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WSTĘP
Raport o stanie gminy Lututów za 2021 rok został opracowany w związku
z corocznym obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713)
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz Uchwał Rady Miejskiej.
Dokument ten będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana jest uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium, a więc łącznie z dyskusją nad wykonaniem
budżetu gminy. Ustawa obliguje do przeprowadzenia w czasie sesji debaty nad
raportem, do której oprócz radnych dopuszcza się także mieszkańców gminy.
W debacie będą mogli wziąć udział mieszkańcy gminy, których zgłoszenia zbiorą
wymaganą liczbę podpisów (co najmniej 20 podpisów).
Celem niniejszego raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną gminy Lututów w odniesieniu do ubiegłego 2021 roku.
Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy. Ponadto
dokument ten ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej
opartej na faktach oceny możliwości dalszego rozwoju gminy .
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:










Demografia
Finanse gminy
Inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w 2021 roku
Zagospodarowanie przestrzenne
Warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna, wodociągi,
kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami),
Oświata
Kultura
Stan mienia komunalnego
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1 Położenie i powierzchnia gminy

GMINA - LUTUTÓW
POWIAT

-

WIERUSZOWSKI

WOJEWÓDZTWO - ŁÓDZKIE

Gmina Lututów administracyjnie jest usytuowana w powiecie wieruszowskim,
w województwie łódzkim. Siedzibą gminy jest miejscowość Lututów.
Gmina Lututów usytuowana jest w południowo-zachodniej części województwa
łódzkiego i w północno-wschodniej części powiatu wieruszowskiego. Jest jedną
z siedmiu gmin powiatu wieruszowskiego. Obszar Gminy wynosi 7614 ha (76,14 km
kw.) co stanowi 7,68 % powierzchni Powiatu.
Z inicjatywy samorządu Gminy Lututów, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin
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i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2019r. poz.
1416) miejscowość Lututów z dniem 1 stycznia 2020 roku uzyskała prawa miejskie. W
konsekwencji tych zmian Gmina Lututów zyskała status gminy miejsko – wiejskiej.
Gmina Lututów graniczy z Gminami: Klonowa i Złoczew (powiat sieradzki),
Ostrówek, Czarnożyły i Biała (powiat wieluński) oraz z Sokolnikami i Galewicami
(powiat wieruszowski). Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 14 łącząca
Łódź z Wrocławiem oraz droga ekspresowa S8 Łódź – Wrocław bez możliwości
zjazdu na teren Gminy. W miejscowości Chojny jest zlokalizowany MOP (miejsce
obsługi pasażera) dla osób korzystających z drogi ekspresowej S8.
Rodzaje gruntów w gminie Lututów
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 r.
L.p. Rolnictwo
1.
Powierzchnia ogólna 6007,8260
2.
Rodzaje gruntów
Grunty orne(R, S, Br-R, Lzr-R, Wsr-R)
IIIa 82,9450, IIIb 252,6791, IVa 656,7606, IVb 866,3748, V 2504,8359, VI 617,5557
Łąki i pastwiska (Ł, Ps, Br-Ł, Br-Ps, Lzr-Ł, Lzr-Ps, Wsr-Ł)
III 13,6069, IV 371,9887, V 602,4451, VI 38,6342
3.

Struktura produkcji rolnej:
Przeważają grunty orne (uprawa zbóż)

W gminie Lututów funkcjonują 1184 gospodarstwa rolne, w tym:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Powierzchnia gospodarstw
1,0 - 1,9999 ha
2,0 - 4,9999 ha
5,0 - 9,9999 ha
10,0 - 29,9999 ha
30,0 – 49,9999 ha
50,0 – 99,9999 ha

Ilość gospodarstw
301 szt.
434 szt.
320 szt.
139 szt.
7 szt.
2 szt.

Leśnictwo
Gmina Lututów położona jest w powiecie wieruszowskim w południowo –
zachodniej części województwa łódzkiego. Powierzchnia Gminy wynosi 75,13 km2, co
stanowi ok. 13% powierzchni powiatu.
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Gmina Lututów jest gminą miejsko - wiejską, powierzchnia użytków rolnych
stanowi około 82% powierzchni Gminy. Struktura użytkowania gruntów przedstawia
się następująco:
 Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska) 6160 ha;
 Grunty leśne oraz zadrzewieniowe i zakrzewione 854 ha;
 Grunty zabudowane i zurbanizowane (grunty pod zabudowaniami, podwórzami,
wodami, drogami i inne grunty użytkowe oraz nieużytki): 499 ha.
Wskaźniki lesistości wynosi 11,3 %
w stosunku do ogólnej powierzchni gminy. Części obszarów leśnych w Gminie ma
status lasów chronionych. W rejonie miejscowości Popielina ustalono strefę lasów
wodochronnych obejmującą 37,12 ha.
1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Rada Miejska w Lututowie liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe
komisje:
 Komisja Społeczno – organizacyjna
 Komisja Gospodarki Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 Komisja Rewizyjna
 Komisja Skarg i wniosków i petycji
Gminne jednostki organizacyjne :
1) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie;
2) Zakład Usług Komunalnych w Lututowie;
3) Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie;
4) Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie;
5) Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku w Lututowie wraz
w Niemojewie oraz Filią w Swobodzie;
6) Przedszkole Publiczne w Lututowie,

Filią

Gminne jednostki pomocnicze (sołectwa) oraz wykaz miejscowości i nazw ulic, po
dokonanych zmianach, wchodzących w ich skład
Lp.
1.

Nazwa sołectwa
Augustynów

Nazwy miejscowości (ulic) wchodzących w skład
sołectwa
Augustynów
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2.

Chojny

Chojny

3.

Dobrosław

Hipolity, Dobrosław

4.

Dymki

Dymki

5.

Huta

Huta

6.

Kluski

Józefina, Kluski, Knapy

7.

Kłoniczki

Kłoniczki, Wiry

8.

Kol. DobrosławBrzozowiec

Brzozowiec, Kol. Dobrosław

9.

Kopaniny

Kopaniny

10. Kozub

Kozub

11. Lututów

12. Lututów - Jeżopole

Lututów ul. Cmentarna, Gimnazjalna, Klonowska, Jana
Pawła Stalskiego, Ks. Kazimierza Ucieklaka, Ogrodowa,
Polna, Przejazd, Rynek, Słoneczna Nr 1, Stefanówek,
Wieluńska, Wieruszowska od Nr 1 do Nr 40, Wspólna,
Zielona, Złoczewska, Niemojewska
Lututów ul. Lipowa, ul. Sieradzka, ul. Zygmuntów

13. Lututów - Niemojew

Lututów ul. Dębowa, Kijanice, Niemojew

14. Lututów - Piaski
15. Łęki

Lututów ul. Słoneczna Nr 2, 4 i 5, ul. Wieruszowska od nr
41 do nr 45a, ul. Wrocławska; ul. Piaski, ul. Powstańców
Styczniowych.
Łęki Duże, Łęki Małe

16. Ostrycharze

Ostrycharze

17. Popielina

Popielina Towarzystwo, Popielina

18. Swoboda

Bielawy, Swoboda

19. Świątkowice

Świątkowice

1.3.

