojemników 

typu „dzwon” i „siatka” do których mieszkańcy mogli wrzucać selektywnie zebrane odpady 

takie jak szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. 

 Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w Gminie Łęczyca w 2019 r. świadczyło zgodnie z rozstrzygnięciem w drodze 
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przetargu nieograniczonego Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2 i Partner: 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. 

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi  

na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01.01.2019 r. do 

31.03.2019 r. wynosiła zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/252/2017 Rady Gminy w Łęczycy z 

dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat 7,00 zł za osobę za odpady zbierane 

selektywnie i 11,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie. Od 1 kwietnia 2019 r. 

wysokość ww. opłaty została podwyższona do kwoty 10,00 zł za osobę za odpady zbierane 

selektywnie i 14,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie – uchwała nr IV/31/2019 

Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat zmieniona uchwałą nr 

V/39/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 lutego 2019 r.  

 

5. Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności (CEIDG), według stanu na 

dzień 31.12.2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne 

miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Gminy Łęczyca obejmowały  

715 pozycji (666 pozycji w 2018 r.), z czego status „ aktywny” posiadały 332 podmioty (324 

podmioty w 2018 r.), status „zawieszony” posiadały 84 pozycje , status „wykreślony” 286 

pozycji, a liczba podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej 

obejmowała 13 pozycji. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy Łęczyca to przede wszystkim 

małe i średnie zakłady rodzinne. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: transport drogowy towarów, usługi 

ogólnobudowlane, handel i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż hurtowa owoców  

i warzyw. Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa gastronomia. 

 

6. Działalność inwestycyjna 

 

W 2019 r. zrealizowano następujące inwestycje drogowe: 

1) Przebudowa drogi gminnej nr 312309 w miejscowości Prądzew oraz drogi 

wewnętrznej w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do 

drogi gminnej 312309 o długości 1,519 km, całkowity koszt przebudowy  

1 398 392,39 zł. Na realizację ww. zadania Gmina Łęczyca otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 694 288,00zł w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych; 

2) Przebudowa dróg gminnych nr 312344, 312340, 312342 w miejscowości Leszcze 

– Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne – Wichrów - Mniszki  

o długości 6,623 km, całkowity koszt przebudowy 6 134 306,20 zł. Na realizację 

ww. zadania Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 

4 810 318,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

3) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mniszki – Krzepocin 

Drugi o długości 0,78 km, całkowity koszt 568 595,31 zł. Na realizację ww. 

zadania Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 448 248,00 zł w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych; 

 

http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/130_fabadffa_Z_252.pdf
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Ponadto w 2019 r. wykonano mapy do celów projektowych pod przyszłe inwestycje – 

„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Leźnica Mała – Łęka”, „Przebudowa drogi gminnej 

wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka”, wykonano operaty szacunkowe dla 

inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze”.  

W 2019 r. wyłoniono w drodze przetargu  nieograniczonego wykonawcę budowy sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych. Dnia 5 sierpnia 2019 r.  

podpisano umowę z REVBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń , której przedmiotem są 

roboty budowlane niezbędne do oddania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych” w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”. Planowany termin zakończenia budowy 31 sierpnia 2020 r. Na budowę sali 

gimnastycznej przy Szkole w Wilczkowicach Górnych Gmina Łęczyca pozyskała 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej w wysokości 1 712 400,00 zł.  

Rozpoczęto modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Szkole Podstawowej 

w Błoniu.  

Kolejnymi inwestycjami wykonanymi przez Gminę Łęczyca w 2019 r. były: 

1) Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Lubień i Chrząstówek.  Gmina 

Łęczyca na realizację powyższej inwestycji pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze 

Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w wysokości 

36 758,55 zł; 

2) Budowa i modernizacja placu zabaw przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach  

oraz Leźnicy Małej. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

Departamentu Sportu i Turystyki pozyskano dotację celową przeznaczoną na 

dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 

wysokości 70 000,00 zł. 

Dnia 9 lipca 2019 r. Gmina Łęczyca podpisała umowę z Województwem Łódzkim 

reprezentowanym przez Marszałka Województwa o dofinansowanie projektu pod nazwą 

„Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczyca” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Pozyskano dofinansowanie w 

wysokości 84% wydatków kwalifikowalnych w projekcie (3 122 293,83 zł) na budowę 

infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z 

odnawialnych źródeł wyłącznie na potrzeby własne, czyli 103 sztuki mikroinstalacji  

fotowoltaicznych, 97 instalacji solarnych, 36 kotłów na biomasę u mieszkańców gminy, 

którzy zadeklarowali swój udział w Projekcie. Zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 

2020 r. 

W sprawozdawczym okresie złożono także wniosek o dofinansowanie zadań pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 312323 w miejscowości Łęka – Kolonia Łęka, gm. Łęczyca”  

i „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

7. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

W 2019r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 
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1) w miejscowości Gawronki numer posesji 1 - 7 lokali mieszkalnych; 

2) w miejscowości Gawrony numer posesji 67 - 4 lokale mieszkalne; 

3) w miejscowości Siedlec numer posesji 13 - 1 lokal mieszkalny; 

4) w miejscowości Lubień numer posesji 14 - 2 lokale mieszkalne; 

5) w miejscowości Janków numer posesji 8 - 1 lokal mieszkalny; 

6) w miejscowości Leźnica Mała numer posesji 36 2 lokale mieszkalne; 

7) w miejscowości Błonie numer posesji 92 - 2 lokale mieszkalne; 

8) w miejscowości Błonie numer posesji 110 - 2 lokale mieszkalne. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się w 2019 r. 21 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 

2019r. niewykorzystane było 1 mieszkanie w miejscowości Gawronki 1. Przyczyna 

niewykorzystania mieszkania to jego zły stan techniczny. Koszty niezbędnego remontu 

oszacowane zostały na kwotę ok. 52.000,00 zł. 

 W 2019r. nie dokonano sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobach gminy, nie 

wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia ww. lokali mieszkalnych, nie 

oddano do użytkowania mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. 

W omawianym okresie wypłacano 1 dodatek mieszkaniowy za okres od 1 czerwca do 30 

listopada. Nie wypłacano dodatków energetycznych – brak wniosków. 

W 2019 r. nie było podwyżki czynszu. 

Na dzień 1 stycznia 2019r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 4 385,68 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. 2 737,25 zł. 

W 2019r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 2 osoby/rodziny. 

8. Planowanie przestrzenne 

Gmina Łęczyca posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty 

uchwałą nr XVI/83/2004 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyca, który obejmuje 98,1% 

powierzchni gminy. Powierzchnia Gminy Łęczyca nie objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, tj. 1,9% stanowi własność Lasów Państwowych. 

W 2019 r. została opracowana „Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łęczyca”, przedmiotem której było badanie zmian zachodzących w 

zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w okresie od 2014 r. do czerwca 2019 r. Zakres 

przestrzenny opracowania obejmuje cały obszar gminy Łęczyca o powierzchni 15 057 ha. 

9. Ochrona zdrowia 

Na terenie Gminy Łęczyca funkcjonują dwa zakłady świadczące mieszkańcom gminy 

podstawową opiekę zdrowotną: 

1) Oddział Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDAR” znajdujący się  

w Leźnicy Małej i w Siedlcu; 

2) Oddział Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego „Gwardia Życia” mieszczący się 

w Siedlcu. 

W większości mieszkańcy gminy korzystają z usług placówek świadczących usługi 

zdrowotne zlokalizowanych w mieście Łęczyca. 

10. Kultura i sport  
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Na terenie Gminy Łęczyca nie funkcjonują ośrodki kultury, w tym dom kultury.  Ich rolę 

przejęły szkoły, biblioteka, stowarzyszenia i organizacje.  

W kalendarz corocznych imprez kulturalnych wpisały się: Gminne Dożynki i Gminna 

Biesiada Strażacka. W 2019 r. Gminne Dożynki odbyły się w OSP w Lubieniu, natomiast 

Gminna Biesiada Strażacka w OSP w Jankowie. 

W Gminie Łęczyca działa Zespół folklorystyczny „Marysie i Jaśki z Łyncyckigo” 

cieszący się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Gminy Łęczyca. Prężnie 

działają, zdobywając wyróżnienia i nagrody, dwie orkiestry strażackie: Orkiestra Dęta Gminy 

Łęczyca działająca przy OSP w Łęce i Orkiestra Dęta przy OSP w Pruszkach. 

