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Kleszczowska Przychodnia Salus informuje, iż w piątek 4 
czerwca br. w Kleszczowie wykonywane będą nieodpłatne bada-
nia mammografi czne. Pacjentki zostaną przebadane w mammo-
busie, zaparkowanym przed siedzibą przychodni Salus. 

Wykonawcą tych ważnych dla zdrowia kobiet badań będzie 
personel spółki MEDICA. Realizuje ona świadczenia zdrowotne 
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 
profi laktyki raka piersi. Program tych przesiewowych badań skiero-

wany jest do kobiet w wie-
ku od 50 do 69 roku życia 
(w roku 2021 są to roczni-
ki od 1952 do 1971), któ-
re w ciągu ostatnich 2 lat 
nie korzystały z bezpłatnej 
mammografi i.

Więcej na str. 4

19 maja w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów 
został zamieszczony „Raport o stanie Gminy Kleszczów za rok 
2020”. To dokument, który jest rodzajem sprawozdania z działań 
Urzędu Gminy w Kleszczowie oraz jednostek organizacyjnych gmi-
ny, podejmowanych w minionym roku w tych dziedzinach, które są 
ważne dla społeczności lokalnej.

Dyskusja nad raportem, a także decyzja radnych odnoszą-
ca się do wykonania budżetu za miniony rok zostały przewidzia-
ne w porządku sesji Rady Gminy Kleszczów, zaplanowanej na 27 
maja. W debacie nad raportem mogli również zabierać głos miesz-
kańcy gminy, którzy w odpowiednim czasie złożyli pisemne zgło-
szenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Po to, by wszystkim mieszkańcom gminy Kleszczów przybli-
żyć najważniejsze informacje, zawarte w „Raporcie o stanie Gminy 
Kleszczów za rok 2020”, publikujemy skrót dokumentu w tym wy-
daniu „Informatora”.

Więcej na str. 5-10

Niemała liczba mieszkańców gminy się-
ga po dotacje do zakupu sadzonek ozdob-
nych krzewów i drzew. W ubiegłym roku 
kwota dofinansowania udzielonego 170 
wnioskodawcom wyniosła prawie 340 tys. 
zł. W tym wydaniu „Informatora” podajemy 
informację o tym, co się zmieniło w warun-
kach udzielania i rozliczania dotacji.

Więcej na str. 3

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza wszystkie 
dzieci do wspólnej zabawy. Zabawowe atrakcje będą się odbywać 
we wtorek 1 czerwca w godzinach popołudniowych, w cogodzin-
nych sesjach. GOK Kleszczów czeka na dzieci w wieku od 3 do 5 lat, 
a Wiejski Ośrodek Kultury w Wolicy proponuje w tym dniu zabawy 
dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat. W tych placówkach można będzie 
aktywnie pobawić się na świeżym powietrzu w towarzystwie żywych 
maskotek, skorzystać z urządzeń rekreacyjnych oraz zabaw, prowa-
dzonych przez instruktorów GOK w Kleszczowie.

Z kolei dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat zorganizo-
wany zostanie niezapomniany turniej laserowy paintball’a. Odbę-
dzie się on przy placu zabaw w Łękińsku. GOK informuje, że licz-
ba miejsc jest ograniczona. Zapisy chętnych były przyjmowane od 
czwartku 20 maja.

Ósmoklasistów czeka wkrótce wybór szkoły, w której będą kon-
tynuować naukę. W tym roku nie mieli szans na udział w Dniach 
Otwartych szkół, ani też na wzięcie udziału w edukacyjnych targach. 
Szkoły ponadpodstawowe szukały więc różnych sposobów, by za 
pośrednictwem kanałów zdalnych pokazać swoją ofertę, edukacyjny 
potencjał oraz warunki nauczania. 

W interesującej formie zaprezentował się w tym roku Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Zaprosił chętnych do 
odbycia wirtualnego spaceru, pokazując na wielu zdjęciach panora-
micznych pracownie i inne pomieszczenia, z których korzystać mogą 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz Tech-
nikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II.

Więcej na str. 12

Miłośników zadbanych ogrodów, ukwieconych rabat i przemyśla-
nych zielonych kompozycji czeka - jak co roku - rywalizacja w kon-
kursie na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów. Zmienią się 
niektóre warunki zapisane w konkursowym regulaminie. Szczegóły 
wraz z kartą zgłoszeń podamy w następnym wydaniu „Informatora”.

4 czerwca - bezpłatna 
mammografia w Kleszczowie

Raport w pigułce

Sprawdź zmiany w dotacjach

Z okazji Dnia Dziecka

Wirtualny spacer 
po liceum i technikum

Konkurs na posesje
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maju do Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Miesz-

kań włączyli się rachmistrzowie. To druga, 
obok samospisu, forma pozyskiwania da-
nych. Rachmistrzowie dzwonią do miesz-
kańców z numeru telefonu (22) 828-88-88.

Pytania wyłącznie 
z formularza spisowego!

W czasie spisu rachmistrz będzie od-
czytywać po kolei pytania formularza spi-
sowego. Te pytania możemy znaleźć na 
stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-
-w-nsp-2021/. Rachmistrz nie może on 
wychodzić poza ten zakres i dopytywać 
nas np. o majątek, oszczędności, numer 
konta, posiadane nieruchomości, sposób 
spędzania wolnego czasu, czy planowane 
wyjazdy i ich terminy.

W przypadku części pytań spisowych 
dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać 
na to pytanie”. Pojawia się ona w czę-
ściach formularza dotyczących niepeł-
nosprawności, wyznania religijnego oraz 
związków niesformalizowanych.

Czy można 
odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania z nami kon-

taktu przez rachmistrza nie mamy już 
możliwości odmówić udziału w spisie, dla-
tego namawiamy do spisania się z własnej 
inicjatywy przez Internet lub infolinię spiso-
wą (22 279-99-99).

Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamość 
rachmistrza można się wyjątkowo rozłą-
czyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać 
inny, możliwie szybki termin rozmowy.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli pytania zadawane w trakcie roz-

mowy telefonicznej będą wykraczać poza 
zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, że 
dzwoniąca do nas osoba może podszywać 
się pod rachmistrza, należy się rozłączyć 
i powiadomić o tym fakcie konsultanta na in-
folinii spisowej lub skontaktować się z Gmin-
nym Biurem Spisowym. Można też zawia-
domić policję - na taką okoliczność warto 
zanotować numer telefonu, z którego do 
nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony). 
Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony 
przez nas rachmistrz okazał się oszustem.

***
Wszystkie dane jakie przekazujemy 

podczas spisu są objęte tajemnicą sta-
tystyczną. Każda osoba biorąca udział 
w spisie ma zapewnioną pełną anonimo-
wość, natomiast osoby wykonujące prace 
spisowe zostały zobowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej.

Źródło: GUS

Jeśli zadzwoni 
rachmistrz
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mina Kleszczów pomaga w bezpiecznym pozbyciu się odpadów, zawierających azbest. Nieodpłatny 
odbiór takich odpadów jest możliwy dzięki zawarciu przez gminę umowy z przedsiębiorcą, specjalizują-

cym się w takich usługach. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne odbieranie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest ze wskazanych nieruchomości na terenie gminy Kleszczów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Odpowiednie zapakowanie (zabezpieczenie na czas transportu) wyrobów zawierających azbest (płyt 

azbestowo-cementowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych), magazynowanych na terenie nieruchomości osób fi zycznych z gminy Kleszczów;

2. Załadunek wyrobów zawierających azbest;
3. Transport, rozładunek i przekazanie wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.

W celu skorzystania z tego programu właściciel nieruchomości musi złożyć wniosek do Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, deklarując m. in. szacunkową ilość odpadu. Druki wniosków są do pobrania w Punkcie 
Obsługi Klienta, Kleszczów, ul. Główna 47.

wa bardzo poważne zdarzenia sprawiły, że o Elektrowni Bełchatów było w minionym 
tygodniu tak głośno, jak nigdy dotąd. 17 maja w godzinach popołudniowych doszło do 

wypadnięcia z sieci krajowej dziesięciu bloków energetycznych. Przyczyną wyłączenia było zakłó-
cenie na należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych stacji Rogowiec. To poprzez nią do 
krajowej sieci trafi a to, co wyprodukują turbozespoły starej części elektrowni. Wśród nich jest także 
blok zasilający lokalny system energetyczny, obsługiwany przez spółkę Energoserwis Kleszczów. 
W efekcie przez ok. 3 i pół godziny pozbawieni prądu byli mieszkańcy tych miejscowości w gminie 
Kleszczów, które są przyłączone do sieci Energoserwisu. Spółka Energoserwis Kleszczów zamie-
ściła na swojej stronie internetowej przeprosiny dla odbiorców, którzy pozbawieni byli zasilania.

Przywracanie wyłączonych bloków do ruchu trwało przez kilkanaście kolejnych godzin. Trwa-
łoby znacznie dłużej, gdyby nie jedyny pracujący, najmłodszy blok elektrowni o mocy 858 MW. Za-
pewnił on odpowiednią ilość pary technologicznej, potrzebnej do rozruchu zatrzymanych bloków. 

Cztery dni po tym zdarzeniu doszło do awaryjnego odstawienia nowego, 858-megawa-
towego bloku Elektrowni Bełchatów. Tym razem przyczyną było zapalenie się przenośników 
taśmowych, dostarczających węgiel do energetycznego bloku. Ugaszenie palących się na wy-
sokości 30 metrów nad ziemią taśm okazało się dużym wyzwaniem dla kilkunastu ściągniętych 
do pożaru jednostek straży pożarnej. Blok został zatrzymany, kiedy skończył się zapas węgla 
zgromadzony w tzw. zasobniku. Trudno ocenić, jak 
długo potrwają prace związane z naprawą uszko-
dzeń w urządzeniach, które ten blok, oznaczony nr 
14, zaopatrywały w węgiel.