Ludność i dynamika zmian

Gmina Lututów na dzień 31.12.2021 r. liczyła 4496 stałych mieszkańców (w porównaniu
z dniem 31.12.2021 r. było o 41 mieszkańców mniej).
W 2021 roku wśród mieszkańców zarejestrowano 41 urodzeń oraz 60 zgonów.
Liczba ludności zamieszkującej poszczególne miejscowości przedstawia poniższa tabela oraz
wykres:
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Miejscowość
Augustynów
Bielawy
Brzozowiec
Chojny
Dobrosław
Dymki
Hipolity
Huta
Józefina
Kijanice
Kluski
Kłoniczki
Knapy
Kolonia Dobrosław
Kopaniny
Kozub
Lututów
Łęki Duże
Łęki Małe
Niemojew
Ostrycharze
Popielina
Popielina Towarzystwo
Swoboda
Świątkowice
Wiry

Liczba
mieszkańców
113
23
42
179
140
126
42
237
21
20
94
52
52
86
83
51
2190
173
93
128
34
25
43
156
272
21
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mieszkańcy gminy Lututów w podziale na miejscowość
zamieszkania

2500
2000
1500
1000
500

Wiry

Świątkowice

Swoboda

Popielina

Ostrycharze

Niemojew

Łęki Małe

Popielina Towarzystwo

liczba mieszkańców

Łęki Duże

Lututów

Kozub

Kopaniny

Kolonia Dobrosław

Knapy

Kłoniczki

Kluski

Kijanice

Huta

Józefina

Hipolity

Dymki

Dobrosław

Chojny

Brzozowiec

Bielawy

Augustynów

0

Strukturę wieku oraz płci mieszkańców gminy Lututów obrazują poniższe wykresy:

Liczba mieszkańców wg wieku

884

315
564

2733

0-6

7 - 17

18-65 - mężczyźni 18-60 kobiety

> 65 mężczyźni, > 60 kobiety
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liczba mieszkańców wg płci

2236
2260

kobiety

1.4.

mężczyźni

Podmioty gospodarcze

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w 2021
roku ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsca
prowadzenia działalności w gminie Lututów obejmowała 133 pozycji. Podmioty gospodarcze
funkcjonujące na ternie gminy to przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, gdzie zatrudnienie
jest niewielkie. Przewaga firm jednoosobowych jak i tych zatrudniających kilka osób (do 5
osób) wskazuje głównie na handlowy i usługowy profil działalności większości podmiotów.
Do wiodących branż w gminie należy: usługi ogólnobudowlane, usługi fryzjerskie, transport
i gospodarka magazynowa, handel hurtowy i detaliczny oraz handel i naprawa pojazdów
samochodowych,

2. FINANSE GMINY

FINANSE GMINY

Bilans dochodów i wydatków Gminy Lututów obrazuje wykres 1. Dochody i wydatki
Gminy cechują się niewielką tendencją wzrostową. W latach 2015-2018 roku dochody
przewyższały wydatki. Natomiast w 2019 r. zauważalny jest wzrost wydatków nad
dochodami, a w 2021r. dochody zrealizowano w wysokości wyższej niż wydatki.
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Wykres 1. Dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2008-2021
zł30 000 000,00
zł25 000 000,00
zł20 000 000,00
zł15 000 000,00
zł10 000 000,00
zł5 000 000,00
zł2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
dochody

wydatki

Głównym źródłem dochodów Gminy jest subwencja (wykres 2), następnie dotacje na zadania
własne oraz udziały Gminy w podatkach. Podatki i opłaty lokalne są czwartym źródłem
dochodów Gminy. W 2021r. istotnym dochodem były otrzymane dotacje na zadania
inwestycyjne (modernizację dróg gminnych).

Wykres 2 Źródła dochodów Gminy Lututów w latach 2008-2021
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dochody z dotacji na inwestycje 1 169, 214,8 1 661, 728,8 692,6 238,0 144,9 81,46 10,00 718,6 841,0 2 124, 741,2 2 248,
Dochody ze sprzedaży majątku

55,65

Pozostałe

268,2 257,2 636,4 662,4 869,9 1358,1 862,8 1060,7 1007,9 1018,4 1073,4 1149,1 1043,6 970,5

Podatki i opłaty

1048,0 1008,4 1328,6 1292,1 2144,2 2463,7 2260,1 2255,4 2249,7 2201,2 2313,0 2640,2 3001,6 3477,0

Dochody z PIT i CIT

1061,8 910,6 1014,6 1195,2 1479,6 1711,1 1855,6 2133,9 2226,8 2499,5 2664,5 3109,3 3083,9 3307,4

Dotacje na zadania bieżące

2361,4 2071,1 2284,3 2394,2 2380,6 2403,8 2564,2 2613,5 5287,5 6327,1 6545,0 7328,5 8741,3 8711,2

Subwencja

5422,7 6189,5 6211,7 6468,0 6483,4 6611,7 6390,4 5953,8 6859,1 7097,6 7514,3 8065,7 8657,2 9671,1

-

20,10

-

97,00

-

-

-

37,95 18,66 122,3 12,65 10,71 35,83
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W ostatnich latach udział subwencji ( wykres 3) w dochodach ogółem wynosi koło 34%.
Udziały Gminy w PIT i CIT stanowi około 11,64% dochodów ogółem, również około 12%
dochodu ogółem stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych.
Wykres 3. Udział poszczególnych składników w dochodach Gminy Lututów w latach
2008-2021
100%
10,27%
90%

2,02%
2,41%

12,63%

2,35%

1,61% 1,03% 0,58% 0,06% 0,00% 3,99%
2,93%
5,72% 4,90%
6,13% 7,52% 5,70% 5,31%
8,69% 4,13% 7,91%
9,18%
5,09%
5,20% 6,15%
3,41%
4,70%

4,84%
19,44%

80%

70% 20,74%
60%

16,26%18,21%18,54%
18,79%16,83%
17,36%
29,91%
33,02%
31,06%
30,00%34,58%30,65%

Dochody ze
sprzedaży majątku
Pozostałe

Dotacje na zadania
bieżące

50%
40%

Dochody z dotacji na
inwestycje

47,62%58,11%47,21% 50,77%45,83%44,71%45,39% 42,23%38,80%37,04%35,66%
33,02%34,24%34,03%

Subwencja

30%
20%
10%

9,32% 8,55% 7,71% 9,38%

10,46%11,57%13,18%15,14%
12,60%13,04%12,64%12,73%12,20%11,64%

9,20% 9,47% 10,10%10,14%15,16%16,66%16,05%16,00%12,73%11,49%10,98%10,81%11,87%12,23%

Dochody z PIT i CIT

Podatki i opłaty

0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Najważniejszą pozycję w wydatkach Gminy (wykres 4) stanowią wydatki na oświatę
(35,17%) i pomoc społeczną (28,82%) wszystkich wydatków Gminy. Istotną pozycją są
również wydatki na administrację, transport i gospodarkę komunalną.
Wykres 4. Struktura wydatków ogółem Gminy Lututów w latach 2008-2021 (%)
Wydatki Gminy Lututów w latach 2008-2021 (%)

Pozostałe

100%
24,59% 15,10% 13,55% 11,27% 14,47% 12,58% 13,62% 12,25% 12,96% 14,28% 13,36% 16,66% 12,75% 15,03%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

9,87%
7,33% 9,22% 9,28% 0,88%
5,89%
5,61% 5,41% 4,76%
9,41%
7,76%
4,06%
1,80% 6,13% 4,54% 4,00% 7,21%
3,24%
2,59% 3,53% 2,39% 2,52%
4,07%
5,48%
11,69% 10,00%
13,52% 10,87%
2,71%
15,65%
2,96% 13,23%
12,55% 11,27% 11,66%
9,70%
11,69%
13,64%
9,68%
11,48%
9,05%
10,57%
14,38%
14,55%
15,48%
15,81%
17,33% 14,01%