Gmina Łęczyca posiada dobrze rozwiniętą bazę sportową. Przy każdej szkole 

podstawowej, tj. w Topoli Królewskiej, w Wilczkowicach, w Siedlcu, w Leźnicy Małej  

i w Błoniu funkcjonują Centra Sportowe. Obiekty te składają się m.in. z wielofunkcyjnych 

boisk, bieżni, skoczni w dal. Centra sportowe są obiektami ogólnodostępnymi, czynnymi w 

sezonie wiosenno-letnio-jesiennym od środy do niedzieli  

w godz. od 12.00 do zmierzchu lecz nie później niż do godz. 20.00 przy sprzyjających 

warunkach atmosferycznych. Korzystają z nich mieszkańcy miejscowych społeczności.  

 

Przy każdej szkole podstawowej działają ogólnodostępne Otwarte Strefy Aktywności 

(siłownie zewnętrzne) oraz place zabaw. W 2019 r. miała miejsce budowa i modernizacja 

placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach i Leźnicy Małej, na którą 

pozyskano dotację celową w wysokości 70 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego.  

Siłownie działają również przy OSP w Łęce i Jankowie, powstały one ze środków 

pozyskanych w ramach  naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej 

na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych 

realizowanych na terenach wiejskich (tzw. granty sołeckie – Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego). Siłownia w Łęce powstała w 2018 r., siłownia w Jankowie w 

2019r.  

W 2019r. powstały także siłownie w miejscowości Lubień i Chrząstówek.  Gmina 

Łęczyca przystąpiła do Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o 

Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 

organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.   

11. Edukacja 

W Gminie Łęczyca w 2019 r. funkcjonowało 5 szkół podstawowych publicznych: 

1) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej; 

2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu; 

3) Szkoła Podstawowa w Błoniu; 

4) Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej; 

5) Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach. 

 We wrześniu 2019 r. naukę we wszystkich szkołach na terenie gminy rozpoczęło 587 

uczniów klas I-VIII, w tym w Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej - 

261 uczniów, w Szkole Podstawowej w Siedlcu 62, w Szkole Podstawowej w Błoniu 60, w 

Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej 98 i w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach 106 . 
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 Do jednej klasy we wrześniu uczęszczało w 2019 r. średnio 12,48 uczniów.  

W poszczególnych szkołach przedstawiało się to następująco: w Szkole Podstawowej  

w Topoli Królewskiej – 17,40 uczniów, w Szkole Podstawowej w Siedlcu 7,75, w Szkole 

Podstawowej w Błoniu 7,50, w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej 12,25 i w Szkole 

Podstawowej w Wilczkowicach 13,25 . 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego od klasy 

pierwszej do ósmej i języka niemieckiego od klasy czwartej do klasy ósmej.  

 W 2019 r. szkoły ukończyło 204 uczniów, z tego 80 uczniów klasy ósmej i 124 

uczniów oddziałów gimnazjalnych. 

 W poszczególnych szkołach zatrudniano 131 nauczycieli – 111,05 etatów, z czego 

subwencjonowanych 97,07 etatów, a niesubwencjonowanych 13,98 etatów. Spośród 103 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze było 53 nauczycieli dyplomowanych (w tym 

jeden na urlopie bezpłatnym), 24 nauczycieli mianowanych, 23 nauczycieli kontraktowych i 3 

stażystów. Spośród 28 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze było 15 nauczycieli 

dyplomowanych, 8 nauczycieli mianowanych, 3 nauczycieli kontraktowych i 2 stażystów. 

W 2019 r. przyznano 77 uczniom stypendia szkolne na łączną kwotę 87 330,88zł. 

Gmina Łęczyca organizowała dla wszystkich uczniów zamieszkałych na jej terenie 

bezpłatny dowóz do szkoły.  

 W 2019 r. przy wszystkich szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały 

przedszkolne, do których uczęszczało 233 dzieci. Do przedszkoli uczęszczały dzieci  

z roczników od 2013 do 2017.  

 W Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli 

Królewskiej funkcjonuje stołówka szkolna, która od 5 lat sporządza obiady dla uczniów ze 

wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Średnia cena obiadu w roku 2019 wynosiła 

4,00zł, a średnia dzienna ilość przygotowywanych obiadów -  400. Obiady są dowożone do 

szkół w formie cateringu. 

12. Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy realizuje  zadania Gminy Łęczyca  

w zakresie świadczeń społecznych.  

Pomocą społeczną w 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy objął 130 

rodzin, w których zamieszkiwało 359 osób. Ww. osobom przyznano następujące świadczenia: 

15 osobom wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, 17 

osobom zasiłek stały, 65 osobom/rodzinom zasiłek okresowy, 66 osób/rodzin otrzymało 

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, w tym 1 rodzina z tytułu zdarzenia losowego, 

pokrywano koszty noclegu i wyżywienia za 3 osoby bezdomne z terenu Gminy Łęczyca, 

świadczono usługi opiekuńcze dla 3 osób, z usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu 

Pomocy Społecznej w Łęczycy korzystało 5 osób, pokrywano koszty pobytu w domu pomocy 

społecznej za 12 osób, objęto dożywianiem w formie posiłku w szkole 134 dzieci, 61 

rodzinom wypłacono świadczenie pieniężne na zakup żywności (zasiłki celowe) w ramach 

wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 

105 rodzinom. 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy wypłacił następujące 

świadczenia rodzinne: 
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1) zasiłek rodzinny dla 451 dzieci; 

2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka 18 osobom; 

3) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 15 osobom; 

4) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 15 dzieci; 

5) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 73 dzieci; 

6) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 19 dzieci; 

7) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 258 dzieci; 

8) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania dla 94 uczniów; 

9) zasiłek pielęgncyjny172 osobom; 

10)  świadczenie pielęgnacyjne 35 osobom; 

11) specjalny zasiłek opiekuńczy 11 osobom; 

12) zasiłek dla opiekuna 5 osobom; 

13) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 48 osobom; 

14) świadczenie rodzicielskie 18 osobom; 

15) opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób; 

16) opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego za 35 osób. 

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 35 dzieci z 24 rodzin. 

Świadczenie wychowawcze z Programu 500+ otrzymywało 2276 osób uprawnionych na 

łączną kwotę 6.528.492,40 zł. 

Świadczenie „Dobry start” w ramach rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi  

w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego wypłacono dla 1000 

uczniów. 

W 2019 r. wypłacono 1 jednorazowe świadczenie, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019r. poz. 473 ze zm.). 

13. Biblioteka 

W Gminie Łęczyca funkcjonuje jedna Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą  

w Siedlcu. Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu działając jako samorządowa instytucja 

kultury realizuje działania w zakresie: gromadzenia, opracowywania i udostępniania 

materiałów bibliotecznych, prowadzenia działalności promującej bibliotekę i czytelnictwo, 

organizowania form pracy z czytelnikiem w celu popularyzowania sztuki i kultury, 

współpracy ze szkołami w zakresie rozwijania czytelnictwa.  Biblioteka posiada czytelnię z 

Internetem i czasopismami. Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 16716 

woluminów, wartość księgozbioru 133 021,28 zł. W 2019 r. zakupiono do księgozbioru 

biblioteki 337 woluminów o wartości 8 421,94 zł. 

Ilość czytelników w  2019 r.  - 277 osób, którym wypożyczono na zewnątrz łącznie 4049 

książek i 338 czasopism.  

W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu wzięła udział w Programie Biblioteki 

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1” i w Projekcie „Mała 

książka – Wielki człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. 

W przedstawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu zorganizowała: 
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1) wystawy książek (2 x w miesiącu) i wystawy plastyczne (prace dzieci wykonane w 

bibliotece), cotygodniowa prezentacja książki dla dorosłego i młodszego czytelnika „Książka 

tygodnia”, Półka „Chcę przeczytać” 

2) spotkanie z Robertem Gondkiem podróżnikiem i autorem książki „W drodze na najwyższe 

szczyty Afryki”, 

3) lekcje biblioteczne, 

4) warsztaty plastyczne, 

5) przeglądy nowości, 

6) konkursy recytatorskie: „Pięknie być człowiekiem” dla klas I-III i IV-VIII, „Moja 

ojczyzna”  dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

7) konkurs na najlepszego czytelnika GBP (dla dzieci szkoły podstawowej), 

8) głośne czytanie wybranych książek dla dzieci, 

9) „Spotkania z baśnią” dla dzieci przedszkolnych, 

10) spektakl teatru „Maska” dla młodzieży klas IV-VIII, 

11) gazetki i wystawki z okazji rocznic literackich i narodowych. 