Obydwa opisane zdarzenia wywołały dyskusję 
nad rolą największej w Polsce elektrowni węglowej 
w krajowym systemie elektroenergetycznym. Prze-
rwy w pracy bloków nie pozostaną bez wpływu na 
wielkość produkcji energii, a co za tym idzie na wynik 
fi nansowy spółki, do której Elektrownia Bełchatów 
należy. W tle obu tych awarii toczy się coraz bardziej 
zacięta dyskusja nad planami energetycznej trans-
formacji oraz jej skutkami społecznymi i gospodar-
czymi dla obszarów takich, jak powiat bełchatowski…

JS

Wójt Gminy Kleszczów na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (t. j Dz.U.2020.poz.1990 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ulicy Głównej 47 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy, położonych w obrębach Bogumiłów i Kuców, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. 
łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazów podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, 
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie interneto-
wej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Pozbądź się eternitu z pomocą gminy

Nieszczęścia chodzą parami

Zawiadomienie o dzierżawie

Kleszczowska Przychodnia Salus przekazała komunikat, dotyczący szczepień dzieci przeciw HPV. „Rodzi-
ce uczniów rocznika 2007 r., którzy wyrazili zgodę na zaszczepienie dziecka szczepionką przeciw HPV prosze-
ni są o potwierdzenie złożonej wcześniej kwalifi kacji do szczepienia oraz umówienie się na konkretny termin 
szczepienia do dnia 28.05.2021 r. Zaplanowany termin szczepień 08-09.06.2021 r. w godz. 14.00-16.00.

Opóźnienie w szczepieniu spowodowane było okresowym brakiem dostępności szczepionki oraz pa-
nującą pandemią.

Zapisy w „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. pod numerem telefonu 44 731-30-80, 44 731-30-15”.

Szczepienia przeciw HPV

Fot. B24TV
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rząd Gminy w Kleszczowie informuje, że zmieniły się zasa-
dy dofinansowania do sadzonek drzew i krzewów ozdob-

nych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie gminy Kleszczów. 
Dotacje udzielane w ramach programu dofinansowania za-

kupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z budżetu Gminy 
Kleszczów obejmują: ● drzewa ozdobne, ● krzewy ozdobne,  
● trawy ozdobne, ● byliny ozdobne, ● pnącza ozdobne, ● drze-
wa, krzewy i pnącza owocowe o wysokich walorach dekoracyj-
nych (max. 4 sztuki).

Zasady dofinansowania:
• O dotacje mogą ubiegać się osoby, które mają prawo własno-

ści do nieruchomości położonej w obrębie Gminy Kleszczów.
• Wysokość dofinansowania do zakupu sadzonek to 60% 

łącznych kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej 
niż 5 000 zł.

• Minimalna całkowita wysokość zadania nie może być mniej-
sza jak 310 zł.

• Maksymalna cena jednej sztuki rośliny nie może przekroczyć 
kwoty 700 zł.

• Łączna ilość wnioskowanych sadzonek nie może być wyższa 
niż 600 sztuk.

• Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie w terminie do 31 lipca danego roku.

• Po zweryfikowaniu wniosku, należy podpisać umowę z Gmi-
ną Kleszczów.

• Należy pamiętać, że dofinansowanie dotyczy roślin zaku-
pionych po podpisaniu umowy z Gminą Kleszczów.

• Czas realizacji zadania przewidziany jest do 31 października 
danego roku.

• Najpóźniej w ciągu 14 dni od ww. terminu należy złożyć 
w Urzędzie Gminy rozliczenie z wykonanego zadania.
Sprawozdanie z rozliczenia zadania powinno zawierać:  

● zestawienie faktur/rachunków, ● kopie faktur za zakupione 
sadzonki (w przypadku płatności internetowej lub przelewem 
bankowym - także potwierdzenie wykonania operacji bankowej), 
● uzupełniony zakres rzeczowo-finansowy, ● zdjęcia posadzo-
nych roślin oraz szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem sadzonek 
na posesji. Kwota dotacji zostanie przekazana po pozytyw-
nej weryfikacji sprawozdania.
• W ciągu 5 lat od złożenia dokumentacji rozliczeniowej przez 

wnioskodawcę, komisja może dokonać oględzin w celu 
sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania.
Wnioski i wszystkie informacje dotyczące dofinansowa-

nia z budżetu Gminy Kleszczów znajdują się na stronie in-
ternetowej www.eko.kleszczow.pl. Można te dzwonić na nr 
tel. 44/ 731-66-32.

„Plebiscyt Talent” - składanie wniosków
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów już dziś zaprasza i zachęca najwy-

bitniejszych uczniów i studentów - mieszkańców gminy Kleszczów, do udziału 
w „Plebiscycie Talent”. Przed złożeniem wniosku do Fundacji prosimy o dokładne 
zapoznanie się z Regulaminem nagradzania najwybitniejszych uczniów i studen-
tów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów - „Plebiscyt Talent”.

Termin składania wniosków: ● uczniowie mogą składać wnioski najpóźniej 
do dnia 30 czerwca br., ● studenci mogą składać wnioski najpóźniej do dnia 
15 lipca br.

Regulamin oraz wniosek można pobrać wchodząc na stronę https://frgk.
pl/dokumenty-do-pobrania/ lub https://frgk.pl/programy-wsparcia/dofi-
nansowanie-uczniow/.

Dodatkowe informacje w sprawie „Plebiscytu Talent” można również uzy-
skać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 44/ 731-46-36 lub 534-555-224.

Kolejne bezpłatne szkolenia
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów wznawia bezpłatne szkolenia dla 

przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Kleszczów. Jeśli chcesz podnieść 
swoje kwalifikacje, jesteś osobą bezrobotną, poszukującą pracy lub chcesz 
pogłębić swoją wiedzę - zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach! 
Szkolenia organizowane są przez Fundację w ramach umowy z Madejczyk 
Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

Kalendarz planowanych szkoleń w czerwcu:
• 10 czerwca 2021 r. godz. 14.00-16.00 - „Ochrona danych osobowych - na 

co warto zwracać uwagę, aby nasze dane były należycie zabezpieczone 
i nie narazić się na nieprzyjemności”.

• 24 czerwca 2021 r. godz. 10.00-13.00 - „Faktura VAT u przedsiębiorcy 
- wystawianie, korygowanie, biała lista podatników, obowiązkowy split pay-
ment, NIP na paragonach”.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo 

w szkoleniu.

Zachęcamy do udziału i bieżącego śledzenia naszej strony www.frgk.pl/
aktualnosci/ oraz fanpage https://www.facebook.com/FRGKleszczow.

Wsparcie Fundacji dla przedsiębiorców
Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów na podstawie § 7 lit. g Statutu 

Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów podjął w dniu 04.03.2021 r. Uchwałę Nr 
4/2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego dla 
mieszkańców gminy Kleszczów prowadzących działalność gospodarczą” (pro-
gram pilotażowy). Zgodnie z regulaminem mieszkańcy gminy Kleszczów mogli 
starać się o wsparcie finansowe do 5.000 zł brutto w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. Zostało rozpatrzonych pozytywnie 50 wniosków. 
Przyznano wsparcie na łączną kwotę 243.296,99 zł brutto.

W ramach programu przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na 
terenie gminy Kleszczów otrzymali zwrot środków finansowych, wydatkowanych 
głównie na zakup: narzędzi lub urządzeń potrzebnych do prowadzenia określo-
nego rodzaju działalności, wyposażenia miejsca pracy oraz sprzętu biurowego.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zachęca firmy zlokalizowane na te-
renie gminy Kleszczów do wpisu do Bazy Przedsiębiorców poprzez formularz 
dostępny na stronie https://frgk.pl/baza-przedsiebiorcow/dodaj-firme-do-bazy/ 
lub przesłania danych wiadomością e-mail: fundacja@kleszczow.pl.

Przedsiębiorco, będąc w naszej bazie pierwszy dowiesz o działaniach fun-
dacji, realizowanych w ramach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
gminy Kleszczów, w tym m.in. o dofinansowaniach i szkoleniach.

ZAPRASZAMY.

Nabór wniosków 
o dofinansowanie zakupu 

sadzonek

FUNDACJA informuje

U

ARR „ARREKS” S. A. informuje, że Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła 
termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie 
do dnia 17 czerwca. W związku z tym w naszej sie-
dzibie przy ul. Szkolnej 6 w Kleszczowie nadal przyj-
mujemy od Pań-
stwa dokumenty.

ZAPRASZAMY

POMOC DLA ROLNIKÓW
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obietom - mieszkankom Gminy Kleszczów, które nie 
mieszczą się w grupie, dla której mamografia jest 

refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Kleszczow-
ska Przychodnia Salus oferuje bezpłatne badania w ramach 
programu „Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczegól-
nym uwzględnieniem nowotworów piersi”, realizowanego we 
współpracy z Gminą Kleszczów.

W oparciu o ten program badaniami mammograficznymi może 
zostać objęta grupa kobiet w wieku 35-60 lat. W tym przypadku 
badanie mammograficzne poprzedzone musi być konsultacją le-
karską (w celu wykluczenia przeciwskazań) oraz zakwalifikowa-
niem pacjentki. Udział w programie musi być poprzedzony świa-
domą pisemną zgodą pacjentki.

Terminy przyjęć do poradni ginekologiczno-położni-
czej w ramach realizacji programu „Profilaktyka chorób 
nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowo-
tworów piersi” są uzgadniane indywidualnie od poniedział-
ku do piątku w rejestracji przychodni w godz. 8.00-18.00 
lub telefonicznie pod numerami telefonu 44/ 731-30-80,  
44/ 731-30-15.

Szczegółowe informacje - w rejestracji przychodni.

ocząwszy od 4 czerwca członkowie poszczególnych 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowie 

będą się spotykać na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. 
Oto szczegółowe zestawienie terminów zebrań:

orady psychologa, dietetyka, a także pracownika pomo-
cy społecznej są od niedawna dostępne dla seniorów 

telefonicznie. Z początkiem maja Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi uruchomiło Wojewódzki Telefon Wsparcia dla 
Seniorów. Pod numerem tel. 42/ 208-19-99 seniorzy mieszkają-
cy na terenie województwa łódzkiego mogą uzyskać odpowiedzi: 
• psychologa (w poniedziałki i wtorki), 
• dietetyka oraz innych specjalistów (w środy), 
• pracownika pomocy społecznej (w czwartki i piątki).
Telefon jest czynny w dni robocze w godzinach 16.00-19.00. Ini-
cjatywa RCPS ma być kontynuowana do 15 grudnia br.