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

17,85%

Administracja publiczna

14,37%

30,07%
33,45% 28,78%
26,72%

34,82%

Transport i łączność

28,82%

Pomoc społeczna

20%
10%
40,43% 47,04% 47,86% 38,26% 47,67% 48,53% 48,94% 49,90% 38,80% 35,06% 33,33% 29,51% 31,67% 35,17%

0%

Oświata i wychowanie

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Głównym kierunkiem inwestowania Gminy (wykres 5) są niezmiennie zadania drogowe.
Kolejnymi kierunkami wydatków inwestycyjnych są wydatki zaklasyfikowane
w następujących działach: oświata i administracja publiczna gospodarka komunalna,
bezpieczeństwo publiczne,.
Wykres 5. Struktura wydatków inwestycyjnych Gminy Lututów w latach 2008-2021
2021

zł990 401,07zł423 939,43

2020

zł822 517,00

2019
2018
2017

Transport i łączność
zł416 927,00

zł3 326 391,73
zł1 274 880,53

zł257 569,90

2016

zł1 872 901,65

zł17 945,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

zł32 550,20

zł152 181,87

2015

zł79 121,36

zł290 440,51

2014

zł434 229,24

Oświata i wychowanie
zł94 185,24

zł428 626,61

2013

zł64 325,00

zł312 779,02

zł103 226,90

2011

zł2 211 898,11

zł648 524,86

2009

zł676 234,39

Pomoc społeczna

zł101 738,00

2012

2010

Gospodarka komunalna, ochrona
środowiska, rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna

zł973 132,12

zł250 233,34

zł120 908,07

Pozostałe

2008 zł289 670,02
zł207 007,72

Łączna wartość inwestycji drogowych (wykres 6) w ostatnich 13-u latach wyniosła ponad
11,7 mln zł, a inwestycji rolno-środowiskowych 5,1 mln zł, istotna pozycje stanowią wydatki
majątkowe na oświatę, które w ostatnich latach wyniosły łącznie ponad 4,00 mln zł.
Wykres 6. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych Gminy Lututów według
kierunków inwestowania w latach 2008-2021
Pomoc społeczna

zł499 350,16

Gospodarka mieszkaniowa

zł1 579 845,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zł1 108 863,95

Administracja publiczna

zł1 609 899,37
zł4 020 986,98

Oświata i wychowanie

zł2 823 736,76

Pozostałe

zł5 156 432,55
zł11 718 053,34

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska,
rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
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Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem odznaczał się znacznym
zróżnicowaniem w ostatnich latach (wykres 7). W ostatnich latach zauważalny jest znaczący
wzrost tej grupy wydatków aż do poziomu 23,3% wydatków ogółem w 2019r. (Przebudowa
SUW w Lututowie). W 2021r. wydatki inwestycyjne stanowią 16,33%.
Wykres 7. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w latach 2008-2021
25,00%

23,30%
22,12%
20,57%

20,00%

17,98%
16,33%
14,51%

15,00%

10,91%
10,00%
7,67%
5,29%
5,00%

3,64%

3,84%

4,16%
2,91%

1,83%

0,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wykres 8) do 2012r.
była minimalna- na poziomie ok. 1,5% dochodów bieżących. W 2013r. w związku
z jednorazowym zwiększeniem dochodów wzrosła, by w kolejnych latach znów zmaleć.
Od 2015r. nadwyżka wynosi od około 11% dochodów bieżących, co umożliwia spełnienie
wymogów wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.
Wykres 8. Wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2008-2021
zł30 000 000,00
zł25 000 000,00
zł20 000 000,00
zł15 000 000,00
zł10 000 000,00
zł5 000 000,00
zł2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dochody bieżące

Wydatki bieżące
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Zadłużenie Gminy Lututów (wykres 9) od 2015r. wykazuje tendencję umiarkowanie
malejącą, z wyjątkiem w 2019 r. ( w związku z inwestycja SUW Świątkowice). Na koniec
2021r. nieznacznie zmniejszyło się wynosi 4269,2 mln zł co stanowi kwotę około 949,56 zł
na mieszkańca.
Wykres 9. Zadłużenie Gminy Lututów w latach 2008-2021
8 000,00
7 000,00
6 000,00

5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
-

2008

Dług na 1 mieszkańca 853,05
Dług (w tys zł)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

766,91 1 095,0 1 592,6 1 529,4 1 285,3 1 306,5 1 390,7 1 251,3 1 099,7 982,34 1 027,4 949,53

2021
949,56

zł4 053 zł3 643 zł5 204 zł7 530 zł7 130 zł5 991 zł6 091 zł6 456 zł5 781 zł5 061 zł4 519 zł4 727 zł4 309 zł4 269

3. OŚWIATA, KULTURA I SPORT
3.1 . Oświata.
1. Na terenie gminy działają następujące placówki oświatowe:
 przedszkola:
Przedszkole Publiczne w Lututowie
Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chojnach
Oddziały Przedszkole przy Szkołach Filialnych Szkoły Podstawowej w Lututowie
 szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa w Lututowie wraz z Filiami w Swobodzie i Niemojewie
Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w
Chojnach
 szkoły ponadpodstawowe:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Gmina Lututów jest organem prowadzącym dla:
- Szkoły Podstawowej w Lututowie wraz z filiami w Swobodzie i Niemojewie
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- Przedszkola Publicznego w Lututowie
2. Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych na dzień 30.09.2021 roku.
PLACÓWKA

LICZBA DZIECI NA DZIEŃ 30.09.2021

Szkoła Podstawowa w
Lututowie wraz z filią w
Swobodzie oraz filią w
Niemojewie

OGÓŁEM: 368
- w tym filia w Swobodzie – 16;
- w tym filia w Niemojewie – 19

Przedszkole Publiczne
w Lututowie

122

Katolicka Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Chojnach

42

11

Przedszkole Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich
w Chojnach

Szkoła Podstawowa w Lututowie wraz z Filią w Swobodzie i Niemojewie
Przedszkole Publiczne w Lututowie
Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chojnach
Przedszkole Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Chojnach
368

122
42

11

Liczba dzieci na dzień 30.09.2021r.
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3. Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych
Wydatki za
2021r.

Szkoła Podstawowa w Lututowie

5 708 045,30

400,0

14 270,11

Przedszkole Publiczne w Lututowie

1 313 785,79

114,67

11 457,10

133 023,18

13,0

10 232,55

781 840,87

42,67

18 322,96

570,3

14 755,10

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Chojnach
Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Chojnach
Pozostałe wydatki oświatowe w tym dojazdy,
zdalna szkoła i inne
Ogółem

Średnioroczna
liczba uczniów

Wydatki w
przeliczeniu
na 1 ucznia

Placówka oświatowa

478 140,80
8 414 835,94

478 140,80
781 840,87
Wydatki za 2021r.