 

14. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Łęczyca 

Na terenie gminy Łęczyca w 2019 r.  działały następujące stowarzyszenia: 

1) Koło Gospodyń Wiejskich „ Prądzewianki” 

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Jankowie 

3) Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieniu 

4) Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Krzepocinie Pierwszym 

5) Orkiestra Dęta Gminy Łęczyca 

6) Wiejski Klub Sportowy „Prądzew” 

7) Uczniowski Klub Sportowy „Toppol” 

8) OSP w Dzierzbiętowie Dużym 

9) OSP w Lubieniu 

10) OSP w Topoli Katowej 

11) OSP w Krzepocinie Pierwszym 

12) OSP w Jankowie 

13) OSP w Leźnicy Małej 

14) OSP w Łęce 

15) OSP w Błoniu 

16) OSP w Mikołajowie 

17) OSP w Pruszkach 

18) OSP w Siedlcu 

19) OSP w Dąbiu 

20) OSP w Topoli Królewskiej 

21) OSP w Chrząstówku 

22) OSP w Dobrogostach 

 

W 2019 r. zarejestrowały się następujące stowarzyszenia : 

                 1)  Koło Gospodyń Wiejskich Łęka 

                 2) Koło Gospodyń Wiejskich Topola Katowa    

 

15. Realizacja polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy w Łęczycy 

 

15.1.Strategia Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2015-2022 



14 
 

Strategia Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2015 – 2022 przyjęta uchwałą  

nr XXII/136/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2015 – 2022” jest dokumentem określającym 

strategiczne cele i kierunki rozwoju gminy. 

Misją Gminy Łęczyca zapisaną w Strategii jest rozwój infrastruktury technicznej, 

tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju działalności rolniczej oraz pozarolniczej, 

ochrona środowiska, a także podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy jakości 

życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, oświaty, a także kultury, rekreacji i sportu. 

W celu realizacji misji gminy sformułowano pięć celów strategicznych, którym 

przyporządkowano cele szczegółowe: 

1. Aktywne społeczeństwo obywatelskie, z dobrym dostępem do usług publicznych 

1.1. Rozwój społeczności lokalnych 

1.2. Wzmocnienie tożsamości regionalnej 

1.3. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji 

1.4. Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

2. Rozwój energetyczny i gospodarczy 

2.1. Rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej 

2.2. Rozwój MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) i sektora rolnego 

3. Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej 

3.1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo i 

gazownictwo 

3.2. Rozwój systemów wodno – kanalizacyjnych 

3.3. Racjonalizacja gospodarki odpadami 

3.4. Zabezpieczenie zaplecza infrastruktury technicznej oraz sprzętu dla potrzeb obronności i 

bezpieczeństwa 

4. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego; 

4.1. Ochrona i kształtowanie powiązań przyrodniczo – krajobrazowych 

4.2. Przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych i antropologicznych 

5. Wspieranie procesów rewitalizacji, poprawa ładu przestrzennego oraz rozwój turystyczny 

5.1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych, w tym rewitalizacja 

zabytkowych układów przestrzennych oraz obiektów zabytkowych 

5.2. Kształtowanie krajobrazu kulturowego, w tym zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni 

publicznych 

5.3. Rozwój gospodarki turystycznej. 

Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia, które zrealizowano w 2019 r. w Gminie Łęczyca 

w ramach poszczególnych celów strategicznych. 

Cel strategiczny 1 - Aktywne społeczeństwo obywatelskie, z dobrym dostępem do usług 

publicznych 

1) rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Wilczkowicach Górnych”.  Planowany termin zakończenia budowy 31 

sierpnia 2020 r. Z sali korzystać będą dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w 

Wilczkowicach, jak również mieszkańcy gminy; 

2) przy OSP w Jankowie powstała siłownia plenerowa, na którą pozyskano dotację w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań 

własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach 

wiejskich (tzw. granty sołeckie);  
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3) w Sołectwie Topola Katowa realizowany był projekt pn. „Spotkajmy się przy stole-

stwórzmy miejsce sprzyjające integracji i aktywizacji społeczności lokalnej”. W ramach 

projektu zakupiono stoły do gier sportowych, stół roboczy kuchenny, krzesła, elementy 

drewniane i metalowe do budowy stołów świetlicowych oraz dokonano remontu pomieszczeń 

OSP w Topoli Katowej. Na realizację projektu gmina uzyskała dotację celową w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań 

własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach 

wiejskich (tzw. granty sołeckie) 

4) w Sołectwie Krzepocin Pierwszy realizowany był projekt pn. „Czas integracji”. Celem 

projektu było zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji imprez kulturalnych, 

artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń w sołectwie. W ramach projektu m.in. 

wyposażono pomieszczenia świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP w stoły, 

krzesła i grill.  Na realizację projektu pozyskano środki w ramach naboru wniosków o 

przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa 

łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy 

w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (tzw. 

granty sołeckie) 

5) w Lubieniu i Chrząstówku powstały siłownie zewnętrzne – Otwarte Strefy Aktywności – w 

ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej  

o Charakterze Wielopokoleniowym; 

6) Przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach i Leźnicy Małej zbudowano i 

zmodernizowano place zabaw dla dzieci; 

7) rozpoczęto modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Szkole Podstawowej w 

Błoniu’ 

8) poprawiono jakość usług świadczonych przez szkoły poprzez: 

a) utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekologiczny zakątek” przy Samorządowej 

Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiejw ramach 

konkursu WFOŚiGW w Łodzi pn. „Ekopracownia pod chmurką”(złożenie 

wniosku, podpisanie umowy w 2018 r., zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 

2019 r.); 

b) udział uczniów ze Szkoły Podstawowej w Błoniu, Wilczkowicach, Siedlcu  

i Topoli Królewskiej w bezpłatnych wycieczkach po województwie łódzkim,  

w dodatkowych zajęciach, warsztatach i konkursach o tematyce ekologicznej  

i przyrodniczej, oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół. Ww. szkoły brały 

udział w Programie Edukacji Ekologicznej w ramach konkursu WFOŚiGW  

w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach 

i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”; 

c) doposażono Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej w pomoce dydaktyczne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zakupione z 

rezerwy oświatowej subwencji ogólnej 0,4% rezerwy w roku 2019 (73 578,54 zł) 

9) w 2019 r. zarejestrowało się Koło Gospodyń Wiejskich Łęka i Koło Gospodyń Wiejskich 

Topola Katowa. 

 

Cel strategiczny 2 - Rozwój energetyczny i gospodarczy 
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1) W Gminie Łęczyca rozpoczęto budowę sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa 

Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. W 2019 r. rozpoczęto  budowę gazociągu w 

miejscowości Borki i Lubień. W drugim etapie powstanie gazociąg w miejscowości Leszcze, 

Wilczkowice Średnie, Wilczkowice Górne i Topola Królewska; 

2) Gmina Łęczyca podpisała umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez 

Marszałka Województwa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Czyste powietrze – OZE w 

Gminie Łęczyca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 – 2020. Pozyskano dofinansowanie na budowę infrastruktury służącej do 

produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł wyłącznie na 

potrzeby własne, czyli 103 sztuki mikroinstalacji  fotowoltaicznych, 97 instalacji solarnych, 

36 kotłów na biomasę u mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali swój udział w Projekcie. 

Zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2020 r. 

Cel strategiczny 3 - Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej 

1) przebudowano drogę gminną nr 312309 w miejscowości Prądzew oraz drogę wewnętrzną 

w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312309 o 

długości 1,519 km,; 

2) przebudowano drogi gminne nr 312344, 312340, 312342 w miejscowości Leszcze – 

Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne – Wichrów - Mniszki o długości 6,623 km;  

3) przebudowano drogę gminną wewnętrzną w miejscowości Mniszki – Krzepocin Drugi o 

długości 0,78 km;   

4) wykonano dokumentację projektową pod przyszłą inwestycję „Przebudowa drogi gminnej 

na odcinku Leźnica Mała-Łęka”; 

5) wykonano operaty szacunkowe dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Leszcze”; 

6) wykonano mapy do celów projektowych do planowanej inwestycji „Przebudowa drogi 

gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka”; 

7) złożono wniosek o dofinansowanie zadań pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 312323 w 

miejscowości Łęka-Kolonia Łęka, gm. Łęczyca” i „Przebudowa drogi wewnętrznej w 

miejscowości Siedlec” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi; 

8) wymieniono 301 sztuk zestawów wodomierzy u odbiorców wody; 

9) dofinansowano realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 39 

gospodarstwom domowym;   

10) utrzymywano 65 gniazd - pojemników typu „dzwon” i „siatka” do których mieszkańcy 

mogli wrzucać selektywnie zebrane odpady takie jak szkło oraz metale  

i tworzywa sztuczne; 

11) wypłacano ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział  

w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach; 

12) współfinansowano niezbędne naprawy i remonty zarówno sprzętu, jak i budynków 

jednostek OSP. 

Cel strategiczny 4 - Wysoka jakość środowiska przyrodniczego 



17 
 

29 października 2019 r. uchwałą nr XV/85/2019 Rady Gminy w Łęczycy przyjęto 

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca”, który zastąpił 

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca”  przyjęty uchwałą nr 

XXXIX/250/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 16 listopada 2017 r. 