JS

Lp. JEDNOSTKA OSP TERMIN 
I GODZINA

MIEJSCE 
ZEBRANIA

1. ANTONIÓWKA 19 czerwca
godz. 18.00 sala OSP

2. CZYŻÓW 11 czerwca
godz. 18.00

Wiejski Ośrodek 
Kultury

3. KAMIEŃ 18 czerwca
godz. 17.00 sala OSP

4. KLESZCZÓW 4 czerwca
godz. 17.00 sala OSP

5. ŁĘKIŃSKO 12 czerwca
godz. 18.00 sala OSP

6. ŁUSZCZANOWICE 16 lipca
godz. 18.00 sala OSP

7. WOLICA 11 czerwca
godz. 18.00 sala OSP

8. ŻŁOBNICA 5 czerwca
godz. 18.00 sala OSP

9. Zarząd Gminny 6 sierpnia
godz. 18.00

sala OSP
Łękińsko

maja odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gmin-
nego OSP RP w Kleszczowie. Posiedzenie stało się 

okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych strażakom - 
ochotnikom. 
• Odznakę Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpoża-

rowej Województwa Łódzkiego” otrzymali Lechosław Baryła 
i Wojciech Pikus.

• Srebrny Medal „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bełcha-
towskiego” otrzymał Dariusz Trędkiewicz.

• Brązowy Medal „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bełcha-
towskiego” otrzymał Dariusz Woszczyk.

• Srebrny Medal „Zasłużony dla Pożarnictwa” otrzymali Karol 
Muskała i Krzysztof Michałek.

• Brązowy Medal „Zasłużony dla Pożarnictwa” otrzymał Jan 
Kaczmarek.

Strażakom z jednostek OSP gminy Kleszczów odznaczenia 
wręczył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Bełcha-
towie, st. brygadier w stanie spoczynku - Stanisław Krasoń.

JS

W gminnym programie - 
mammografia dostępna dla 

pań od 35 do 60 r.ż.

Kalendarz zebrań 
jednostek OSP

Wojewódzki Telefon 
Wsparcia dla Seniorów

Z okazji strażackiego święta

1. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - 
ok. 12 tygodni

2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
4. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży - 36 godz.
5. Kurs  ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
6. Kasy fiskalne - 8 godz.
7. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz. 

- II edycja
8. Kurs języka angielskiego - konwersacje 30 godzin

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-728.
W celu zapisania się na powyższe szkolenia zapraszamy oso-

biście do ARR „ARREKS” SA w Kleszczowie, ul. Szkolna 6. 
Zapraszamy również do odwiedzenia  

naszej strony internetowej.

Agencja Rozwoju Regionalnego  
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie 

ogłasza nabór na n/w kursy:
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 Raport o stanie Gminy Kleszczów za rok 2020 – skrót
Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym przedstawiam Państwu „Raport o stanie Gminy Kleszczów za rok 2020”. 
Jego rozpatrzenie należy do uprawnień, przyznanych radnym samorządu gminy.

W podsumowaniu tego szczególnego czasu, jakim był rok 2020, nie mogło 
zabraknąć odwołań do pandemii COVID-19. Miała ona wpływ na wiele sfer na-
szego życia, w tym również na fi nanse gminy, na funkcjonowanie lokalnej ad-
ministracji, na zmianę dotychczasowego modelu działania podległych gminie 
placówek służby zdrowia, oświaty, kultury.

Dokument, który Państwu przedkładam to efekt zespołowej pracy poszcze-
gólnych referatów Urzędu Gminy w Kleszczowie, a także jednostek organi-
zacyjnych Gminy Kleszczów. Stanowi on syntetyczne podsumowanie dzia-
łalności organu wykonawczego samorządu gminy w roku 2020 i obejmuje 

informacje na temat najważniejszych zadań, realizowanych na rzecz naszej 
wspólnoty gminnej.

„Raport o stanie Gminy Kleszczów za rok 2020” stanowi w głównej mierze 
prezentację fi nansów gminy oraz gminnego mienia. Przedstawia efekty zreali-
zowanych inwestycji oraz omawia programy związane z ochroną środowiska. 
Nie pominęliśmy w nim tematów związanych z funkcjonowaniem spółek kapita-
łowych, obsługą mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, działalnością z za-
kresu edukacji, opieki społecznej, kultury i sportu.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z „Raportem” oraz do wspólnej nad 
nim dyskusji.

Z wyrazami szacunku 
Wójt Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

DOCHODY 261 185 596,15 zł WYDATKI 289 280 673,36 zł

dochody 
bieżące

256 863 465,53 zł wydatki 
bieżące

205 589 973,82 zł

dochody 
majątkowe

4 322 130,62 zł wydatki 
majątkowe

83 690 699,54 zł

FINANSE GMINY KLESZCZÓW W 2020 ROKU
O kształcie budżetu Gminy Kleszczów na rok 2020 zdecydowała Rada 

Gminy Kleszczów na swoim posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r. Uchwała 
Nr XVI/143/2019 dotyczyła uchwalenia budżetu na 2020 rok, natomiast uchwa-
ła Nr XVI/142/2019 zawierała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klesz-
czów na lata 2020-2023. 

W trakcie roku Rada Gminy Kleszczów w ramach swoich kompetencji do-
konywała zmian w budżecie Gminy Kleszczów, były również wprowadzane 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostatecznie wykonanie budżetu 
Gminy Kleszczów za rok 2020 przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych w 2020 roku został wykonany w 94,55 %. Wy-
konanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 261 185 596,15 zł.

Najważniejsze źródła dochodów budżetu Gminy Kleszczów w 2020 r.

Plan wydatków budżetowych za 2020 rok został wykonany w 91,05 %. Wyko-
nanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą 289 280 673,36 zł. Budżet Gmi-
ny Kleszczów w 2020 roku zamknął się defi cytem w wysokości 28 095 077,21 zł.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 205 589 973,82 zł co stanowi 
71,07 % wydatków ogółem. Z łącznej kwoty wydatków gmina przekazała do Mi-
nisterstwa Finansów środki w wysokości 50 885 917,00 zł („janosikowe”), na-
tomiast do WFOŚiGW w Łodzi - kwotę 51 542 129 zł. Te dwie pozycje po stro-
nie wydatków stanowią więc łącznie 102 428 046,00 zł.

Kwota przeznaczona na wydatki bieżące pozostałe to 103 161 927,82 zł.
Wydatki majątkowe Gminy Kleszczów w 2020 r. wyniosły 83 690 699,54 zł 

co stanowi 28,93 % wydatków budżetowych ogółem.
Rok 2020 był pierwszym rokiem funkcjonowania Solidarnościowego Fun-

duszu Rozwoju Lokalnego (SFRL). Z zapisanej w budżecie rezerwy środków 
na SFRL uruchomiono kwotę 11 424 264,25 zł. W ramach pomocy fi nansowej 
udzielonej bezpośrednio z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego 
dotacje w roku 2020 otrzymało14 jednostek samorządu terytorialnego.

Finansowe wsparcie dla samorządów, objętych mechanizmem SFRL, przy-
czyniło się do utrzymania stanu granic administracyjnych Gminy Kleszczów 
w dotychczasowym kształcie, dzięki czemu został na dotychczasowym pozio-
mie utrzymany poziom dochodów gminy w zakresie podatku od nieruchomości.

POLITYKA PODATKOWA GMINY KLESZCZÓW
Rozdział „Polityka podatkowa Gminy Kleszczów” to przypomnienie stawek 

podatkowych, obowiązujących w roku 2020 podatników Gminy Kleszczów. Za-
wiera również informację o kwotach, jakie trafi ły do budżetu gminy z tytułu po-
szczególnych podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków 
transportowych.

Zwolnienia związane z epidemią COVID-19
W kwietniu 2020 roku Wójt Gminy Kleszczów przedstawił Radzie Gminy 

Kleszczów projekt programu wsparcia, odnoszący się do przedsiębiorców, któ-
rzy ponieśli straty fi nansowe spowodowane epidemią COVID-19.

Ten lokalny program pomocy opierał się na rozwiązaniach przyznanych 
m.in. samorządom lokalnym w ustawie o szczególnych rozwiązaniach dotyczą-
cych zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Ustawa wprowadziła szereg zróżnicowanych 
rozwiązań, które miały na celu łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków 
pandemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W ustawie tej przewidziano rów-
nież rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości.

Stosownie do art. 15p wspomnianej ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 
Rada Gminy mogła wprowadzić za część roku 2020 zwolnienia z podatku od 
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płyn-
ność fi nansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19.

Uchwała Rady Gminy Kleszczów Nr XX/224/2020, podjęta 23 kwietnia 
2020 r. przewidywała możliwość skorzystania z takiego zwolnienia przez wska-
zana grupy przedsiębiorców za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

Łączna kwota zwolnień podatkowych w roku 2020 wyniosła 596 597,22 zł. 
Skorzystało z nich 13 osób prawnych na kwotę 472 972,92 zł oraz 31 osób fi -
zycznych na kwotę 123 624,30 zł.

MIENIE GMINY KLESZCZÓW
Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2020 r. Gmina Kleszczów posiadała 189 

lokali użytkowych. Są to garaże, piwnice, lokale gastronomiczne (2 szt.), ga-
binety stomatologiczne (3 szt.), lokale biurowe i lokale usługowe. Największą 
liczbę lokali użytkowych stanowią garaże, usytuowane przy mieszkalnych bu-
dynkach komunalnych. W roku 2020 gmina posiadała 167 szt. garaży.
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W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kleszczów wchodzi obecnie 180 
lokali komunalnych i 12 lokali socjalnych. W 2020 r. rozpoczęta została budowa 
dwóch budynków socjalnych. W wyniku zrealizowania tej inwestycji w najbliż-
szym czasie w zasobach gminy przybędzie 8 mieszkań socjalnych.