133 023,18
1 313 785,79
5 708 045,30
0,00

1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00

Pozostałe wydatki oświatowe w tym dojazdy, zakup autobusu i inne
Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chojnach
Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chojnach
Przedszkole Publiczne w Lututowie
Szkoła Podstawowa w Lututowie
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18 322,96
10 232,55
Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia

11 457,10

14 270,11

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chojnach
Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chojnach
Przedszkole Publiczne w Lututowie
Szkoła Podstawowa w Lututowie

4. Wydatki gminy na oświatę w stosunku do:
Wydatki Gminy Lututów na oświatę

8 414 835,94

Subwencja oświatowa

5 444 738,00

Dotacje + dochody własne
Wkład własny Gminy
Udział % wkładu własnego gminy w stosunku do otrzymanej subwencji
oświatowej (o ile procent więcej, niż wynosi subwencja, gmina wydaje
na oświatę)

910 659,67
2 059 438,27
37,82%
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Wydatki Gminy Lututów na oświatę
Wkład własny Gminy
24%
Dotacje + dochody
własne
11%

Suwencja oświatowa

Suwencja oświatowa
65%

Dotacje + dochody własne

Wkład własny Gminy

UDZIAŁ WKŁADU WŁASNEGO GMINY DO SUBWENCJI
OŚWIATOWEJ

5 444 738,00
2 059 438,27

Wkład własny
Gminy
1

Suwencja
oświatowa

5. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach samorządowych w 2021r. z podziałem na
nauczycieli pełnoetatowych i zatrudnionych w niepełnym etacie.
PLACÓWKA

Szkoła Podstawowa w
Lututowie wraz z filiami

STAN ZATRUDNIENIA NA
01.01.2021r.
38,16 etatu
w tym: - pełnozatrudnieni
w osobach – 37;
- niepełnozatrudnieni
w osobach - 2

STAN ZATRUDNIENIA NA
31.12.2021r.
39,27 etatu
w tym: - pełnozatrudnieni
w osobach – 38;
- niepełnozatrudnieni
w osobach - 3
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Przedszkole Publiczne w
Lututowie

6,55 etatu
w tym: - pełnozatrudnieni
w osobach – 6;
- niepełnozatrudnieni
w osobach - 4

7,76 etatu
w tym: - pełnozatrudnieni
w osobach – 7;
- niepełnozatrudnieni
w osobach - 2

Zatrudnienie nauczycieli
40
35
30
25

20
15
10
5
0
Szkoła Podstawowa w Lututowie
wraz z Filiami

Przedszkole Publiczne w Lututowie

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2021 r. w etatach

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. w etatach

Informacja o stanie bazy oświatowej w minionym 2021 roku
Przedszkole Publiczne w Lututowie
W roku 2021 w Przedszkolu Publicznym w Lututowie ponownie nastąpiło bardzo dużo
dobrych zmian wpływających na podniesienie poziomu edukacyjnego dzieci i atrakcyjność
naszej placówki. Wszelkie poczynione zmiany były możliwe dzięki wsparciu i pracy Urzędu
Gminy, ogromnym wkładzie rodziców jak i pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych naszego przedszkola, a także sponsorów i realizacji projektów.
Na parterze w szatni zostały pomalowane ściany przez pracowników przedszkola oraz zostały
zakupione nowe, kolorowe szafki na ubrania dla dzieci, które skręcili rodzice.
W sali sensorycznej został zamontowany telewizor 32 cale i projektor z białym ekranem.
Na II piętrze generalnemu remontowi została poddana sala gimnastyczna. Duży wkład
w pracę włożyli nauczyciele i pracownicy obsługi naszego przedszkola, którzy usunęli ze
ścian i sufitu starą farbę oraz wykładzinę i podłogę. Pracownik gminy położył gładź, a firma
zewnętrzna nową wylewkę i wykładzinę. Sala gimnastyczna została również pomalowana
przez pracowników przedszkola, którzy aby umilić dzieciom spędzany czas przyozdobili
ściany kolorowymi, bajkowymi tapetami.
Generalnemu remontowi uległa również biblioteka przedszkolna, która znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie z salą gimnastyczną. Tu również duży wkład włożyli pracownicy
przedszkola. Pracownicy Gminy położyli gładź, nową wylewkę, nowe panele
i
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pomalowali ściany. Dzięki pomocy rodzicom zostały zamontowane regały na książki oraz
regały do kącików czytelniczych w każdej sali.
Plac zabaw również wzbogacił się o nowy sprzęt, ponieważ zostały zakupione 2 duże
huśtawki „Samoloty” ufundowane przez Burmistrza, które pomieszczą po 6 dzieci każda oraz
2 huśtawki „Bocianie gniazda” – które sfinansował Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie i Rada Rodziców. W trzeciej części placu przedszkolnego powstało boisko, na
którym stanęły dwie duże bramki do gry w piłkę nożną, dzięki współpracy z Piłkarską
Akademią Lututów.
W roku 2021 realizowaliśmy poniższe projekty, dzięki którym znacząco podniosła się baza
edukacyjna przedszkola:


Projekt Fundacja BGK „Na dobry początek” – multimedia super sprawa to nauka i
zabawa , za 15.000 tys.
Z projektu zostały zakupione : robot Dash, urządzenie interaktywne Flysky, tablica
multimedialna. Dywan interaktywny został zamontowany na sali gimnastycznej, aby
mogły z niego korzystać wszystkie dzieci,
a tablica multimedialna w grupie 6-5-latków.



Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
kwota ze środków budżetu państwa 3.000, wysokość finansowego wkładu własnego
750 zł. , za którą zakupiono 150 książek
i 10 audiobooków.
Program ten umożliwił dzieciom swobodny dostęp do książek, rozwój zainteresowań
czytelniczych poprzez obcowanie z książką i poszerzenie wiedzy o otaczającym
świecie. Dzięki temu programowi kąciki czytelnicze w każdej sali wzbogaciły się
o nowe pozycje książkowe.



Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie zasponsorował bocianie gniazdo na plac
zabaw w kwocie 2.000 zł



Rada Rodziców zasponsorowała bocianie gniazdo na plac zabaw w kwocie 2.000 zł



Spółdzielnia Dostawców Mleka zasponsorowała stolik podświetlany dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwocie 1.000 zł.



Program sportowy Leader 100, dzięki któremu przedszkole pozyskało przenośny kosz
do koszykówki dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym i piłki koszykowe



Projekt lokalny Koła Gospodyń Wiejskich Malowane Usta pt: „ Zdrowie to
najważniejsza rzecz, więc Jaś i Małgosia słodyczom mówią precz”. Zakup zabawek do
przedszkola w kwocie 1000 zł.
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Ponadto w ciągu roku staraliśmy się o pozyskanie funduszy z różnych źródeł na rozwój naszej
placówki:
- Santander bank „Tu mieszkam, tu zmieniam”
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na utworzenie punktu dydaktycznego
- Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju – program grantowy „Wakacyjna aktywacja”
- Santander „Bank Młodych mistrzów sportu”
- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Poszerzenie bazy przedszkola o grupę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dzięki sponsorom otrzymaliśmy :
 nowe biurko do sali
 telewizor 60 cali
 gry dydaktyczne i pomoce edukacyjne
 kolorową półkę na książki
 DVD Sony do sal przedszkolnych
 piekarnik Gorenje do kuchni
 stoliki i krzesła do sal przedszkolnych
 magnetofony do sal przedszkolnych
 krzesła do kuchni
 stoliki do biblioteki
 stolik podświetlany do sali sensorycznej
Wszystkie powyższe zmiany służą uatrakcyjnieniu zajęć i pobytu dzieci w naszym
przedszkolu, czego dowodem są ich uśmiechy na twarzy i chęć przychodzenia do naszej
placówki.

Sprawozdanie finansowe
Lp.