Ww. Regulamin zawiera m.in. zasady zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od 

właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych. Regulamin nakłada także na właścicieli 

nieruchomości obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości.   

 

15.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łęczyca na lata 2014-

2022 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania  

i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka. W związku z powyższym opracowana została i przyjęta 29 października 2014 r. 

uchwałą Nr XLII/268/2014 Rady Gminy w Łęczycy Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Łęczyca na lata 2014 – 2022. 

 W strategii określone zostały cele strategiczne, szczegółowe i kierunki działań 

zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych, określające 

pomoc różnym grupom społecznym. Założenia i cele Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Łęczyca na lata 2014 – 2022 z uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej realizowane są głównie na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia i pomocy 

w przezwyciężaniu swych trudnych sytuacji życiowych. Głównymi realizatorami Strategii 

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w Łęczycy.  

Misją Gminy Łęczyca w sferze polityki społecznej zapisaną w strategii jest: „Gmina 

Łęczyca – zintegrowanym środowiskiem, miejscem godnego życia człowieka i jego 

zrównoważonego rozwoju”. 

Działania zrealizowane w 2019 r. w ramach poszczególnych celów: 

Cel strategiczny 1 - Rozwijanie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych  

i niepełnosprawnych. 

1) prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami osób starszych i niepełnosprawnych, jak 

również z samymi osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Udzielanie informacji  

o możliwościach korzystania osób niepełnosprawnych z różnych programów 

oferowanych przez PFRON i PCPR; 

2) przyznawanie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania osobom starszym  

i niepełnosprawnym (z ww. formy pomocy korzystało 3 osoby, którym przyznano 620 

świadczeń); 

3) kierowanie do domu pomocy społecznej (wystawiono 3 skierowania, opłacano pobyt 

za 12 osób w dps); 

4) udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych (przyznano pomoc 42 rodzinom  

z powodu niepełnosprawności); 
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5) realizacja Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjętego na lata 

2016-2020; 

6) zorganizowanie uroczystej wigilii dla 120 osób starszych i niepełnosprawnych 

samotnie zamieszkujących wraz z radnymi, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy  

i jednostek organizacyjnych oraz z gośćmi zaproszonymi jako spotkania 

integracyjnego; 

7) przyznawanie i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego osobom niepełnosprawnym (172 

osobom) i świadczenia pielęgnacyjnego osobom nie podejmującym zatrudnienia lub 

rezygnującym z pracy bądź zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny (35 osobom), specjalnego zasiłku opiekuńczego 

(11 osobom), zasiłku dla opiekuna (5 osobom); 

8) rozprowadzanie ulotek poświęconych problemom osób starszych i niepełnosprawnych 

w GOPS; 

9) Korzystanie 5 mieszkańców Gminy Łęczyca z usług opiekuńczych świadczonych  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęczycy. 

Cel strategiczny 2: Systemowa pomoc rodzinom 

1) prowadzenie pracy socjalnej - w  2019 r. pracą socjalną objęto 105 rodzin, w których 

zamieszkiwało 256 osób; 

2) udzielanie pomocy: w formie świadczeń pieniężnych (zasiłki celowe, celowe 

specjalne dla 65 rodzin, zasiłki okresowe dla 65 rodzin), w formie świadczeń 

niepieniężnych (finansowanie posiłków dla dzieci i uczniów w szkole) tą formą 

pomocy objęto 134 osoby. Z ww. form pomocy w 2019 roku skorzystały 4 rodziny, w 

których występowała bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego w tym 4 rodziny niepełne, 20  rodzin 

borykających się z problemem długotrwałej lub ciężkiej choroby;  

3) zorganizowanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy w ramach programu 

FEAD. Wydano w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. - 9 927,25 kg żywności dla 355 

osób. Ponadto osoby korzystające z tej formy pomocy zostały objęte działaniami na 

rzecz włączenia społecznego; 

4) pomoc stypendialna dla dzieci, którą objęto 77 uczniów, wypłacono łącznie  

87.330,88 zł; 

5) poradnictwo psychologiczne i prawne - rodziny wymagające ww. wsparcia kierowano 

do Punktu Interwencji Kryzysowej, Punktu Konsultacyjnego, Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Urzędu Gminy w Łęczycy (radca prawny); 

6) umieszczanie plakatów i ulotek poświęconych problematyce rodziny; 

7) ścisła współpraca instytucji, których zadaniem jest pomoc rodzinie i dzieciom (GOPS, 

Szkół, Policji, PCPR, PPPP); 

8) przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego z Programu 500+, świadczenia 

„Dobry start”; 

9) zatrudnienie asystenta rodziny do pracy z 9 rodzinami; 

10) realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

Cel strategiczny 3 - Przeciwdziałanie bezrobociu 
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1) praca socjalna prowadzona w trakcie przeprowadzania rodzinnych wywiadów 

środowiskowych, której celem jest aktywizowanie, motywowanie klientów Ośrodka do 

podjęcia pracy zarobkowej, 

2) wspieranie osób dotkniętych bezrobociem pomocą w formie zasiłku celowego, 

okresowego, dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Objęto 

pomocą 67 rodzin dotkniętych problemem bezrobocia, 

Cel strategiczny 4 - Wzmocnienie i rozbudowa systemu przeciwdziałania i rozwiązywania 

problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie 

 

1) opracowanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020; 

2) praca Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Do Przewodniczącego Zespołu 

wpłynęło 8 „Niebieskich Kart – A”. Prowadzono procedurę „Niebieskiej Karty” z 15 

rodzinami, pracowało 15 grup roboczych, odbyło się 48 posiedzeń grup roboczych; 

3) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2017-2020; 

4) funkcjonowanie przy GOPS Punktu Konsultacyjnego, indywidualne konsultacje  

z terapeutą ds. uzależnień. W 2019 roku 2 osoby skorzystały z 5 porad terapeuty ds. 

uzależnień; 

5) udział szkół w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”; 

6) umieszczanie plakatów, ulotek, folderów poświęconych problematyce przemocy  

i uzależnieniom w GOPS i w Urzędzie Gminy w Łęczycy; 

7) ścisła współpraca instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w gminie 

Łęczyca (Policji, GKRPA, Służby Zdrowia, Oświaty, ZKSS, Punktu Konsultacyjnego.). 

 

 

15.3. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyca na lata 2018-

2022 

Rada Gminy w Łęczycy w dniu 27 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę nr XLI/279/2017  

w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyca na 

lata 2018-2022”. Program dotyczy wielkości zasobu oraz stanu technicznego lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łęczyca, ich remontów, modernizacji, 

sprzedaży czy polityki czynszowej.  

Na dzień 31 grudnia 2019r. niezamieszkane było 1 mieszkanie z zasobów gminy, tj. 

mieszkanie w miejscowości Gawronki 1. Przyczyna niewykorzystania mieszkania to jego zły 

stan techniczny.  

W 2019 r. wykonano coroczne przeglądy okresowe budynków komunalnych.  

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Łęczyca, ustalone zostały uchwałą nr XI/54/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyca. W oparciu o przedmiotową uchwałę Wójt Gminy 

Łęczyca Zarządzeniem nr 106/2015 z dnia 30 września 2015 r. powołał członków i ustalił 

regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Łęczycy.  

W 2019r. Komisja odbyła 1 posiedzenie, podczas którego przeanalizowała złożone wnioski o 

przyznanie lokali mieszkalnych i ustalono listę osób oczekujących na najem lokali 

mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyca.  
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Gmina Łęczyca nie posiada budynków, które po wykonaniu remontu mogłyby być 

przeznaczone na cele mieszkaniowe, z tego też względu zasób mieszkaniowy Gminy nie 

ulega powiększeniu.  