Stan techniczny wszystkich lokali, którymi obecnie dysponuje Gmina Klesz-
czów, określa się jako bardzo dobry lub dobry. Powierzchnia mieszkalnych lo-
kali komunalnych wynosi od 27,41 m2 do 97,90 m2, natomiast w lokalach so-
cjalnych - od 33,9 m2 do 43,80 m2. 

Gospodarowanie majątkiem Gminy Kleszczów
Majątek Gminy Kleszczów użytkowany jest przez gminne jednostki organi-

zacyjne oraz podmioty na podstawie umów użyczenia, najmu dzierżawy. Łącz-
ne dochody Gminy Kleszczów  z tytułu czynszu najmu i dzierżawy majątku 
w 2020 r. wyniosły 5 501 502,19 zł. W roku 2020 koszty ubezpieczenia mająt-
ku Gminy Kleszczów wynosiły 387 280,00 zł, natomiast kwota odszkodowań 
z tytułu likwidacji szkód majątkowych wyniosła 63 633,02 zł.

Koszty eksploatacji gminnej kanalizacji deszczowej i sieci ciepłowniczej 
w 2020 r. wyniosły 342 414,00 zł. Koszty utrzymania boisk sportowych i zaple-
czy socjalnych na terenie gminy Kleszczów w 2020 r. wyniosły 395 295,18 zł.

W związku z pandemią COVID-19 na podstawie art. 15zzzg ustawy z dn. 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały wydane zarządzenia Wójta 
Gminy Kleszczów nr 120.35.2020 i nr 120.34.2020 z dn. 10 kwietnia 2020 r. Na 
ich podstawie na wniosek użytkowników lokali usługowych i dzierżawców gmin-
nego majątku umorzony został czynsz w łącznej kwocie 971 770,78 zł. Kwo-
ta przyznanych umorzeń wpłynęła na obniżenie dochodu Gminy Kleszczów.

Gminny zasób nieruchomości gruntowych
W 2020 r. Wójt Gminy Kleszczów ogłosił 8 przetargów na sprzedaż 60 dzia-

łek, położonych w miejscowościach Łuszczanowice Kolonia, Żłobnica i Dębina. 
Dokonano również zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Czy-
żów. Dwa ze wspomnianych przetargów, dotyczące sprzedaży 14 działek po-
łożonych w miejscowości Łuszczanowice Kolonia nie doszły do skutku. Zostały 
odwołane w związku z ogłoszonym 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanem epidemii COVID-19.

W 2020 roku odbyło się w sumie 6 przetargów nieograniczonych, w wyniku 
których nowych właścicieli znalazło 17 działek. Do gminnej kasy z tytułu sprze-
daży wpłynęła łączna kwota 934 408,54 zł.

Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Kleszczów posiadała 2352 akcje 

w spółce prawa handlowego Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. 
w Kleszczowie. Ich wartość wynosiła 2 352 000 zł.

Gmina Kleszczów posiadała również na koniec roku 2020 udziały w czte-
rech innych spółkach prawa handlowego.

Łączna wartość udziałów, jakie Gmina Kleszczów posiadała na koniec roku 
2020 we wszystkich wymienionych spółkach wynosiła 69 992 200 zł.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Rozdział „Planowanie przestrzenne” to szczegółowe omówienie obowią-

zujących obecnie aktów prawnych, związanych z zagospodarowaniem prze-
strzennym Gminy Kleszczów. Zostało w nim wyjaśnione znaczenie dokumentu 
takiego jak „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy” oraz bardziej szczegółowych miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy jest podstawowym narzędziem kształtowania polityki przestrzennej sa-
morządu, wpisanej w politykę przestrzenną państwa. Służy również ustaleniu 
ogólnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy, zawie-
ra wytyczne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.

Głównym dokumentem kształtującym lokalną przestrzeń jest akt prawa 
miejscowego - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Określa 
on przeznaczenie terenu, zasady zagospodarowania i warunki zabudowy oraz 
stanowi podstawę do wydawania pozwoleń na budowę.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku obowiązujące miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego, obejmowały 9862 hektary, co stanowiło ok. 79 % po-
wierzchni Gminy Kleszczów. Brakujące pokrycie planami miejscowymi dotyczy 
głównie obszaru odkrywki węgla brunatnego.

W przypadku braku planu miejscowego, realizacja inwestycji następu-
je w drodze ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Ze 
względu na fakt, że większość powierzchni gminy objęta jest miejscowymi pla-
nami zagospodarowania przestrzennego, ww. decyzje wydaje się sporadycz-
nie. W 2020 roku wydano jedną decyzję o warunkach zabudowy oraz 5 decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE GMINY KLESZCZÓW
W roku 2020 wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 83 690 699,54 zł. 

Ta kwota obrazuje przede wszystkim nakłady na realizowane przez gminę in-
westycje.

Najwięcej środków finansowych samorząd Gminy Kleszczów przeznaczył 
na budowę i przebudowę gminnych i powiatowych dróg. Inwestycje te najczę-
ściej są połączone z budową lub modernizacją podziemnych sieci uzbrojenia 
terenu, zaplanowaną w taki sposób, by w kolejnych latach ta infrastruktura była 
w stanie obsługiwać zwiększającą się stale liczbę budynków mieszkalnych 
oraz rosnącą liczbę mieszkańców gminy.

Stały napływ nowych mieszkańców do Gminy Kleszczów skłania samorząd 
do dbałości o przygotowanie odpowiedniej ilości uzbrojonych terenów pod bu-
downictwo, jak również o powiększanie zasobów mieszkań komunalnych. 
Przebudowane drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi znacząco 
podnoszą bezpieczeństwo osób, które z nich korzystają, natomiast przebudo-
wa podziemnych sieci (w tym także budowa podziemnych sieci energetycz-
nych) służy poprawie niezawodności w świadczeniu usług komunalnych.

Pandemia COVID-19 miała wpływ na inwestycje będące na etapie przygo-
towania i prac projektowych. Z powodu zachorowań na COVID-19 bądź z po-
wodu kwarantanny wydłużył się czas realizacji prac projektowych, czas ocze-
kiwania na wydanie warunków, zgód i uzgodnień dokumentacji projektowej. 
Dłużej trwało też wydawanie decyzji administracyjnych koniecznych do uzy-
skania przed rozpoczęciem inwestycji. Stan pandemii będzie skutkował tym, 
że w roku 2021 i w kolejnych latach inwestycje gminne będą rozpoczynać się 
później niż planowano.

Główne inwestycje zrealizowane w roku 2020
• Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną (w tym budową 

gminnych sieci elektroenergetycznych) na osiedlu domów jednorodzinnych 
w Łuszczanowicach Kolonii (na zdjęciu). Wartość inwestycji: 34,6 mln zł brutto.

• Modernizacja ujęcia wody wraz ze sta-
cją uzdatniania wody w Łękińsku. War-
tość inwestycji: 9,3 mln zł brutto.

• Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko 
- Sulmierzyce nr 1500E, ulica Główna 
w Kleszczowie wraz z rozbudową in-
frastruktury technicznej i wykonaniem 
kablowej sieci energetycznej oraz sta-
cji transformatorowych. Wartość inwe-
stycji 66,5 mln zł brutto.

• Rozbudowa drogi powiatowej Kleszczów - Brudzice, ulica Ogrodowa 
w Kleszczowie wraz z rozbudową infrastruktury technicznej i wykonaniem 
kablowej sieci energetycznej. Wartość inwestycji 2,9 mln zł brutto.

• Rozbudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk, ulica Szkolna i Modrze-
wiowa w Łękińsku. Wartość inwestycji 9,0 mln zł brutto.

LP. NAZWA SPÓŁKI LICZBA 
UDZIAŁÓW

WARTOŚĆ 
UDZIAŁÓW

1. „Zakład Komunalny” „Klesz-
czów” sp. z o.o. 51.400 25.700.000 zł

2. „EKO - REGION” sp. z o.o. w 
Bełchatowie 5.182 36.792.200 zł

3. SOLPARK Kleszczów sp. z 
o.o. 5.500 5.500.000 zł

4. Kleszczowska Przychodnia 
Salus sp. z o.o. 4.000 2.000.000 zł
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• Budowa gminnych linii elektroenergetycznych w Kleszczowie - osiedle „za 
kościołem” (ulice: Osiedlowa, Niska, Wysoka, Cicha i Poprzeczna). War-
tość zadania: 1,8 mln zł brutto.

• Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie (ulica Krótka) wraz z rozbudową 
infrastruktury technicznej. Wartość inwestycji 1,9 mln zł brutto.

• Budowa drogi gminnej w Czyżowie. Wartość inwestycji 2,2 mln zł brutto.
• Budowa parkingu obok Urzędu Gminy w Kleszczowie. Wartość inwestycji 

0,4 mln zł brutto.
• Budowa drewnianej altany przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym 

w Łuszczanowicach wraz z budową instalacji elektrycznej. Wartość inwe-
stycji 0,2 mln zł brutto.

• Rozbudowa sieci światłowodowej w Kleszczowie i Łękińsku. Wartość inwe-
stycji 0,6 mln zł brutto.

• Rozbudowa infrastruktury gazowej w Żłobnicy i w Łuszczanowicach. War-
tość inwestycji 0,2 mln zł brutto.

• Naprawa drogi gminnej nr 101421E (obwodnica Kleszczowa) w rejonie ka-
nału odwadniającego nr 2. Wartość inwestycji 3,43 mln zł brutto.