Forma dofinansowania

Kwota
dofinansowania

1.

Projekt Fundacja BGK „Na
dobry początek” –
multimedia super sprawa to
nauka i zabawa

15.000

Udział
własny
Gminy
249,00

Udział
przedszkola/Rady
rodziców/sponsorzy
-

Razem

15.249,00
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3750,00
2.

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

3.000

750,00

-

3.

Program sportowy Leader
100

-

-

-

4.

Biurko do sali
przedszkolne

-

-

500,00

500,00

5.

Telewizor 60 cali

-

-

3.000

3.000

6.

kolorowa półka na książki

-

-

300,00

300,00

7.

DVD Sony 2 sztuki

-

-

600,00

600,00

8.

Piekarnik Gorenje

-

-

2.000

2.000

9.

Stoliki i krzesła do zabawy

-

-

350,00

350,00

10.

Magnetofon 3 sztuki

-

-

840,00

840,00

11.

Krzesła do kuchni 2 sztuki

-

-

520,00

520,00

12.

Stoliki do biblioteki 2
sztuki

-

-

280,00

280,00

13.

Gra ścienna sensoryczna

-

-

630,00

630,00

14.

Gry dydaktyczne i zabawki

-

-

1.600

1.600

15.

Bocianie Gniazdo RBS Lututów

-

-

2.000

2.000

16.

Bocianie Gniazdo Rada Rodziców

-

-

2.000

2.000

17.

SDM Wieluń – stolik
podświetlany

-

-

1.000

1.000

18.

KGW Malowane Usta zabawki

-

-

1.000

1.000

-
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19.

Huśtawki Samoloty

-

11.000

Razem kwota:

Szkoła Podstawowa im.
w Swobodzie i Niemojewie

Powstańców

1863r.

-

11.000

46.619,00 zł

w

Lututowie

wraz

Filie

Szkoła Podstawowa w Lututowie organizuje procesy edukacyjne dla wszystkich
uczniów, organizuje świetlicę szkolną, z której korzysta 176 uczniów.
Dyrektor szkoły sprawował nadzór pedagogiczny w dwóch obszarach: kontrola i
wspomaganie:


Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą
organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań
programu wychowawczo-profilaktycznego:



przeprowadzono kontrolę organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie,



obserwacje lekcji wykazały, że zadania programu wychowawczo-profilaktycznego są
realizowane.



Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie



kształtowanie właściwych postaw szlachetności miało miejsce w minionym roku
poprzez zaangażowanie uczniów w działalność charytatywną i wolontariacką,
organizowanie zbiórek na rzecz chorych dzieci i osób samotnych, m.in. Szlachetna
Paczka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbieranie nakrętek dla chorych
dzieci, akcja charytatywna „Dzieci dzieciom”, Szkolna akcja „Babeczka dla
Franeczka”, zbiórka pożywienia i innych artykułów dla schroniska.



zaangażowanie społeczne było rozwijane podczas realizacji działań Samorządu
Uczniowskiego, organizacji szkolnych imprez według sprawozdania opiekunów
Samorządu Uczniowskiego.



Upowszechnianie wiedzy o Prawach Dziecka za pośrednictwem gazetki na korytarzu
szkolnym, informacja na temat innych form upowszechniania tej wiedzy w
sprawozdaniu Rzecznika Praw Dziecka
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dbałość o zdrowie – zajęcia z wychowawcami- zapoznanie z procedurami covid-19
oraz propagowanie i promowanie akcji szczepień, przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w czasie pandemii i zajęć stacjonarnych w szkole, realizacja
przedsięwzięcia „ Jem zdrowo, rosnę zdrowo”. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia.



Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia
w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz
poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. W naszej
szkole zorganizowano akcję Murem za Polskim Mundurem, Szkoła do hymnu, Szkoła
pamięta. Zorganizowano uroczystości patriotyczne tj. Obchody rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.



uczniowie wzięli udział w konkursach rozwijających wiedzę w zakresie historii
i dziedzictwa kulturowego naszej ojczyzny np. Pamiętajmy o bohaterach! XIII
Przegląd piosenki patriotycznej Była.. jest i będzie..



zorganizowano wycieczki patriotyczne do Wrocławia i dwudniową wycieczkę do
Torunia w związku z realizacją rządowego programu „Poznaj Polskę”. Osiągnięte cele
wycieczek uwzględnione w sprawozdaniach opiekunów



w ramach wsparcia uczniów i zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, wzmacniającej poczucie bezpieczeństwa w czasie
pandemii nauczyciele i wychowawcy organizowali zajęcia integrujące klasę po
powrocie do szkoły z nauki zdalnej : wskazali uczniom numery telefonów zaufania,
stron internetowych ze wsparciem, podano kontakt z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Wieruszowie, zorganizowano dla uczniów i rodziców spotkania z
psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie. Z w/w
pomocy skorzystało



We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zorganizowano zajęcia związane z profilaktyką uzależnień dla klasy 2-3 dwie edycje
programu: ”Cukierki”- program profilaktyczny wczesnego zapobiegania przemocy
rówieśniczej, wczesnej profilaktyki uzależnień oraz rozwijania umiejętności
społecznych, dla klas VIII- Smak Życia- debata o dopalaczach i program „Antrakt” z
zakresu profilaktyki uniwersalnej o przeciwdziałaniu uzależnieniom dla klas VII.



Przeprowadzono i opracowano ankiety dla rodziców i uczniów dot. samopoczucia. oraz
funkcjonowania podczas nauki zdalnej, przeprowadzono i opracowano ankiety dla
nauczycieli dot. problemów edukacyjnych uczniów, przeprowadzono cykl zajęć z
wykorzystaniem kart pracy "Powrót do szkoły" z uczniami podczas zajęć
indywidualnych; przeprowadzono indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami i
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nauczycielami dot. problemów związanych z funkcjonowaniem w pandemii, nadal z
uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej, organizowano wyjścia i
wyjazdy integrujące dzieci i młodzież, wspólne przedstawienia, lekcje wychowawcze,
prace w grupach i zespołach zadaniowych.


Wzmocniono edukację ekologiczną w szkole. Rozwijano postawy odpowiedzialności
za środowisko naturalne.



w ramach wzmocnienia edukacji ekologicznej przeprowadzano szereg akcji
uświadamiających uczniom konieczność dbania o środowisko naturalne, np. Dbam o
środowisko w Łódzkiem- Maria Markowska



rozwijano postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, zorganizowano szereg
zajęć m.in. z wychowawcami, podczas których uczniowie mieli okazję poznać sposoby
segregacji odpadów, istotę recyklingu, zasady oszczędzania wody, prądu i innych.

II Wspomaganie
W roku szkolnym 2021/2022 liderzy WDN przeprowadzili diagnozę potrzeb szkoleniowych
nauczycieli, w oparciu o tę diagnozę opracowano wewnątrzszkolny plan doskonalenia
nauczycieli na rok szkolny 2021/2022. W minionym roku odbyły się w ramach wspomagania
następujące szkolenia rady pedagogicznej:
III. SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
Lp.

Temat szkolenia

Termin

Prowadzący

1.

Kompleksowe wspomaganie szkółProcesy edukacyjne sprzyjają
kształtowaniu kompetencji uczenie się.

II półrocze

Jadwiga WysockaCentrum Rozwoju
Edukacji Województwa
Łódzkiego w Sieradzu.

2.