 

15.4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyca 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyca opracowany został w 2015 r.  

i przyjęty uchwałą Nr XVII/92/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyca.  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyca ma przyczynić się do osiągnięcia 

celów strategicznych określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020,  

tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyca jest dokumentem strategicznym, 

który wyznacza kierunki dla gminy w zakresie działań w takich sektorach i obszarach jak: 

budynki, wyposażenie/urządzenia, transport prywatny i komercyjny, zamówienia publiczne 

na produkty i usługi (wymogi/normy w zakresie efektywności energetycznej), podnoszenie 

świadomości i tworzenie lokalnych sieci kontaktów, planowanie przestrzenne. Każdemu 

sektorowi i obszarowi  działania przyporządkowano główne działania/środki, i tak obszar - 

Budynki, wyposażenie/urządzenia - obejmuje następujące działania: zwiększenie 

efektywności energetycznej gminy poprzez wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, stopniowa wymiana  

w biurach sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, podgrzewacze wody, 

AGD) oraz oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie, wymiana oświetlenia ulicznego 

na energooszczędne. Obszarowi - Transport prywatny i komercyjny – przyporządkowano: 

budowę sieci ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Łęczyca  

i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łęczyca poprzez modernizację dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich. Obszar działania - zamówienia publiczne na produkty i usługi 

– wymogi/normy w zakresie efektywności energetycznej - to stosowanie w ramach procedur 

zamówień publicznych kryteriów efektywności energetycznej i ograniczania emisji substancji 

zanieczyszczających. W ramach podnoszenia świadomości i tworzenia lokalnych sieci 

kontaktów zaplanowano akcje: edukacyjne, informacyjne i promocyjne skierowane do 

mieszkańców, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów. Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej w sektorze – planowanie przestrzenne zakłada działanie polegające na 

stosowaniu w ramach planowania przestrzennego kryteriów efektywności energetycznej, 

ograniczenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje, że polityka władz gminy winna być 

ukierunkowana na: 

1) osiągnięcie jak najwyższego poziomu wykorzystania technicznego potencjału energii 

odnawialnej na terenie gminy w budynkach mieszkalnych, jak i budynkach 

użyteczności publicznej; 

2) osiągnięcie jak najwyższego poziomu termomodernizacji sektora mieszkaniowego 

oraz obiektów użyteczności publicznej; 

3) umożliwienie mieszkańcom dostępu do sieci gazowniczej, przy maksymalnym 

ograniczeniu indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej mieszkańcom; 

5) ograniczenie wpływu działań Urzędu Gminy na emisję gazów cieplarnianych np. 

poprzez wymianę oświetlenia, modernizację środków transportu oraz sprzętu 

biurowego i urządzeń elektrycznych w jednostkach podległych gminie. 



21 
 

W 2019 r. w Gminie Łęczyca zrealizowano: 

1) została podpisana umowa z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez 

Marszałka Województwa o dofinansowanie projektu pod nazwą  „Czyste powietrze-

OZE w Gminie Łęczyca” w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna 

Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 

84% wydatków kwalifikowalnych w projekcie na budowę infrastruktury służącej do 

produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł wyłącznie 

na potrzeby własne, czyli 103 sztuki mikroinstalacji fotowoltaicznych, 97 instalacji 

solarnych, 36 kotłów na biomasę u mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali swój 

udział w projekcie; 

2) wykonano 8,922 km dróg o nawierzchni  z mieszanek asfaltowych (mineralno – 

bitumicznych), złożono wniosek o dofinansowanie budowy kolejnych 3,467 km dróg 

do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych;  

3) wykonano 5 646 mb.  chodnika przy drogach gminnych w miejscowościach Leszcze-

Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne-Wichrów; 

4) zorganizowano dla mieszkańców spotkania informacyjne m.in. dotyczące możliwości 

składania wniosków na piece gazowe i piece na biomasę; 

5) rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku w ramach ogłoszonego konkursu 

RPLD.0404.00-IŻ.00-10-001/19 z Działania IV.4 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (nabór deklaracji uczestnictwa w 

projekcie); 

6) w Gminie Łęczyca rozpoczęto budowę sieci gazowej. W 2019 r. rozpoczęła się 

budowa gazociągu w miejscowości Borki i Lubień. W drugim etapie powstanie 

gazociąg w miejscowości Leszcze, Wilczkowice Średnie, Wilczkowice Górne i 

Topola Królewska; 

7) systematycznej wymianie podlegał zużyty sprzęt biurowy Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych na energooszczędny. 

 

15.5. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego opracowano celem zapewnienia społeczeństwu 

Gminy Łęczyca podstawowych warunków ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi  

z występowaniem klęsk żywiołowych i awarii technicznych noszących znamiona klęski 

żywiołowej oraz zapewnienia możliwości optymalnego wykorzystania dostępnych sił  

i środków w sytuacjach kryzysowych i w czasie stanów nadzwyczajnych, w zakresie 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, 

reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej 

pierwotnego charakteru. 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego stanowi materiał pomocniczy dla członków 

gminnego zespołu zarządzania kryzysowego do planowania i realizacji przedsięwzięć 

niezbędnych w sytuacjach kryzysowych, a także ułatwia opracowanie propozycji do decyzji 

dla szefa zespołu zarządzania kryzysowego. Umożliwia pełne wykorzystanie posiadanych 

zasobów oraz skoordynowanie działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w zarządzaniu 

kryzysem. 

W skład Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące elementy: 

1. Część I – Plan główny. 
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2. Część II – Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych. 

3. Część III – Załączniki funkcjonalne planu głównego. 

Plan główny zawiera: charakterystykę Gminy Łęczyca; charakterystykę zagrożeń oraz 

ocenę ryzyka ich wystąpienia; mapę ryzyka (w formie tabeli) przedstawiającą potencjalnie 

negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę; 

zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym siatkę bezpieczeństwa 

Gminy Łęczyca) oraz zestawienie sił  i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach 

kryzysowych.  

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych to dział Planu obejmujący 

zadania w zakresie monitorowania zagrożeń oraz określający tryb współdziałania  

i uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych 

przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury reagowania 

kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

Załączniki funkcjonalne planu głównego to zbiór dokumentów opisujących procedury 

realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym związanych z ochroną 

infrastruktury krytycznej; organizację łączności; organizację systemu monitorowania 

zagrożeń, ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o zagrożeniach 

i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia; organizację ewakuacji z obszarów 

zagrożonych; organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz 

psychologicznej; organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla obszaru 

Gminy Łęczyca; wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań 

zawartych w Planie; jak również zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód.  

W formie załączników do Planu włączone zostały bazy danych zarządzania 

kryzysowego niezbędne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Graficzne uzupełnienie 

Planu stanowią mapy, w tym ocena zagrożenia oraz mapa zagrożenia powodziowego Gminy 

Łęczyca. 

Dokumentami uzupełniającymi treść Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego są: 

 Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Łęczyca w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny; 

 Plan operacyjny ochrony przed powodzią; 

 Plan Obrony Cywilnej Gminy Łęczyca; 

 Plan ewakuacji doraźnej z obszarów zagrożonych; 

 Plan przygotowania podmiotów leczniczych Gminy Łęczyca na potrzeby obronne 

państwa; 

 Plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie 

Gminy Łęczyca; 

 Gminny system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminny systemu 

wykrywania  i alarmowania; 

 Plany działania służb inspekcji i straży w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie 

Gminy Łęczyca;. 

 Plan zimowego utrzymania dróg gminnych. 
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Szczegółowe zadania Wójta Gminy wynikające z powyższych dokumentów 

uzupełniających treść Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego dla każdego zagrożenia  

i faz zarządzania kryzysowego (zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy) 

wyszczególnione zostały w części I podpunkt 1.3.5. „Zadania w formie Siatki 

Bezpieczeństwa”. 

W ramach ww. Planu w 2019 r. zrealizowano m.in.: 

1) opracowano i przesłano do Dyrektora WBiZK ŁUW w Łodzi i Starostwa 

Powiatowego w Łęczycy Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych Urzędu Gminy w Łęczycy wg stanu na dzień 31.12.2019 r.; 

2) opracowano „Plan zasadniczych zamierzeń do działalności w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych planowanych do realizacji w Gminie 

Łęczyca w 2019 r.” oraz przekazano ww. plan podległym i nadzorowanym 

jednostkom organizacyjnym; 

3) opracowano i uzgodniono w zakresie tematów i terminów z Wojewodą Łódzkim 

„Plan szkolenia obronnego Gminy Łęczyca na 2019 rok”; 

4) dokonano aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”; 

5) w ramach ćwiczenia powiatowego przeprowadzonego w dniu 24.10.2019 r. 

przeprowadzono trening Systemu Stałych Dyżurów oraz dystrybucję tabletek 

jodku potasu w ramach ćwiczenia obronnego pk. „POWIAT ŁĘCZYCKI 2019” 

6) dokonano aktualizacji bazy danych HNS i przekazano zaktualizowaną bazę do 

Starostwa Powiatowego w Łęczycy; 

7) doskonalono współpracę cywilno-wojskową w ramach współdziałania oraz 

realizacji przedsięwzięć wynikających z Akcji Kurierskiej, nakładania świadczeń 

na rzecz obrony oraz w ramach wykonywania zadań wynikających z funkcji 

państwa – gospodarza (HNS); 

8) przeprowadzono kwalifikację wojskową; 

9) dokonano aktualizacji „Planu dystrybucji tabletek jodu potasu w przypadku 

zdarzeń radiacyjnych”; 

10) sporządzono roczne plany świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do 

realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 

11)  przeprowadzono szkolenia obronne zgodnie z opracowanym „Programem 

szkolenia obronnego Gminy Łęczyca w 2019 r.”; 

12)  dokonano aktualizacji opracowanego „Planu przygotowań podmiotów 

leczniczych Gminy Łęczyca na potrzeby obronne państwa”; 

13) doskonalono umiejętności ratowników jednostki organizacyjnej OSP Leźnica 

Mała oraz OSP Topola Królewska, wchodzących w skład KSRG, do realizacji 

zadań w czasie kryzysu polityczno-militarnego i wojny. 