Kontynuacja inwestycji z roku 2020
Część gminnych inwestycji rozpoczęła się w roku 2020 i wcześniej, nato-

miast ich zakończenie nastąpiło (lub nastąpi) w 2021 roku, a także w latach 
kolejnych. W tej grupie zadań wymienić można następujące przedsięwzięcia:  
● rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Łękińsku; termin zakończenia 
inwestycji to I kwartał 2021 r., ● rozbudowa drogi powiatowej Kalisko-Sulmie-
rzyce nr 1500E na odcinku od ronda w Kleszczowie do skrzyżowania z ulicą 
Długą w Łękińsku (ulica Północna w Łękińsku) wraz z infrastrukturą; termin za-
kończenia inwestycji to II kwartał 2021 r., ● rozbudowa drogi gminnej w Klesz-
czowie, ulica Boczna; termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2021 r.,  
● budowa gminnych linii elektroenergetycznych w Łękińsku - ulica Północna; 
termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2021 r., ● budowa ścieżki rowero-
wej wzdłuż drogi powiatowej Łękińsko-Kamieńsk na odcinku od Czyżowa do 
granic Gminy Kleszczów; termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2021 r., 
● rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ul. Sło-
necznej oraz w innych lokalizacjach na terenie gminy; termin zakończenia in-
westycji to II kwartał 2021 r., ● budowa budynków socjalnych w Kleszczowie 
(na zdjęciu); termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2021 r..

Kolejne kontynuowane inwesty-
cje gminne to: ● rozbudowa dróg 
gminnych (ul. Klonowa i Poprzecz-
na) z budową ronda w Łękińsku oraz 
infrastruktury technicznej; termin za-
kończenia inwestycji to III kwartał 
2021 r.,● budowa boiska szkolnego 
przy Szkole Podstawowej w Łękiń-
sku; termin zakończenia inwestycji to 
III kwartał 2021 r., ● budowa parkingu 

przy ul. Szkolnej w Łękińsku; termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2021 r.,  
● rozbudowa drogi powiatowej 1500E na odcinku od ronda w Łękińsku do ron-
da w Czyżowie oraz drogi gminnej 101419E w Czyżowie; termin zakończenia 
inwestycji to II kwartał 2022 r., ● rozbudowa drogi powiatowej 1500E Sulmie-
rzyce-Kalisko na odcinku od IV etapu obwodnicy Kleszczowa w Czyżowie do 
skrzyżowania w Kalisku; termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2022 r.,  
● rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku wraz z rozbiórką oczyszczalni 
ścieków w Kleszczowie, budową rurociągu tłocznego ścieków (od oczyszczal-
ni w Kleszczowie do oczyszczalni w Łękińsku) i budową PSZOK; termin zakoń-
czenia inwestycji - II połowa 2022 r.

Podrozdział „Infrastruktura drogowa w Gminie Kleszczów” to szczegółowe 
omówienie stanu dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy. W szerszej per-
spektywie czasowej pokazano tu nakłady, jakie gmina poniosła w ostatnich latach 
na utrzymanie sieci dróg. Przedstawione zostały parametry techniczne, związa-
ne z realizowanymi w 2020 r. inwestycjami drogowymi, a także ocena stanu dróg, 
która będzie mieć wpływ na plany drogowych inwestycji w kolejnych latach. 

Z tego obszernego zestawienia wybierzmy tylko kilka danych liczbowych: 
Łączna długość wszystkich ogólnodostępnych dróg na terenie Gminy 

Kleszczów wynosiła na koniec 2020 roku 194,54 km. Składały się na to: ● dro-
gi gminne - 95 obiektów drogowych o łącznej długości 101,33 km, ● drogi po-

wiatowe - 5 obiektów drogowych o łącznej długości około 38,15 km, ● drogi 
wewnętrzne - 73 obiekty o długości 55,06 km.

Oprócz tej rozbudowanej sieci dróg potrzebom użytkowników służyło 76,6 
km ścieżek rowerowych (szerokości od 1,5 do 2,5 m) oraz 73,19 km chodników 
(szerokości od 1,5 do 2,2 m).

Około 40 % istniejących dróg publicznych i wszystkie nowo budowane dro-
gi są - zgodnie z dyrektywami unijnymi - przystosowane do obciążeń 115 kN/oś 
(11,5 tony na oś samochodu ciężarowego). Standardowo stosowanym pakietem 
konstrukcyjnym są trzy warstwy bitumiczne o grubości do 20 cm, wzmacniane 
siatką przeciwspękaniową, układane na podbudowie z kruszywa grubości 20-25 
cm i warstwie stabilizacji (chudego betonu) grubości około 20-25 cm. Grubości 
całego pakietu wahają się w przedziale od 55 do nawet 70 cm. Do obramowa-
nia krawędzi jezdni stosowany jest krawężnik granitowy o grubości 15 lub 20 cm.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE  
Z POPRAWĄ STANU ŚRODOWISKA

Gminny program ograniczania emisji szkodliwych zanieczyszczeń
Dofinansowanie do urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń to je-

den z etapów działań na rzecz walki ze smogiem oraz poprawy jakości powie-
trza w Gminie Kleszczów. W 2020 roku nadal utrzymywało się duże zaintere-
sowanie skorzystaniem z dofinansowania do urządzeń ograniczających emisję 
zanieczyszczeń.

Liczba złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania wyniosła 211. Gmi-
na zawarła z beneficjentami łącznie 203 umowy o dofinansowanie. Od 2 stycz-
nia do 15 listopada 2020 roku zostało zamontowanych 195 urządzeń, w tym:
• 70 instalacji ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 478 kW. Koszty 

całkowite zakupu i montażu tych instalacji wynoszą 2 103 318,70 zł, nato-
miast przekazane przez gminę dofinansowanie - 1 395 300,00 zł;

• 53 pompy ciepła dwufunkcyjne do 
ogrzewania ciepłej wody użytkowej 
oraz centralnego ogrzewania o łącz-
nej mocy prawie 474 kW - koszty 
całkowite zakupu i montażu tych in-
stalacji wynoszą 1 665 883,97 zł, na-
tomiast przekazane przez gminę do-
finansowanie - 1 324 650,00 zł;

• 43 instalacje wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła - koszty cał-
kowite zakupu i montażu tych instalacji wyniosły 1 059 905,98 zł, natomiast 
przekazane przez gminę dofinansowanie - 858 505,66 zł;

• 23 kotły gazowe o łącznej mocy 555 kW - koszty całkowite zakupu i monta-
żu tych kotłów wyniosły 233 200,00 zł; dofinansowanie udzielone z budże-
tu gminy wyniosło 184 000,00 zł;

• 4 kotły grzewcze 5. generacji na paliwa stałe o łącznej mocy 63 kW - kosz-
ty całkowite zakupu i montażu tych kotłów wyniosły 46 000,00 zł; dofinan-
sowanie udzielone z budżetu gminy wyniosło 32 000,00 zł;

• 1 kocioł na pelet o mocy 18 kW - koszty całkowite zakupu i montażu tego 
kotła wyniósł 12 000,00 zł; dofinansowanie udzielone z budżetu gminy wy-
niosło 8 000,00 zł;

• 1 pompa ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej o mocy 4 kW - kosz-
ty całkowite zakupu i montażu tej instalacji wyniosły 8 500,00 zł; dofinanso-
wanie udzielone z budżetu gminy wyniosło 7 000,00 zł.
Łącznie w 2020 roku z budżetu Gminy Kleszczów udzielono dofinansowania 

do urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w kwocie: 3 809 455,66 zł.

Gminny program termomodernizacji budynków mieszkalnych
W 2020 roku kwota dofinansowania udzielonego ze środków budżetu Gmi-

ny Kleszczów do kosztów termomodernizacji w budynkach mieszkalnych, po-
łożonych na terenie gminy, wyniosła 877 676,64 zł. W 2020 roku do Urzędu 
Gminy złożono 37 wniosków o przyznanie dofinansowania, natomiast finalnie 
prace termomodernizacyjne przeprowadziło 31 beneficjentów. Każdy z 31 bu-
dynków zmodernizowano w oparciu o wnioski, wynikające z wcześniej przepro-
wadzonych przedrealizacyjnych audytów energetycznych.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych polegała na poprawie jed-
nego lub kilku obszarów, który wpływał na straty ciepła, przeznaczonego do 
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ogrzania. O konkretnym zakresie wykonywanych prac termomodernizacyj-
nych decydowali wnioskodawcy, wybierając do realizacji tylko jeden wariant ze 
wszystkich przedstawionych w audycie energetycznym.

Po dwóch latach funkcjonowania programu dofi nansowania termomoder-
nizacji budynków mieszkalnych w Gminie Kleszczów nasuwa się następujący 
wniosek: im dawniejszy okres budowy domu, tym mniejszy procent zaizolowa-
nych przegród zewnętrznych. W 2020 roku najpopularniejszym rozwiązaniem 
termomodernizacyjnym było docieplenie ścian zewnętrznych - aż 25 z 31 do-
mów zyskało nową, cieplejszą elewację. Co ważne dzięki regulacjom wprowa-
dzonym w § 2 ustęp 9 „Regulaminu dofi nansowania” w 2020 roku w ramach 
przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych zostało na terenie gminy zli-
kwidowanych 11 pieców węglowych. W pozostałych 20 modernizowanych bu-
dynkach użytkowano źródła ogrzewania spełniające wymogi regulaminu.

Program wsparcia w zagospodarowaniu terenów zielonych
Program ten ma na celu wsparcie w zakupie roślin, ponieważ - jak wyni-

ka z praktyki dnia codziennego - jednym z istotnych kryteriów planowania no-
wych nasadzeń jest cena sadzonek. Dzięki dofi nansowaniu zwiększa się pro-
cent zazielenienia powierzchni gminy, a posadzone rośliny nie tylko upiększają 
krajobraz, ale też wpływają na poprawę mikroklimatu, pochłaniają trujące sub-
stancje i kurz, łagodzą wahania temperatur, chronią przed wiatrem i hałasem.

Gmina Kleszczów realizowała w 2020 roku na całym swoim terenie program 
dopłat do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych. Co roku cieszy się on 
ogromnym zainteresowaniem. W minionym roku z dofi nansowania skorzystało 
170 osób, a łączna kwota udzielonych przez gminę dotacji wyniosła 339 820,46 
zł. W porównaniu z rokiem 2019 roku kwota ta zwiększyła się o 81 133,42 zł.