Szkolny system przeciwdziałania
przemocy rówieśniczej

II półrocze

Andrzej Kołodziejczyk

3.

Innowacje pedagogiczne w szkole – nie
taki diabeł straszny

II półrocze

4.

Bezpieczeństwo danych osobowych w
okresie kształcenia na odległość.
Podstawowe zagadnienia z RODO
Wynagrodzenia pracowników w 2022r.
w Polskim Ładzie.

5

Ilona LewandowskaCentrum Rozwoju
Edukacji Województwa
Łódzkiego w Sieradzu.
Grudzień 2021 Marzena Wojtal
Magdalena Kuźnik
Grudzień 2021 Marzena Wojtal
Magdalena Kuźnik
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6

Wrzesień
2021

Szkolenie BHP

Jolanta Wełna

ZESTAWIENIE FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZAŁACZNIKU NR 1
DO SPRAWOZDANIA
Łączna kwota wydatków związanych z doskonaleniem nauczycieli w 2021r.- 15.703,95zł.
IV Olimpiady, Konkursy, zawody sportowe, turnieje: Załącznik nr 2 do sprawozdania
V Projekty realizowane w roku szkolnym 2021:


Projekt „ Zdrowie- Szczęście- Odpowiedzialności” w ramach ogólnopolskiego
Studium Dobrostanu Renata Pagacz, Marta Sularz



Projekt edukacyjny Uniwersytet dzieci- lekcje z klasą „Jak zrealizować projekt” Anna
Błaszkiewicz



Program edukacyjny „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” Marta Sularz



Codeweek- tydzień kodowania Renata Pagacz, Marta Sularz



Tydzień Noblowski- Renata Pagacz, Izabela Łuczak, Marta Sularz



Innowacja Pedagogiczna „ Z ekologią i zdrowiem na Ty” Anna Galewicz, Agnieszka
Chojka, Katarzyna Cicha



Leader100sport-Agnieszka Chojka, Anna Galewicz, Katarzyna Pilarz, Marlena Bak,
Dorota Bartoszek



Bieg po zdrowie- Marta Sularz



Dopalaczom mówimy stop- Marta Sularz



Dni profilaktyki szkolnej- Marta Sularz, Justyna Kokot, Marcin Stróżny

VI Wycieczki, wyjazdy, zajęcia w terenie
Wycieczki (dokąd,
liczba)

Wyjazdy (dokąd,
liczba)

Wyjścia poza
szkołę(dokąd,
liczba)

Zajęcia w terenie
(jakie, liczba)

Wieluń 3

Wieruszów (teatrzyk) 27 najbliższa okolica, 11zajęcia
1
park, las Koziołek,
przyrodnicze,
rynek
bezpieczeństwo w
ruchu drogowym

Kalisz 2

Wieruszów (zawody)
2

Kalisz i Gołuchów 1

Sieradz (zawody) 2

Wrocław 1
Toruń 1
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Lututowa 1

VII Uroczystości, imprezy
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego
Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Obchody Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Udział w Pierwszym Lututowskim Biegu Powstańczy
-Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
-Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
- Międzynarodowy Dzień Lego
- Dzieci w karnawale bawią się wspaniale
- Andrzejki
- Dzień pluszowego misia
- Dzień Kubusia Puchatka
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień życzliwości
-Dzień Języka Ojczystego
-Walentynki
VIII Sprawozdanie z prawidłowego dysponowania przyznanymi szkole środkami
budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a
także gospodarowania mieniem.

LP

Źródło pozyskiwanych
środków

Typy działań w ramach
programu

Budżet, pozyskane środki

1.

Rządowy programu
rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie
technologii informacyjnokomunikacyjnych „Aktywna
tablica” .

Wdrożenie stosowania
Technologii
InformacyjnoKomunikacyjnej w
procesie nauczania,
pozyskane z dotacji
środki przeznaczono na
zakup 5 laptopów dla
Szkoły Filialnej w
Swobodzie oraz
monitora
interaktywnego- 75 cali
dla Szkoły Filialnej w
Niemojewie.

35 000 zł (w tym wkład własny gminy7000,00 zł, środki z dotacji- 28 000,00 zł)

2.

Rządowy program:
Laboratoria przyszłości

SP Lututów

99 600,00 zł- dotacja

SP Niemojew

30 000,00 zł- dotacja
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SP Swoboda

30 000,00 zł- dotacja
Łącznie pozyskano: 159 600,00 zł

3.

Moduł trzeci wieloletniego
Rządowego Programu
„Posiłek w Szkole i w domu”

Doposażenie i poprawa
standardu
funkcjonującej stołówki
szkolnej (własnej kuchni
i jadalni) w Szkole
Filialnej w Niemojewie

127 471,27 zł (80 tysięcy- dotacja, 47 471,27
zł wkład własny gminy)

4.

Utworzenie ekopracowni w
ramach programu „Moje
Ekologiczne Pracownie” z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi

Remont i wyposażenie
pracowni fizycznochemicznej

72.013,26 zł (50 tysięcy dotacja- zostanie
przekazana w 2022r.-22.013,26 zł wkład
własny gminy)

5.

Środki z rezerwy części
oświatowej subwencji
ogólnej

Doposażenie nowego
pomieszczeń do nauki
pozyskanego w wyniku
adaptacji pomieszczenia
nieprzeznaczonego do
nauki w monitor
interaktywny i kosze do
segregacji śmieci

10 000 zł- dotacja

6.

Podręczniki z dotacji

Wyposażenie szkoły w
podręczniki dla uczniów
klas 1-8.

48 876,30 zł

7.

Rządowy program „Poznaj
Polskę”

Dotacja na
zorganizowanie
wycieczek do miejsc
pamięci narodowej dla
uczniów klas 1-8.

Wycieczka dwudniowa do Torunia-koszt
całkowity- 12.500,00 zł, dotacja 10.000,00
zł, wkład własny gminy- 2.500,00.

Dotacja do zajęć
wspomagających dla
uczniów po powrocie do
nauki stacjonarnej.

11.004,00zł

8.

Zajęcia wspomagające
organizowane w ramach
rządowego programu wparcia
młodzieży

Wycieczka jednodniowa do Wrocławiakoszt całkowity- 6.250,00, dotacja5.000,00zł, wkład własny gminy 1.250,00zł.

Łączna kwota środków pozyskanych z dotacji: 402.480,3 zł
Wkład własny gminy: 80.234,53zł
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IX Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych ze środków
własnych gminy:
-naprawa doraźna dachu na budynku hali sportowej i budynku Szkoły Podstawowej w
Lututowie- 11 228 zł.
- wyremontowanie nowego pomieszczenia do nauki pozyskanego w wyniku adaptacji oraz
odnowienie sekretariatu szkolnego- 12 681,28
- materiały i usługi hydrauliczne dla polepszenia działania i naprawy instalacji hydraulicznej
w Szkole Podstawowej w Lututowie- 1628,2 zł
- konserwacja oświetlenia w SP w Lututowie (zakup i montaż opraw ledowych)- 1040 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki- 244, 77 zł
- skucie posadzki, tynku na ścianach i suficie oraz założenie nowego tynku w pomieszczeniu
pracowni fizyczno- chemicznej- 8241,00 zł
Zakup materiałów na potrzeby doraźnych napraw i remontów i malowania pomieszczeń w SP
Lututów- 3750,36 zł
- konserwacja tablicy interaktywnej Sony w SP w Lututowie- 221,40 zł
Koszt remontów i napraw w Szkole Filialnej w Niemojewie:
8406,74 zł w tym malowanie i odświeżanie pomieszczeń po termomodernizacji.
Koszt remontów i napraw w Szkole Filialnej w Swobodzie:
8687,77 zł w tym wymiana zniszczonej wykładziny w jednej z sal lekcyjnych oraz zakup
płytek i kleju do dwóch korytarzy.
X Koszt opału:
SP Lututów ekogroszek- 65.212,88 zł
SF Niemojew pelet- 17.580,14 zł
SF Swoboda ekomiał- 2.508,38 zł
XI Koszt energii elektrycznej:
SP Lututów- 28.253,21zł
SF Swoboda- 2.508,38 zł
SF Niemojew- 5.039,60 zł
Plan budżetu szkoły w 2021 roku- 5.843.816,30 zł
Wykonanie budżetu szkoły w 2021 roku- 5.708.045,30 zł

3.2.