 

15.6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2019r.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2019 r., opracowany został zgodnie z art. 11a z ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 638) i przyjęty 

uchwałą nr VI/40/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 marca 2019 r.   

 Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań 
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realizowanych w roku 2019 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je 

jednostek.  
 

W ramach programu gmina Łęczyca realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Gmina Łęczyca w 2019 r. zapewniała miejsce bezdomnym zwierzętom w „Schronisku 

dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy” oraz w „Schronisku i Hotelu dla bezdomnych zwierząt 

JASIONKA” zlokalizowanym w miejscowości Jasionka, ul. Skośna 15, gm. Zgierz.   

Do „Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy” w roku 2019 zostało 

przekazanych 7 psów, 12 psów zostało zaadoptowanych. Do „Schroniska i Hotelu dla 

bezdomnych zwierząt JASIONKA” w 2019 r. zostało przekazanych 21 psów, 23 zostały 

zaadoptowane. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na bezdomne zwierzęta 

w 2019r. wyniosła 139.413,38 zł. 

Ilość bezdomnych zwierząt, za które Gmina Łęczyca ponosiła odpłatność  

w poszczególnych miesiącach 2019 r. przedstawia tabela poniżej. 

Miesiąc Schronisko i Hotel dla bezdomnych zwierząt 

JASIONKA” 

Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w 

Łęczycy 

Styczeń 38 25 

Luty 36 24 

Marzec 39 24 

Kwiecień 35 25 

Maj 34 25 

Czerwiec 33 25 

Lipiec 31 24 

Sierpień 28 23 

Wrzesień 29 22 

Październik 29 25 

Listopad 29 20 

Grudzień 32 18 

 

15.7. Roczny Program współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

Gmina Łęczyca realizowała w roku 2019 współpracę z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz Gminy Łęczyca i jej mieszkańców w oparciu o „Program Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019r.” 

przyjęty Uchwałą  Rady Gminy Łęczyca Nr LII/348/2018  z dnia 15 października 2018 r.  
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W roku 2019 ogłoszono jeden otwarty konkurs na realizację zadania w  zakresie: pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie punktu  wydawania żywności – 

pozyskiwanie, transport, magazynowanie  i dystrybucja artykułów żywnościowych. W 

ramach konkursu wybrano ofertę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy 

w Łodzi, ul. Wólczańska 217/219. Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie punktu wydawania żywności wyniosła 7.000,00 zł. 

 

15.8. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 

Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego 

należy do zadań własnych samorządów gmin i realizowany jest w postaci Gminnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uchwalanego przez Radę Gminy. Gminny 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Łęczyca na lata 2016-2020 został 

uchwalony Uchwałą nr XXIII/146/2016 Rady Gminy w Łęczycy w dniu 21 czerwca 2016 r. 

Ochrona zdrowia psychicznego w aspekcie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego polega w szczególności na: 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 

2) zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej  

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy 

umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania, 

3) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami  psychicznymi właściwych postaw 

społecznych a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz 

przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 

Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w gminie Łęczyca jest 

realizowana w ramach podstawowej opieki medycznej w formie doraźnej, ambulatoryjnej, 

finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne. 

Placówki oświatowe  z terenu gminy Łęczyca prowadzą działania zapobiegawcze w 

zakresie ochrony zdrowia psychicznego podejmując m.in.  działania profilaktyczne poprzez 

udział  w różnego rodzaju programach i kampaniach społecznych.  

Zadnia gminy w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi realizuje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez systematyczną współpracę z Poradnią Zdrowia 

Psychicznego,  pomoc materialną i świadczenie pracy socjalnej osobom z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzinom. 

 

15.9. Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

 

W 2019 r. Gmina Łęczyca brała udział w rządowym  wieloletnim programie wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”. 

Rada Gminy w Łęczycy uchwałą Nr II/11/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. przyjęła program 

osłonowy w zakresie dożywiania Gminy Łęczyca w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  umożliwiający objęcie pomocą w 

formie posiłku w szkole dzieci i uczniów z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w 

trudnej sytuacji nie spełniających przesłanek ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019r. 1507 ze zm.), zgłoszonych przez Dyrektorów szkół. 

Przyznanie pomocy w ramach Programu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przy 
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czym liczba dzieci i uczniów, którym udzielono ww. pomocy nie mogła przekroczyć 20% 

liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w 

poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

W 2019 r. z dożywiania w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania Gminy 

Łęczyca w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023  skorzystało 20 dzieci, którym wydano 1557 posiłków. 

15.10. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Łęczyca 

Rok 2019 był pierwszym rokiem realizacji uchwalonego Uchwałą nr II/12/2018 Rady 

Gminy w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2018 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021 w Gminie Łęczyca. 

Celem priorytetowym Programu jest wspieranie rodziny biologicznej w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu utrzymania dziecka w jego naturalnym 

środowisku, a więc w rodzinie, bądź jego powrót do rodziny. 

W Programie wskazano 3 cele szczegółowe:  

1) Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych celem przywrócenia ich prawidłowego funkcjonowania; 

2) Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny; 

3) Koordynacja działań podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie dysfunkcyjnej. 

W ramach ww. celów zrealizowano m.in. następujące działania: 

1) prowadzono pracę socjalną z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych (25 rodzin); 

2) udzielano pomocy finansowej (15 rodzinom) i rzeczowej w formie posiłku w szkole, 

przedszkolu (18 rodzinom) rodzinom zagrożonym kryzysem, bezradnym w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego i przeżywającym trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

3) podejmowano działania zaradcze oraz interwencyjne w przypadkach gdzie zagrożone 

było bezpieczeństwo rodziny a w szczególności dzieci; 

4) zapewniano 9 rodzinom pomoc asystenta rodziny; 

5) współfinansowano pobyt 9 dzieci w pieczy zastępczej; 

6) współpracowano z organizacjami pozarządowymi w celu pomocy rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

7) organizowano w szkołach spotkania, warsztaty, mające na celu rozwijanie 

umiejętności wychowawczych rodziny, wzmacnianie jej roli i funkcji. Wśród 

organizowanych przez szkoły działań wymienić należy realizowane: 

a) programy profilaktyczne, pogadanki, dyskusje, warsztaty dla uczniów i ich 

rodziców m.in.: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Nie pal przy mnie, proszę!”, „STOP! 

Przemocy w rodzinie”, „Stop agresji”, ”Jak sobie radzić z przemocą w domu” , 

„Co to jest przemoc i agresja”, ”Moja rodzina i autorytety rodzinne”, „Jak używki 

niszczą relacje rodzinne”, „Bezpieczeństwo w mojej rodzinie”, „Jak ocenić 

emocje?”, „Zwycięstwo dobra nad złem”, „Ja w rodzinie. Dlaczego rodziny są 

różne?”; 

b) przedstawienia profilaktyczno-wychowawcze m.in.: „W leśnym sądzie niejeden 

bohater dziś zasiądzie”, „Magiczna kraina czarnoksiężnika OZ-ona”; 

c) spotkania z  przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy - 

profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: dopalaczy i narkotyków, 
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zapobiegania następstwom społecznym wynikającym ze stosowania przemocy w 

rodzinie; 

d) organizowanie dyżurów celem upowszechniania informacji o formach i 

możliwościach udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym 

przemoc w rodzinie; 

e) coroczne Pikniki Rodzinne, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Jasełka, 

Święto Rodziny; 

8) współpracowano z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny  

w zakresie diagnozy zagrożeń wychowawczych oraz potrzeb udzielania wsparcia 

dzieciom i młodzieży szkolnej (PCPR, szkołami, ZKSS, KPP, służbą zdrowia). 

 

15.11. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2017-2020 

Dnia 19 grudnia 2016 r. Rada Gminy w Łęczycy podjęła uchwałę Nr 

XXVIII/180/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2017-2020. 

Program skierowany jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób 

stosujących przemoc wobec członków rodziny, członków rodzin ww. osób, przedstawicieli 

instytucji i służb pracujących z rodzinami dotkniętymi lub zagrożonymi przemocą w rodzinie, 

społeczności lokalnej. 

Celem głównym Programu realizowanego w 2019 r. było zmniejszenie rozmiarów  

zjawiska  przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łęczyca, przeciwdziałanie zjawisku 

przemocy w rodzinie, zapewnienie ochrony i pomocy osobom doświadczającym przemocy 

oraz skuteczne oddziaływania na sprawców przemocy.  