W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostały inne prośrodowisko-
we działania, realizowane przez Gminę Kleszczów w roku 2020, w tym: „Pro-
gram ograniczania populacji bezdomnych zwierząt”, „Program lokalnego za-
gospodarowania odpadów ulegających biodegradacji”, pomoc w odbiorze 
i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest oraz działalność Gmin-
nej Spółki Wodnej.

SYSTEM ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
Na terenie Gminy Kleszczów opłatą za odbiór odpadów komunalnych obję-

te są nieruchomości zamieszkałe. W roku 2020 obowiązująca opłata miesięcz-
na od jednej osoby zamieszkującej na nieruchomości wynosiła 4 zł.

Jak wynika z 1705 szt. deklaracji, złożonych w Urzędzie Gminy Kleszczów, 
na dzień 31.12.2020 r. zadeklarowanych do ponoszenia opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi było 5868 osób, zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Kleszczów. W 2020 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wyniosły 289 466,54 zł, podczas gdy plan realizacji tych 
dochodów zakładał kwotę 281 000,00 zł.

 Szczegółowe działania gminy związane z zagospodarowaniem odpadów, 
ilustrowane wykresami, przedstawione zostały w oparciu o „Analizę stanu go-
spodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczów w roku 2020”. 
Jak wynika z zestawień liczbowych w ciągu 2020 roku z obszaru Gminy Klesz-
czów odebrano łącznie 1 598,630 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 
w tym z nieruchomości zamieszkałych 610,784 Mg (co stanowi 38,2 %) oraz 
z nieruchomości niezamieszkałych 987,846 Mg (co stanowi 61,8 %). Udział 
zmieszanych odpadów komunal-
nych w łącznej masie odebranych 
odpadów komunalnych z obszaru 
gminy w 2020 roku wyniósł 34,6 %.

W 2020 roku z obszaru Gmi-
ny Kleszczów selektywnie odebrano 
512,260 Mg bioodpadów (odpadów 
ulegających biodegradacji). Udział 
bioodpadów odebranych w sposób 
selektywny w łącznej masie odebra-
nych odpadów komunalnych z obsza-
ru gminy w 2020 r. wyniósł 11,1 %.

W Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Łuszczanowicach Kolonii w ciągu 
2020 r. zebrano łącznie 1 696,040 

Mg odpadów komunalnych. Udział tych odpadów w łącznej masie odpadów 
komunalnych odebranych z obszaru gminy wyniósł 36,8 %. Oznacza to, iż 
PSZOK jest ważnym i pożądanym elementem gminnego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi.

Wszystkie gminy w kraju zobowiązane były do osiągnięcia w 2020 r. 50 
% poziomu recyklingu odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
W ubiegłym roku z terenu Gminy Kleszczów odebrano 715,320 Mg odpadów 
surowcowych. Z tej ilości recyklingowi poddano 590,693 Mg odpadów surow-
cowych czyli 82,2 %.

Przeprowadzona analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi oceni-
ła funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi na terenie Gminy Kleszczów w 2020 roku. Wskazała, iż do aspektów po-
zytywnych należy zaliczyć: ● realizację budowy nowoczesnego PSZOK na 
terenie gminy; ● prowadzenie przez gminę dystrybucji przydomowych kompo-
stowników; ● znaczny spadek ilości zmieszanych odpadów komunalnych ode-
branych z terenu gminy w porównaniu do lat wcześniejszych; ● znaczy wzrost 
ilości bioodpadów odbieranych z terenu gminy w sposób selektywny w porów-
naniu do lat wcześniejszych; ● dużą ilość odpadów komunalnych zebranych 
w PSZOK; ● osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu odpadów papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła (znacznie wyższego niż w latach wcze-
śniejszych); ● osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu innych niż niebez-
pieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (podobnie jak w latach wcze-
śniejszych); ● osiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (w latach 2018-2019 
gmina nie osiągała wymaganego poziomu).

Negatywne strony gospodarki odpadami komunalnymi to: ● wzrastające 
koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy; 
● brak „samofi nansowania się” systemu (znacznie niższe wpływy z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wydatki na prowadzenie syste-
mu); ● znaczny wzrost łącznej ilości odpadów komunalnych odebranych z te-
renu gminy w porównaniu do lat wcześniejszych.

OCHRONA ZDROWIA 
MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZÓW

W roku 2020 usługi medyczne na terenie Gminy Kleszczów świadczyła 
Kleszczowska Przychodnia Salus, w oparciu o kontrakt z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, umowy z Gminą Kleszczów oraz z innymi podmiotami, działają-
cymi na terenie województwa łódzkiego.

W 2020 r. opieką lekarzy POZ objętych było 5 062 podopiecznych. Ich licz-
ba w stosunku do roku 2019 powiększyła się o 500 osób. W ramach opieki 
specjalistycznej udzielane były świadczenia medyczne przez lekarzy specjali-
stów w poradniach: ● urologicznej, ● chorób wewnętrznych, ● okulistycznej, 
● otolaryngologicznej dla dzieci i dorosłych, ● diabetologicznej dla dzieci i do-
rosłych, ● kardiologicznej, ● dermatologicznej, ● ginekologiczno-położniczej, 
● chirurgii ogólnej, ● chirurgii urazowo-ortopedycznej, ● endokrynologicznej, 
● pediatrycznej, ● neurologicznej, ● pulmonologicznej dla dzieci i dorosłych.

Liczba porad w ramach specjalistycznej opieki 
w Kleszczowskiej Przychodni Salus w 2020 r.
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku z poradni specjalistycz-
nych przychodni skorzystało 8248 pacjentów posiadających status mieszkań-
ca gminy Kleszczów. Wartość udzielonych w tym okresie porad specjalistycz-
nych wraz z badaniami wyniosła 1 722 161 zł.

Mieszkańcy gminy mogli również korzystać z poradni rehabilitacyjnej oraz 
gabinetu fizjoterapii, prowadzonego przez przychodnię Salus. Z rehabilitacji 
w zakresie fizjoterapii, kinezyterapii dla dorosłych i dzieci oraz terapii indywidu-
alnej wykonano w 2020 r. łącznie 27 936 zabiegów. Z uwagi na czasowe za-
wieszenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej w kleszczowskiej przychodni, 
spowodowane epidemicznymi obostrzeniami, w 2020 r. wartość wykonanych 
badań w stosunku do roku 2019 uległa zmniejszeniu o 183 850,00 zł. 

Po to, by zapewnić mieszkańcom gminy szybszy dostęp do leczenia niektó-
rych schorzeń zostały przez Gminę Kleszczów ogłoszone konkursy na zabie-
gi planowe/hospitalizacje z zakresu okulistyki, ortopedii i traumatologii. W kon-
kursach wybrane zostały oferty dwóch placówek.

W roku 2020 z hospitalizacji w Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi sko-
rzystały: ● w zakresie ortopedii i traumatologii - 3 osoby; ● w zakresie okuli-
styki - jedna osoba. W Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi 
hospitalizowano następującą liczbę mieszkańców gminy Kleszczów: ● w za-
kresie ortopedii i traumatologii - 59 osób; ● w zakresie okulistyki - 3 osoby;  
● w zakresie chirurgii - 5 osób.

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego Kleszczowska Przychod-
nia Salus - zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia - od marca ubiegłego 
roku wprowadziła ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów. Na szeroką skalę 
w POZ wdrożono udzielanie teleporad. W roku 2020 w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej udzielono ogółem 25 311 porad (wzrost o 2 371 porad w po-
równaniu z rokiem 2019), z czego blisko 25 % konsultacji medycznych odby-
wało się w formie teleporady.

OŚWIATA
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Kleszczów była organem prowadzą-

cym dla 3 przedszkoli publicznych, 2 szkół podstawowych, 2 szkół ponadpod-
stawowych. W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 sieć szkół podstawo-
wych nie uległa zmianie.

W roku 2020 wysokość subwencji oświatowej, przekazanej Gminie Klesz-
czów wyniosła 10 024 848,84 zł, natomiast dotacja celowa na wychowanie 
przedszkolne - 303 048,00 zł.

Liczba uczniów szkół w Gminie Kleszczów w latach 2019 i 2020

Na kolejnych wykresach przedstawione zostały szczegółowo wyniki eg-
zaminów ósmoklasisty, uzyskane w szkołach podstawowych naszej gminy. 
Jest również pokazanie wyników egzaminów maturalnych w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Kleszczowie na tle średnich wyników w szkołach 
średnich powiatu bełchatowskiego, regionu łódzkiego oraz Polski. Rezultaty 
tych egzaminów, a także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodo-
we, przeprowadzonego w kleszczowskim technikum potwierdzają utrzyma-
nie się wysokiego poziomu edukacji w szkołach prowadzonych przez Gmi-
nę Kleszczów.

Największą grupę nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Kleszczów 
w roku szkolnym 2019/2020 stanowili nauczyciele ze stopniem awansu za-
wodowego nauczyciela dyplomowanego (124). Kolejna grupa to nauczyciele 
kontraktowi (70) i mianowani (59) oraz nauczyciele ze stopniem awansu za-
wodowego nauczyciela stażysty (14). Najmniejszą grupę stanowili natomiast 
nauczyciele bez awansu zawodowego (2). 

W rozdziale „Raportu”, poświęconym oświacie, przedstawione zostały także 
działania gminy związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Gminny Żłobek w Kleszczowie obejmował opieką 58 dzieci. Wydatki poniesione 
w roku 2020 na funkcjonowanie tej placówki wyniosły ogółem 1 527 228,18 zł.

Opiekę dzienną dla 34 dzieci w wieku do lat 3 w roku 2020 świadczyło 7 
opiekunów dziennych wybranych w gminnym konkursie. Ubiegłoroczne wydatki 
z budżetu gminy związane z zatrudnieniem opiekunów wyniosły 279 426,85 zł.

Kolejny podrozdział dotyczy programów stypendialnych, realizowanych 
przez Gminę Kleszczów oraz programu nagród przyznawanych za osiągnię-
cia z zakresu kultury i sportu.