W Programie określono cztery cele szczegółowe:  

1) zapewnienie pomocy  osobom doświadczającym przemocy  w rodzinie,  

2) skuteczne oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu 

podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy  

w rodzinie oraz zmianę postaw społeczności lokalnej wobec zjawiska przemocy  

w rodzinie, 

4) Koordynacja działań podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie, w której 

występuje przemoc. 

Działania podejmowane w ramach ww. Programu to: podejmowanie szybkiej interwencji 

w sytuacjach zaistnienia aktów przemocy, wdrażanie i prowadzenie procedury „Niebieskie 

Karty”, udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i w formie pracy socjalnej rodzinom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy, zapewnienie dostępu do poradnictwa prawnego, 

pedagogicznego, rodzinnego, motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do udziału w 

programach korekcyjno-edukacyjnych, prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych 

w szkołach, promowanie wartości rodziny oraz metod wychowania bez użycia przemocy 

(pedagogizacja rodziców i opiekunów, praca asystenta rodziny), promowanie i wspieranie 

różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjającym zachowaniom nieagresywnym, 

rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych wśród lokalnej społeczności, 

funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca,. 

Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 r. wpłynęło 8 wypełnionych 

formularzy „Niebieskich Kart – A” sporządzonych przez Komendę Powiatową Policji. 
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Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy prowadzili 15 procedur  

„Niebieskie  Karty”. W 2019 roku zostało utworzonych 6 grup roboczych. Grupy pracowały z 

15 rodzinami. W skład grup roboczych wchodzili zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie przedstawiciele pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, policji, 

GKRPA i kuratorzy sądowi. Łącznie w 2019 roku pracowało 15 grup roboczych, odbyło się 

48 posiedzeń grup roboczych. Sporządzono 9 formularzy „Niebieska Karta – C” i 7 

formularzy „Niebieska Karta – D”. 

 

15.12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2019 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych należy do zadań własnych gminy, określonych w ustawie z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277). Gmina Łęczyca realizuje zadania wynikające z w/w ustawy  

w postaci przyjmowanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy w Łęczycy uchwałą  

nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

W 2019 r. odbyło się 20  posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w trakcie których monitorowano sytuację w rodzinach. W czasie rozmów z 

uczestnikami postępowania członkowie Komisji motywowali osoby nadużywające alkohol do 

zachowania abstynencji, podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, jak również 

przekazywali informację o placówkach prowadzących terapie dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych oraz udzielających specjalistycznych porad. 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadzili rozmowy z 28 osobami uzależnionymi od alkoholu i z 14 członkami ich 

rodzin. Komisja w stosunku do 14 osób podjęła czynności zmierzające do orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  

w placówce leczenia uzależnień. Skierowano 9 wniosków do sądu o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia odwykowego.  

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy 

w 2019r. przeprowadzili rozmowy z 13 osobami doznającymi przemocy w celu diagnozy ich 

sytuacji w rodzinie oraz rozmowy interwencyjne z 13 osobami  nadużywającymi alkoholu  

w związku ze stosowaną przez nich przemocą. 

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzała 

kontrole placówek handlowych dotyczące zasad sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. W 2019r. przeprowadzono kontrolę w 6 placówkach. 

W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Punkt 

Konsultacyjny prowadzony przez Specjalistę Terapii Uzależnień. Punkt udziela pomocy  

i wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym, uczestnikom aktów przemocy  

w rodzinie oraz zagrożonym uzależnieniem lub przemocą. W roku 2019 z pomocy tej 

skorzystały 2 osoby, którym udzielono 5 porad.  
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Na terenie gminy Łęczyca na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonowało 16 placówek 

handlowych  posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - sklepów, oraz 

 5 punktów gastronomicznych. 

Zgodnie z uchwałą nr XLIX/323/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 2 sierpnia 2018 

r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie gminy Łęczyca 

zmienionej Uchwałą Nr L/335/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 10 września 2018 r. 

ustalono, że na terenie gminy Łęczyca maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne) 

wynosi 30 zezwoleń, natomiast liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 105 zezwoleń. 

15.13. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. 

Aktem prawnym, na podstawie  którego prowadzi się realizację działań na szczeblu 

lokalnym jest Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Programem 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr III/17/2018  

z dnia 20 grudnia 2018 r. Zadania ujęte w tym programie stanowiły ważny i trwały element 

profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej gminy.   

Działania realizowane w roku 2019 w ramach programu, były działaniami profilaktyki 

uniwersalnej adresowanej do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka ta ma podstawowy cel, 

promocje zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych. 

W roku 2019 kontynuowano profilaktyczną działalność edukacyjno-informacyjną 

wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i w oddziałach gimnazjalnych 

przeciwdziałającą  narastającemu zjawisku narkomanii. 

Gmina Łęczyca w roku 2019 przystąpiła po raz kolejny do Ogólnopolskiej Kampanii 

Profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.   Zostały zakupione materiały, które zostały 

przekazane do wszystkich  szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. W ramach 

kampanii w szkołach zorganizowano festyny rodzinne, zawody sportowe, konkursy 

plastyczne. Nagrody indywidualne dla uczniów  w konkursach w ramach ogólnopolskiej 

kampanii przyznano we wrześniu 2019 r. Gmina Łęczyca otrzymała Certyfikat 

potwierdzający zaangażowanie Samorządu w Ogólnopolską Kampanię Profilaktyczną 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” przesłany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 

Radiowych w Poznaniu. Jednym z najważniejszych celów tej kampanii jest promowanie 

zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako 

alternatywy wobec wielu patologii – picie alkoholu, palenie papierosów,  zażywanie 

narkotyków czy stosowanie przemocy. 

W szkołach na terenie gminy Łęczyca  organizowane były spotkania i pogadanki  

z rodzicami na temat szkodliwości wynikającej z zażywania narkotyków i środków 

odurzających. Informowano o konsekwencjach prawnych wynikających z handlu oraz 

posiadania narkotyków.   

W ramach zadań wynikających z programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane 

były spektakle dla uczniów Szkół Podstawowych, które zawierały elementy profilaktyki 

antynarkotykowej. 

15.14. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyca na lata 

2018-2032 
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyca na lata 2018-2032 

przyjęty uchwałą nr L/338/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 10 września 2018 r. 

wykonano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi. Stanowi aktualizację dla dokumentu „Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęczyca na lata 2011-2032” przyjętego 

uchwałą nr XVI/94/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 13 kwietnia 2012 r.  

Niniejszy program uwzględnia realizację przedsięwzięć polegających na demontażu 

wyrobów zawierających azbest oraz ich transporcie do miejsc unieszkodliwiania. Zasięg 

programu obejmuje teren Gminy Łęczyca, a skala prac dotyczy jedynie pokryć dachowych 

zlokalizowanych na posesjach na terenie gminy. 

Przed opracowaniem programu przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Łęczyca, która stanowiła podstawę do jego 

opracowania. Przeprowadzona inwentaryzacja zawiera opis wyrobów azbestowych (ilościowy 

i jakościowy), uwzględnia także ich rozmieszczenie na terenie gminy. W oparciu o powyższe 

dane opracowano harmonogram usuwania azbestu dla Gminy Łęczyca na lata 2018-2032 

wraz z szacunkowym kosztem realizacji zadania. Z danych przedstawionych w programie 

wynika, że w Gminie Łęczyca zinwentaryzowanych i przeznaczonych do unieszkodliwienia 

pozostaje łącznie 3 451 514 kg wyrobów azbestowych, z czego 3 400 606 kg należy do osób 

fizycznych, natomiast 50 908 kg do osób prawnych. Szacunkowy koszt realizacji 

przedsięwzięcia ustalono w wysokości 4 397 729,66 zł. Aby zrealizować Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łęczyca na lata 2018-2032 potrzebny jest duży 

nakład finansowy, którego gmina nie jest w stanie zabezpieczyć z własnego budżetu. Gmina 

Łęczyca na bieżąco śledzi programy ogłaszane przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2019 r. w 

ramach ww. programu nie dokonano demontażu, transportu i utylizacji azbestu. 

Zainteresowani mieszkańcy gminy składali indywidualnie wnioski o dofinansowanie ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 

formie dotacji na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z posesji na nieruchomości”. 

 

15.15. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie Gminy Łęczyca na lata 2019-2021 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych opracowany został na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1437 ze zm.).  

Przedmiotem usług Gminy Łęczyca w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest 

ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za 

pomocą urządzeń wodociągowych, w tym: utrzymanie i konserwacja oraz naprawy gminnej 

sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami, utrzymanie, obsługa i konserwacja stacji 

uzdatniania wody w Bronnie i Piekaciu oraz automatycznej przepompowni sieciowej w 

Topoli Katowej, budowa nowych przyłączy wodociągowych.  

Przedmiotem usług Gminy Łęczyca w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków jest 

oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi 

zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, w tym: utrzymanie i konserwacja sieci 
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kanalizacji sanitarnej w IUNG w Błoniu, utrzymanie, obsługa i konserwacja gminnej 

oczyszczalni ścieków w Błoniu. 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

obejmuje okres 3 lat, tj. lata 2019-2021 i określa w szczególności:  

• planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

• przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

• nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

• sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Gmina Łęczyca posiada Stacje Uzdatniania Wody w Bronnie i w Piekaciu, które 

wyprodukowały 468 932 m
3
 wody przeznaczonej do spożycia. Długość czynnej sieci 

wodociągowej w 2019r. wynosiła 187,2 km. W 2019 r. do gminnej sieci wodociągowej 

przyłączono 38 nowych odbiorców wody. 

W 2019 r. zmodernizowano gminną sieć wodociągową poprzez: 

• wymianę 301 sztuk zestawów wodomierzy u odbiorców wody, koszt realizacji zadania 

59 401,33 zł; 

• wymianę 15 hydrantów. 

W 2019r. doszło do 22 awarii sieci wodociągowej, których głównym powodem był m.in. 

zły stan techniczny urządzeń wodociągowych oraz wykonywanie prac ziemnych  

w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wodociągowych. 

Gmina Łęczyca posiada jedną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Błonie (IUNG). 

Z gminnej oczyszczalni ścieków Błonie - IUNG w 2019r. korzystało 59 gospodarstw 

domowych. Oczyszczalnia oczyściła 4000 m
3 

ścieków bytowych. Oczyszczalnie ścieków 

posiadają 4 Szkoły Podstawowe (w Siedlcu, Błoniu, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej). 

Poza tym w Gminie Łęczyca brak jest zbiorowego systemu odprowadzania ścieków 

sanitarnych. Ścieki sanitarne oczyszczane są w systemach indywidualnych (przydomowe 

oczyszczalnie ścieków).  

Rada Gminy w Łęczycy dnia 9 sierpnia 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXVI/229/2017 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca. W 2019 r. 

z tej formy wsparcia skorzystało 39 gospodarstw domowych na łączną kwotę 115 898,00zł.  

W sierpniu 2019 r. Gmina Łęczyca złożyła wniosek o przyznanie pomocy na „Budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej 

sieci wodociągowej w miejscowości Borki”. Wniosek złożony został na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek obejmował budowę 98 przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz budowę dwóch odcinków gminnej sieci wodociągowej o łącznej 

długości 635 mb.  

 

15.16. Uchwały Rady Gminy w Łęczycy 
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Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do zadań wójta należy m.in. wykonywanie uchwał rady 

gminy.  

Realizując obowiązki nałożone przepisami ww. ustawy Wójt Gminy Łęczyca przy 

pomocy Urzędu Gminy w Łęczycy i jednostek organizacyjnych realizował uchwały podjęte 

przez Radę Gminy w Łęczycy.  

W 2019 r. Rada Gminy podjęła 80 uchwał obradując na 15 sesjach, w tym 5 sesjach 

zwołanych w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy w Łęczycy uchwały opublikowane zostały  

w Biuletynie Informacji Publicznej, uchwały stanowiące akty prawa miejscowego dodatkowo 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Wśród podjętych przez Radę Gminy w Łęczycy uchwał 12 dotyczyło zmian  

w budżecie gminy,  taka sama liczba uchwał została podjęta w sprawie zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.  

18 czerwca 2019 r. Rada Gminy w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 

Wójtowi wotum zaufania, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2018 rok oraz uchwałę w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r. Budżet Gminy Łęczyca na rok 2020 i 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łęczyca na lata 2020-2027 zostały uchwalone przez 

Radę Gminy w Łęczycy w dniu 18 grudnia 2019 r.  

W 2019 r. przyjęto w drodze uchwały 4 programy: Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca, Roczny 

program współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020r., Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020r. i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2020. Ponadto w dniu 22 lipca 2019 r. Rada Gminy w Łęczycy uchwaliła Wieloletni plan 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie 

Gminy Łęczyca na lata 2019-2021. Realizacja ww. Programów w 2019 r. została 

przedstawiona na wcześniejszych stronach raportu. 29 października 2019 r. Rada Gminy 

Łęczyca przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca. 

Pięć podjętych przez Radę Gminy uchwał dotyczyło wyboru ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2020-2023 (rada gminy wybrała 3 ławników do Sądu 

Okręgowego w Łodzi).  

Osiem podjętych uchwał dotyczyło gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy, które Wójt Gminy Łęczyca przy pomocy Urzędu Gminy w Łęczycy realizował  

w 2019 r.  

Podjęto uchwały: 

• w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłat,  

• zmieniającą uchwałę nr IV/31/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.01.2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłat, 
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• w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

• w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

• w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej,  

• w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności, 

• w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, 

• w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, terminów i miejscu składania 

deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Rada Gminy w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy Gminy 

Łęczyca z Gminą Miasto Łęczyca  dotyczącą nawiązania przez Gminę Łęczyca z Gminą 

Miastem Łęczyca współpracy w zakresie kultury masowej wśród dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych z terenu miasta i gminy Łęczyca oraz propagowania wśród mieszkańców 

tradycji ludowych regionu łęczyckiego. 23 kwietnia i 18 czerwca podjęto uchwały w sprawie 

zawarcia porozumienia Gminy Łęczyca odpowiednio z Gminą Daszyna i Gminą Ozorków w 

sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach.  

W zakresie oświaty podjęto: uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca oraz określenia granic ich 

obwodów (wykaz placówek oświatowych funkcjonujących w Gminie Łęczyca przedstawiono 

w rozdziale 11), uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i uchwałę w sprawie 

określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Łęczyca na rok szkolny 2019/2020 

(ustawą z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy-Prawo oświatowe oraz niektórych 

innych ustaw wprowadzono nowe zasady regulujące zwrot kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice; zgodnie z 

art. 39a ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy 

rok szkolny rada gminy w drodze uchwały).  

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Łęczycy w 2019 r. z zakresu pomocy 

społecznej dotyczyły: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Łęczyca, 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
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osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2020 roku, oraz 

dokonania zmian w uchwale w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie 

dożywiania Gminy Łęczyca w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019-2023. 

W zakresie mienia komunalnego podjęto:  

- 30 stycznia 2019 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowiących 

własność Gminy Łęczyca (w 2019 r. z przysługującej bonifikaty skorzystało 9 właścicieli 

lokali), 

- 18 marca 2019 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek  

w obrębie Leszcze pod drogę wewnętrzną (w 2019 r. gromadzono wymaganą dokumentację 

do nieodpłatnego nabycia działek),  

- 18 marca 2019 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej działek ozn. nr 117/2 i 117/3 położonych w obrębie Kozuby Gmina Łęczyca 

(w 2019 r. przygotowywano dokumentację do sprzedaży nieruchomości),  

- 18 marca 2019 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 83/5 położonej w obrębie Gawrony Gmina Łęczyca 

(uchwała zrealizowana: podpisano umowę dzierżawy), 

- 23 kwietnia 2019 r. uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/131/2001 Rady Gminy 

w Łęczycy z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych 

dotychczasowej kategorii, 

- 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie Topola Królewska Gmina Łęczyca (uchwała wykonana: 

nieruchomość obciążona służebnością, za ustanowienie służebności Gminie Łęczyca 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4000,00 zł rocznie), 

- 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie działek w obrębie 

Leszcze pod drogę wewnętrzną (uchwała w trakcie realizacji w 2019 r.). 

Rada Gminy w Łęczycy w 2019 roku rozpatrzyła dwie petycje złożone przez 

mieszkańców sołectwa Topola Królewska oraz jedną skargę złożoną na działalność Wójta 

Gminy Łęczyca. 

Ponadto podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/33/2007 Rady Gminy w 

Łęczycy w sprawie nadania statutów sołectwom z terenu Gminy Łęczyca, niewyrażenia 

zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 

2020, zasad udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej spółkom wodnym 

działającym na terenie Gminy Łęczyca, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i 

sposobu jej rozliczania, określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, trybu i 

sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy 

Łęczyca oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, upoważnienia 

Przewodniczącego rady Gminy w Łęczycy do złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora 

Rejonowego w Łęczycy oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Łodzi, obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do 

obliczenia stawki podatku rolnego na 2020 roku (ustalona stawka podatku rolnego wynosi 
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120,00 zł za 1 ha przeliczeniowego na rok), zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy w Łęczycy, wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019.  

 