Najnowszą formą pomocy stypendialnej jest uchwalony w roku 2019, ale 
w praktyce wprowadzony do realizacji w roku 2020 program przyznawania co-
miesięcznych stypendiów dla studiujących osób, zamieszkałych na stałe na te-
renie gminy Kleszczów.

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE KLESZCZÓW
W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie udzie-

lił wsparcia w formie:
• zasiłków celowych na zakup żywności, opału, zwrot za leki, dalsze leczenie, 

zakup podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego - dla 167 rodzin,
• zasiłków okresowych - dla 26 osób,
• zasiłków stałych - dla 17 osób,
• zasiłków na zdarzenie losowe - dla 16 rodzin,
• wynagrodzenia przyznanego przez sąd, należnego opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki - dla 4 osób w łącznej wysokości 18 036,88 zł,
• wypłaty dodatku mieszkaniowego - dla 2 osób w łącznej wysokości 682,59 zł.

Osobom objętym pomocą społeczną przyznawano również pomoc w na-
turze w formie: ● opłaty za nocleg i wyżywienie w schronisku - dla 4 osób,  
● zakupu węgla - dla 26 osób, ● zakupu artykułów spożywczych - dla 15 osób,  
● paczki świątecznej dla osób samotnych - 25 osób, ● paczki świątecznej dla 
dzieci - 32 dzieci, ● opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 16 osób 
w wysokości 293 455,05 zł. Ponadto 19 mieszkańców gminy Kleszczów otrzy-
mało pomoc w formie usług opiekuńczych.

Rodzinom wielodzietnym z terenu gminy posiadającym Kartę Dużej Rodzi-
ny udzielano pomocy w formie dopłat dla uczniów i studentów z tych rodzin do 
zakupu podręczników szkolnych i pomocy edukacyjnych. W 2020 r. wypłacono 
zasiłki dla 222 dzieci i studentów na łączną kwotę 53 100,00 zł.

GOPS udzielał pomocy finansowej dla rolników zamieszkałych i prowadzą-
cych gospodarstwo rolne na terenie gminy Kleszczów, u których w gospodar-
stwach rolnych lub prowadzonych przez nich działach specjalnych produkcji 
rolnej wystąpiły szkody w uprawach w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych. 
Z tego tytułu pomoc pieniężną w 2020 r. otrzymało 235 rolników. Łączna kwo-
ta wypłaconego wsparcia wyniosła 771 051,00 zł.

W ramach lokalnego programu pomocy dla mieszkańców gminy, dotknię-
tych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w okresie od 4 maja 2020 r. 
do 31 sierpnia 2020 r. GOPS przyjął łącznie 343 wnioski o udzielenie wspar-
cia. Kwota wypłaconej pomocy dla 331 wnioskodawców, których wnioski zosta-
ły rozpatrzone pozytywnie, wyniosła łącznie 434 200,00 zł.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) reali-
zowała swe zadania przy współpracy z Poradnią Życia Rodzinnego, Zespołem 
Interdyscyplinarnym, policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 
grupami wsparcia dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą. W trakcie 
12 posiedzeń, które w 2020 r. odbyła GKRPA: ● rozpatrzono 6 wniosków o wy-
danie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; ● rozpatrzono 4 wnioski 
o wszczęcie procedur zmierzających do leczenia osób uzależnionych; ● prze-
prowadzono rozmowy z 8 osobami; ● w 4 sprawach podjęto kroki w celu skie-
rowania do Sądu Rejonowego w Bełchatowie wniosków o orzeczenie obowiąz-
ku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W 2020 r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 3 
„Niebieskie Karty” sporządzone przez policję. Łącznie w 2020 r. prowadzonych 
było 6 „Niebieskich Kart” (3 kontynuowane z 2019 r.), zaś łączna liczba osób 
objętych procedurą „Niebieskiej Karty” wyniosła 25 osób.

Z Poradni Życia Rodzinnego, realizującej na zlecenie GKRPA zadania 
terapeutyczne i pomocowe, w 2020 r. korzystały łącznie 54 osoby, w tym:  
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● 24 rodziny z problemami małżeńskimi, ● 9 osób uzależnionych od alkoholu; 
● 5 uczniów z problemami szkolnymi; 8 osób z problemami natury emocjonal-
nej. W 10 przypadkach odbyły się wizyty domowe w rodzinach, które zdecydo-
wały się na pomoc Poradni Życia Rodzinnego.

Działania pomocowe i terapeutyczne realizowane w ramach Grupy Wspar-
cia dla osób dotkniętych uzależnieniami oraz ich rodzin od marca do grudnia 
2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną prowadzone były zdalnie (telefon, 
kontakt SMS, Messenger, sesje video, grupa Facebook). Z takiej formy pomo-
cy skorzystało ok. 30 osób.

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
Stan zabezpieczenia przeciwpożarowego

W 2020 roku strażacy z jednostek OSP w Gminie Kleszczów wyjeżdża-
li łącznie do 149 zdarzeń, z czego 14 razy do gaszenia pożarów. Najwięcej wy-
jazdów do pożaru zanotowały na swoim koncie jednostki OSP: ● w Kleszczo-
wie (61 razy), ● w Łękińsku (39), ● w Łuszczanowicach (20), ● w Żłobnicy (17). 
W 15 przypadkach wyjazd okazał się być efektem fałszywego alarmu. W więk-
szości przypadków strażacy wzywani byli do tzw. małych zdarzeń (120 razy).

Wydatki z budżetu Gminy Kleszczów na funkcjonowanie jednostek OSP

Policyjne podsumowanie stanu bezpieczeństwa
W roku 2020 Posterunek Policji w Kleszczowie wszczął łącznie 82 postępowa-

nia przygotowawcze - o jedno mniej niż w roku 2019. Znaczną grupę przestępstw 
odnotowanych w minionym roku na terenie gminy Kleszczów stanowiły czyny po-
pełnione w ruchu drogowym. W 2020 roku zatrzymano 20 osób, które kierowały 
pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (w roku 2019 - 11 osób).

Kolejną grupę stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu, w tym: ● kradzie-
że - 10 (2019 - 14), ● kradzieże z włamaniem - 3 (2019 - 11), ● uszkodzenia 
mienia - 6 (2019 - 4).

Funkcjonariusze przeprowadzili ponadto: ● 3 postępowania dotyczące 
uszkodzenia ciała (2019 - 6), ● 5 postępowań dotyczących uchylania się od 
obowiązku alimentacji (2019 - 5), ● 3 postępowania w sprawie znęcania się 
psychicznego i fizycznego nad członkami rodziny (2019 - 3), ● 8 postępowań, 
dotyczących doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (były 
to głównie oszustwa internetowe).

W 2020 roku wszczęto 9 postępowań dotyczących narażenia pracowni-
ka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu (2019 - 5).

W 2020 roku funkcjonariusze Posterunku Policji w Kleszczowie przepro-
wadzili 50 postępowań w sprawach o wykroczenie, zakończonych skierowa-
niem wniosku o ukaranie do sądu lub odstąpieniem od skierowania takiego 
wniosku. W roku 2019 postępowań takich było 80. Te postępowania admi-
nistracyjne były konsekwencją popełnionych wykroczeń przeciwko bezpie-
czeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi na drogach oraz in-
nym przepisom porządkowym.

W roku 2020 na terenie gminy Kleszczów odnotowano 54 zdarzenia dro-
gowe, w tym 7 wypadków i 47 kolizji drogowych (w 2019 r. było 60 takich zda-
rzeń, w tym 8 wypadków i 52 kolizje).

W roku 2020 znaczącym obciążeniem dla policji w Kleszczowie były dzia-
łania wynikające z zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się 
pandemii COVID-19 (m.in. sprawdzanie osób przebywających na kwarantan-
nie domowej). Nie pozostało to bez wpływu na realizację innych zadań, wyko-
nywanych przez policję.

Ochrona mieszkańców w związku z epidemią COVID-19
W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 9 kwietnia 2020 

roku obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, który zaczął 
obowiązywać od 16 kwietnia 2020 roku, Gmina Kleszczów zakupiła i dostar-
czyła do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy Kleszczów: 

● maski  ochronne -  5 szt . ,  
● 1 opakowanie rękawiczek ochron-
nych, ● 1 pojemnik płynu do dezyn-
fekcji rąk o pojemności 5 litrów.

W listopadzie 2020 roku, kiedy 
rozwijała się druga fala epidemii CO-
VID-19, ponownie przeprowadzona 
została dystrybucja masek ochron-
nych. Do każdego gospodarstwa do-
mowego na terenie Gminy Klesz-
czów przekazano po 5 sztuk masek.

Wydatki poniesione w 2020 roku 
z budżetu Gminy na zakup środków 
ochrony indywidualnej dla mieszkań-
ców wyniosły łącznie 544 613,20 zł.

***
Rozdział poświęcony działalności gminnych instytucji kultury przedstawia 

(głównie w formie tabel i wykresów) przedsięwzięcia realizowane w 2020 r. 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie i Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Kleszczowie. Jest to szczegółowy wykaz wydarzeń kulturalnych, warsztato-
wych, edukacyjnych wraz z podaniem liczby uczestników. 

Jak wiadomo z powodu epidemicznych ograniczeń aktywność instytucji kul-
tury przeniosła się w znacznej części do internetu. Nie było możliwości orga-
nizowania ważnych dla integracji społeczności gminy plenerowych festynów 
z okazji Dni Kleszczowa oraz Dożynek Gminnych.

Kolejne części „Raportu o stanie Gminy Kleszczów za rok 2020” dotyczą 
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz działalności w sferze 
kultury fizycznej i sportu. W rozdziale „Inne działania Urzędu Gminy w Klesz-
czowie” znalazły się m.in. informacje o prowadzonych przez urząd gminy po-
stępowaniach administracyjnych.

W roku 2020 Urząd Gminy w Kleszczowie przeprowadził 3665 postępo-
wań administracyjnych, wydając w tych sprawach: ● 2889 decyzji, ● 225 po-
stanowień. Wydane decyzje dotyczyły m.in.: ● wymiaru lub zmiany wysokości 
zobowiązania podatkowego, ● udzielenia ulg podatkowych dla osób praw-
nych, ● udzielenia ulg podatkowych dla osób fizycznych, ● ustalenia wyso-
kości podatku od nieruchomości od osób prawnych, ● ustalenia wysokości 
podatku od środków transportowych, ● zajęcia pasa drogowego, ● planowa-
nia przestrzennego, ● podziałów działek, ● postępowań związanych z proce-
durą oddziaływania na środowisko, ● przyznania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów, ● przyznania pracodawcom dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianego pracownika, ● nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego, ● wymeldowania z miejsca poby-
tu stałego, zmiany nazwiska, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Końcowy rozdział „Raportu” omawia aktywność Rady Gminy Kleszczów. 
W roku 2020 rada obradowała na 11 sesjach, podejmując ogółem 232 uchwał 
(ich szczegółowy wykaz wraz z datą podjęcia i tytułem uchwały) zawiera 20 
stronicowy załącznik. Do dnia sporządzania raportu zrealizowanych zostało 
177 uchwał, w trakcie realizacji jest 10 uchwał, 11 zostało uchylonych, 2 unie-
ważnione, 1 niezrealizowana, 31 uchwał obowiązuje w 2021 roku lub należy do 
grupy uchwał stale obowiązujących.

(opr. JS) 

LP. TYTUŁ WYDATKU KWOTA
1. Ekwiwalent dla strażaków 39 939,92 zł

2. Wynagrodzenie dla kierowców,  
składki na ubezpieczenie

134 115,06 zł
1 031,40 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia 94 159,93 zł
4. Zakup energii 21 918,25 zł

5. Zakup usług remontowych 
m.in. sprzętu, alarmów, strażnicy 58 021,69 zł

6. Zakup usług pozostałych m.in. badania lekarskie, 
przeglądy techniczne, szkolenia, itp. 73 198,42 zł

7. Różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie straża-
ków, ubezpieczenie majątku 42 786,10 zł

8. Opłaty z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych 5 880,17 zł

RAZEM: 471 050,94 zł
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos) 991
Awarie telefonów „Arreks” 731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe 635-02-81
ARR „ARREKS” 731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie 731-46-27 
Bank Spółdzielczy 731-31-50
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772

44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o. 632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 731-31-33

731-31-32
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji 731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63

731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-31-27
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie 632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie 633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie 633-82-00
PGE Elektrownia Bełchatów SA 632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA 737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie 731-31-16

731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy 632-17-43

632-94-04
Przedszkole w Kleszczowie 731-31-75
Przedszkole w Łękińsku 731-46-00
Przedszkole w Łuszczanowicach 731-47-33
Stacja paliw ORLEN 731-37-27

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
635-86-00
635-86-01

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku 731-42-25
Szpital Wojewódzki 
- Izba Przyjęć (główna) 632-67-89

Urząd Gminy w Kleszczowie
Centrala

731-66-10
Sekretariat 
731-66-20

Urząd Pocztowy 632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów” 731-58-58
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 731-65-60
Żłobek w Kleszczowie 731-45-77

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYOdszkodowania od PGE GiEK S.A.

Wszelkie formalności związane z wypłatą przez PGE GiEK S.A. odszkodowań 
za obniżenie plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9 
będą realizowane wyłącznie drogą korespondencyjną. W komunikacie, który spół-
ka skierowała do Urzędu Gminy w Kleszczowie czytamy: „W celu uzyskania od-
szkodowania, wyłącznie uprawnione osoby, powinny przesłać na adres: PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego 
Bełchatów w Rogowcu, ul. św. Barbary 3, skr. poczt. 100, 97-400 Bełchatów, Dział 
Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych następujące dokumenty: ● podanie oso-
by ubiegającej się o odszkodowanie ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu za-
mieszkania oraz nr telefonu, ● kserokopia aktualnych wypisów z rejestru gruntów 
(nie starsze niż z 2020 r.), ● PESEL, ● aktualny nr indywidualnego rachunku ban-
kowego, ● w przypadku zmiany własności gruntu (kserokopie aktów notarialnych).”

W razie pytań można kontaktować się telefonicznie - nr 44/ 737-19-02.

Pochwal się innowacją
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie chce promować wprowadzane 

przez rolników innowacje, które mają zastosowanie w ich codziennej pracy. Kon-
kurs „Moje własne innowacje” odbywa się w trzech kategoriach: ● 1. Maszyny 
i urządzenia; ● 2. Zarządzanie i organizacja gospodarstw rolnych; ● 3. Odna-
wialne źródła energii, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, gospodarka 
o obiegu zamkniętym. W każdej z kategorii przewidziano nagrody pieniężne: 6 
tys. zł za I miejsce, 5 tys. zł za II m., 4 tys. zł za III m. oraz 1 tys. zł za wyróżnienie.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 30 czerwca br. Kartę zgłoszenia i regulamin znaleźć 
można na stronie internetowej „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich” (https://sir.cdr.gov.pl).

„Nowoczesna polska wieś”…
… to tytuł konkursu fotografi cznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Na zdjęciach, które są przyjmowane do 20 września br. można po-
kazywać wykorzystanie nowoczesnych maszyn polowych, hodowlę zwierząt 
w nowych lub zmodernizowanych chlewniach, oborach, kurnikach. Uczestnikiem 
może być każda pełnoletnia osoba fotografująca. Każdy z autorów może nadesłać 
maksymalnie 1 pracę. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone 
w regulaminie konkursu dostępnym na stronie ARiMR.

(opr. JS)

Ważne dla rolników

E  K  O  I  N  S  T  A  L
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW 

Z DOFINANSOWANIEM GMINY W ZAKRESIE

●  rekuperatory, 
●  pompy ciepła,

●  elektrownie słoneczne
Ponadto projektujemy i wykonujemy
instalacje wod.-kan. i elektryczne

TEL. 604-296-362, 519-643-222
Kleszczów, Łuszczanowice 211

WWW.EKOINSTALACJE.PL          
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Wybierz się na 
wirtualny spacer

Z pasji do książek

amieszczone na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie 
panoramy sferyczne 360 stopni ukazują m.in. pięć pra-

cowni technikum oraz cztery pracownie liceum, ulokowane na 
parterze budynku. Znacznie więcej pomieszczeń znajduje się na 
piętrze ZSP w Kleszczowie. To 7 pracowni TNT, 8 pracowni LO, 
a także biblioteka, aula i gabinet terapii pedagogicznej.

Zainteresowani będą 
mogli zajrzeć także do 
szkolnego internatu (tu 
pokazano przykładowy 
pokój, świetlicę, pokój ci-
chej nauki oraz kuchnię). 
Spośród obiektów rekre-
acyjnych, z których korzy-
stają uczniowie LO i TNT 
w Kleszczowie, w ramach 
wirtualnego spaceru moż-
na odwiedzić kręgielnię, 
siłownię, salę fitness, salę 
sportową, pływalnię oraz 
boisko piłkarskie.

„Mamy nadzieję, że 
spacer po naszej szko-
le pokaże, że warto tu 
spędzić kolejne cztery 
lub pięć lat, ucząc się 
w klasie językowej, me-
dyczno-ratowniczej lub 
zgłębiając tajniki mecha-
troniki i automatyki. Wy-
bór szkoły, która pomoże 
Ci zdobyć nową wiedzę, 
umiejętności, rozwinąć 
zainteresowania i osią-
gnąć sukces to poważny 

krok, ale możesz mieć pewność, że wybierając Liceum lub Tech-
nikum w Kleszczowie podjąłeś najlepszą decyzję” – czytamy na 
internetowej stronie ZSP w Kleszczowie.

Link do strony z wirtualnym spacerem: zspkleszczow.pl/spacer-
-wirtualny. Z tej właśnie strony pochodzą prezentowane fotografie.

JS

dobywczynią głównej nagrody w powiatowym konkursie 
„Książka - Obiekt artystyczny” w gronie uczniów klas IV-

-VI została Zosia Kuc z kleszczowskiej szkoły podstawowej. 
Konkurs, organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Bełchatowie miał w tym roku XIX edycję. Zadaniem 
uczestników było przedstawienie książki w „nie-książkowej” 
postaci. Konkursowa praca szóstoklasistki z Kleszczowa była 
jedną z 41, jakie zostały przekazane do MiPBP. Jury przy ich 
ocenie brało pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, ory-
ginalność, samodzielność oraz estetykę wykonania. Wszystkie 
te kryteria zostały bez wątpienia spełnione w konkursowej pra-
cy Zosi Kuc, skoro przyznano jej pierwsze miejsce.

- Do wykonania pracy 
użyłam wielu materiałów, tj. 
kartonów, tektury, styropia-
nu, bibuły, włóczki, materia-
łów tekstylnych, drucików, 
farb i papieru samoprzy-
lepnego - mówi autorka. 
Przestrzenna kompozycja 
poświęcona została „Małe-
mu Księciu”. To należące do 
klasyki literatury dzieło An-
toine’a de Saint-Exupery’e-
go. Jego treść Zosia stresz-
cza w kilku zdaniach:

- Tytułowym bohaterem 
jest mały chłopiec, który 
odwiedza różne planety. 
Podczas pobytu na nich 
rozmawia z ich właściciela-
mi i zadaje mnóstwo pytań. 
Każdy z mieszkańców po-
siada swoje wady. Mały Książę nie pojmuje świata dorosłych 
i ich niepoprawnych cech. Uważa, że dorośli są dziwni i nie ma 
żadnego sensu w tym, co robią.

Przedstawiona w pracy plastycznej ludzka postać to Róża 
- z pozoru kapryśna dama, a w rzeczywistości mądra, wrażliwa 
istota, która potrafi przyznać się do swoich błędów. Jest jesz-
cze lis - w większości bajek kojarzy się ze sprytem, podstępem. 
Tymczasem to właśnie od niego Książę dowie się czym jest 
prawdziwa przyjaźń i jak ją pielęgnować.

JS

Z
Z

Jedna z pracowni LO

Pokój cichej nauki w internacie