Kultura

3.2.1. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie prowadzi działalność w oparciu
o statut i działa na podstawie uchwał. Jest samorządową instytucją kultury. Nadzór nad
organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Burmistrz Lututowa.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie prowadzi filie biblioteczną z siedzibą
w Szkole Podstawowej w Niemojewie.
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Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należą:
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz
prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczegółowych
potrzeb dla młodzieży,
- popularyzacja książki, wiedzy, czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami, stowarzyszeniami, służącymi rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji wewnętrznych i
zewnętrznych oraz doskonalenie form i metod pracy biblioteki.
Biblioteka systematycznie w miarę posiadanych środków dokonuje zakupów nowych książek
i tym zaspokaja potrzeby czytelników. W 2021 roku Biblioteka pozyskała dodatkowe środki
finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu
Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki pozyskanej
dotacji w kwocie 4.000 złotych nasze zbiory wzbogaciliśmy o kolejne 180 woluminów.
Poza statutowymi zadaniami w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Lututowie
w 2021 r. odbyło się spotkanie autorskie z Panią Joanną Wachowiak w ramach współpracy
z Wydawnictwem Literatura oraz udziału w Akcji czytelniczej „Z książką na walizkach”.
Po raz kolejny udało na się również zyskać partnerstwo w Ogólnopolskiej Akcji „Mała
książka – wielki człowiek”, w ramach której dzieci z rocznika 2015-2018 otrzymały karty
czytelnicze, naklejki oraz wyprawki składające się z książek. Dzięki tej akcji zyskaliśmy
nowych bardzo młodych czytelników.
Biblioteka dołączyła do akcji ,,Narodowego czytania”, wspólnie z pracownikami Miejskiego
Ośrodka Kultury przebrani w stroje z epoki czytali dramat pt. ,,Moralność Pani Dulskiej” na
lututowskim rynku.
Biblioteka była autorem projektu - Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Portrety Pisarzy
Polskich”. Projekt ten był współfinansowany przez Powiat Wieruszowski w ramach
Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego 2021 r., który cieszył się wielkim
zainteresowaniem. Celem konkursu było rozpropagowanie wśród młodzieży szkół
podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Wieruszowskiego twórczości wybitnych
pisarzy polskich. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 800 zł.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie znalazła się w gronie laureatów konkursu
TU MIESZKAM TU ZMIENIAM EKO Fundacji Santander Bank Polska, dzięki któremu
został zrealizowany projekt pt. "BAJKOWY ZAKĄTEK”. Na jego realizację otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 8000 zł. Dzięki pozyskanym środkom na niezagospodarowanym
placu na Stadionie Miejskim w Lututowie, powstał „Bajkowy Zakątek” dla najmłodszych
mieszkańców naszej Gminy.
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MGBP brało udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”. W ramach
projektu zrealizowane zostały warsztaty online z zakresu „PROJEKTOWANIA I
REALIZACJI SERWISÓW INTERNETOWYCH ORAZ GIER MOBILNYCH”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowej”). Za ukończony projekt MGBP otrzymała sprzęt elektroniczny w
postaci 6 tabletów.
Biblioteka zorganizowała również spotkanie autorskie z młodym mieszkańcem naszej gminy
Mateuszem Szulczewskim, autorem książkę pt. ,,?”.
W listopadzie zostało zorganizowane przedstawienie dla najmłodszych pt. ,,Opowieści
z Laponii”, przygotowane przez Formy Teatralne Widowisko z Krakowa.
Od sierpnia 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka w Lututowie rozpoczęła realizację
projektu pn. ,,Bitwa Pod Lututowem 1863 – zapomniane miejsce, zapomniani
bohaterowie”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Fundacji Orlen w ramach
programu grantowego ,,Czuwamy! Pamiętamy!”. Biblioteka otrzymała dofinasowanie na
realizację projektu w kwocie 7 tysięcy złotych. W ramach projektu zostały odnowione
kamienie oraz krzyż – w miejscowości (Piaski) upamiętniające bohaterów tragicznych
wydarzeń z 1863 roku – bitew powstańczych, w których polegli m.in. mieszkańcy Lututowa.
W 2021 roku realizowane były konkursy dla dzieci:
- Konkurs Wielkanocny pt. ,,Pisanka Wielkanocna” dla dzieci z klas 1-3 szkoły
podstawowej oraz ,,Wielkanocny Zając” dla dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej z terenu
naszej gminy.
- Bożonarodzeniowy – pt. ,,Kalendarz Adwentowy” dla dzieci ze szkół podstawowych
z terenu gminy Lututów.
Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wystawy tych prac odbyły się w Kościele
Parafialnym w Lututowie.
MGBP w Lututowie prowadzi lekcje biblioteczne dla dzieci szkół podstawowych,
przedszkolaków jak również uczniów szkół ponadpodstawowych.
Współpracuje z wszystkimi instytucjami z terenu Gminy Lututów oraz Powiatu
Wieruszowskiego a także instytucjami z terenu województwa łódzkiego.
Biblioteka zyskała nowy wygląd, miejsce dla dzieci, które przyciąga młodych czytelników,
nie tylko znajdują dla siebie pozycje książkowe, ale również mają miejsce na chwilę zabawy.
Biblioteka w 2021 r. złożyła następujące wnioski :
- Fundacja ORLEN „ Czuwamy! Pamiętamy!
- Santander Bank „ Tu Mieszkam Tu zmieniam ECO”
- Fundusz Patriotyczny – edycja 2020-2021 – NCK
- ,,Kultura - Interwencje 2021” - NCK
- Patriotyzm Jutra – Muzeum Historii Polski w Warszawie
- ,,Rozgrzewamy Polskie Serca” – PGNiG
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- ,,Na dobry początek XIV edycja” – Fundacja BGK
- Generacja 6.0. IV edycja – Fundacja BGK
- Niepodległa” PROGRAM NIEPODLEGŁA
- „ Kultura dostępna 2022” - MKDN
- ,,Bank Młodych Mistrzów Sportu” – Fundacja Santander
- Powiatowy Konkurs plastyczny ,,Portrety Pisarzy Polskich” – Powiat Wieruszowski –
(otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1000 zł - realizacja w 2022 roku)
- V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej ,,Piękna Niepodległa” – Powiat Wieruszów
– (otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1000 zł - realizacja w 2022 roku)
- Kultura Dostępna 2022 – NCK
Liczba zakupionych woluminów w 2021 r.
– 423
Stan zbiorów bibliotecznych w MGBP w Lututowie w 2021 r.
– 19171
Stan zbiorów bibliotecznych w MGBP w Lututowie filia Niemojew w 2021 r.– 3340
Liczba wypożyczeń w 2021 r. w MGBP w Lututowie w 2020r.
– 3028
Liczba wypożyczeń w 2021 r. w MGBP w Lututowie filia Niemojew w 2020r. – 1

3.2.2.

Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka w Lututowie należy rozpowszechnianie
i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego
uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących
dorobek kultury, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej
i społecznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych.
Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie prowadzi otwarte zajęcia, warsztaty, spotkania,
konkursy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie naszej
gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie muzyki, działań o charakterze
rękodzielnictwa, plastyki i swym zasięgiem obejmuje zarówno uczestników czynnych
tj. zgrupowań w sekcjach, kołach, klubach działających w naszych placówkach, jak i biernych
tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonej jako spotkania, wystawy,
kiermasze itd. Od stycznia 2021 r. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie rozpoczął realizację
projektu „TWÓRCZE 60 +”. Projekt został dofinansowany w kwocie 15 000 zł przez
Fundację BGK w ramach programu „ GENERACJA 6.0”. Celem projektu było
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez
inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy
oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia. Dodatkowym celem była
poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zajęciom
sportowym, Nordic Walking oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację
różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej. MOK w Lututowie w
ramach projektu zorganizował wiele warsztatów z różnych dziedzin (wikliniarskie,
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florystyczne, malarstwo, rzeźba, fitness) jak również spotkania ze specjalistami: dietetykiem,
psychologiem, informatykiem oraz kosmetyczką. Dodatkową atrakcją był wyjazd na basen,
spotkania z poezją oraz wyjazd do opery Wrocławskiej na Musical pt. ,,Skrzypek na dachu”
dla wszystkich uczestników projektu.
Od 1 lutego 2021 roku MOK rozpoczął realizację projektu ,,Młodzieżowa Rada Kultury"
w ramach Programu Równać Szanse 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, gdzie otrzymaliśmy dotację
w Regionalnym Konkursie Grantowym w kwocie 8400 zł. Celem Programu było wyrównanie
szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Rada działająca przez okres sześciu
miesięcy miała na celu przede wszystkim ukazanie młodzieży świadomego i samodzielnego
osiągania wyznaczonych inicjatyw, przedsięwzięć i koncepcji. Pomysłami jakie realizowały
dziewczyny w ramach projektu były warsztaty, spotkania jak i bezinteresowne działania, które
miały na celu pomoc otoczeniu.
Od maja realizowany był projekt pt. „ Lututowski Etno Jarmark”. Projekt ten był
dofinasowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska 2021". Otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie: 18 000 zł. W ramach projektu organizowane były warsztaty dla dorosłych i dzieci
m.in. florystyczne, rzeźbiarskie, wycinanka, kwiaty z bibuły, malowanie na szkle. Uroczystym
zakończeniem tego projektu był zorganizowany na Lututowskim rynku Jarmark pn.
,,Lututowski Etno Jarmark”. W trakcie Jarmarku odbył się koncert zespołów
folklorystycznych ,występ Kabaretu EWG oraz plener rzeźbiarski.
Miejski Ośrodek w Lututowie brał udział w Projekcie pn. ,,Przystanek Kultura - Musical"
realizowany w ramach programu Kultura Dostępna, dofinansowany ze środków Ministra
Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu promocji kultury we
współpracy z Łódzkim Domem Kultury. Projekt ten skierowany był dla osób 60+, podczas
których realizowane były warsztaty: świat musicalu, aktorskie, taneczne oraz wokalne. Nasi
seniorzy pracowali nad ćwiczeniami z gry aktorskiej, pamięcią oraz pracą nad wyobraźnią.
Poznali podstawowe kroki i technikę tańca współczesnego oraz zapoznali się z historią
śpiewu, musicalu wraz z wieloma ciekawostkami dotyczącymi pracy i graniu w spektaklach
teatralnych. Dodatkową atrakcją kończącą warsztaty był wyjazd Seniorów do Teatru
Muzycznego w Łodzi, gdzie obejrzeli premierowy miłosny musical teatralny pt. "Pretty
Woman" reżyserii Jakuba Szydłowskiego.
Miejski Ośrodek Kultury zorganizował wakacje dla dzieci z naszej gminy, podczas których
uczestniczyły one w różnych warsztatach oraz wspólnym wyjeździe do wieruszowskiego
kina - Kino Słońce na seans pt. "Krudowie 2 - Nowa Era". Dla uczestników wakacyjnej
przygody został zorganizowany wyjazd do Wioski Indiańskiej Pocahondas do Wrocławia,
w której czekała na naszych maluchów moc konkurencji i zabaw Najmłodsi odwiedzili
fabrykę ceramiki. Na zakończenie Wakacyjnej Przygody odbył się piknik ze smakołykami na
Stadionie Sportowym.
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30 listopada zakończono realizacje projektu „Remont i modernizacja pomieszczeń
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie” w ramach programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury 2021”. MOK otrzymał na to
zadanie dofinansowanie w kwocie 99.000,00 zł. W ramach projektu została wyremontowana
sala lustrzana oraz korytarze domu kultury. Zostały zakupione nowe stoły, gablota
ekspozycyjna oraz założona została do sali lustrzanej roleta zewnętrzna. Mamy nadzieję, że
poprawa stanu infrastruktury wpłynie na zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej oraz
podniesie jej atrakcyjność a wdrażając nowe technologie wzmocni działalność o charakterze
ponadregionalnym.
MOK był współorganizatorem tegorocznego ,,Narodowego czytania”. Pracownicy przebrani
w stroje z epoki czytali dramat Gabrieli Zapolskiej - ,,Moralność Pani Dulskiej” na
lututowskim rynku.
W grudniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Lututowie odbył się Jarmark
Bożonarodzeniowy. Został on zorganizowany wewnątrz jak i na zewnątrz Miejskiego
Ośrodka Kultury. Na Jarmarku gościły stoiska wystawiennicze Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Lututów i nie tylko, które obfitowały w przepiękne rękodzieła i przepyszne
potrawy wigilijne. Na scenie odbywało się kolędowanie uczennic oraz absolwentów szkoły
Podstawowej w Lututowie. Nasz jarmark również uświetnił występ scholi „NieBoToMy”. Na
zakończenie jarmarku odbyło się wspólne kolędowanie z Kapelą Lututowianie. Nie zabrakło
także występów tanecznych, grup Mental, Mental Kids i Mental Junior. W trakcie
uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom konkursu " Kalendarz Adwentowy". Nie
zabrakło spotkania z Mikołajem, jego Elfami, Olafem oraz alpakami w Mikołajowej
zagrodzie. Na zakończenie jarmarku, na lututowskim rynku odbył się pokaz fireshow teatru
NAM-TAR „ Mikołaj w Ognistej Krainie”.
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie, to nie tylko prowadzenie zajęć
cyklicznych, ale również organizacja imprez okolicznościowych i plenerowych.
W 2021 roku odbywały się u nas następując imprezy i
współorganizatorem był dom kultury:

wydarzenia, których

- Piknik Rodzinny Województwa Łódzkiego, na którym można było się spotkać
z Marszałkiem woj. Łódzkiego - Grzegorzem Schreiberem w ramach cyklu spotkań
"Porozmawiajmy w Łódzkiem".
- Koncert poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Na naszej lututowskiej scenie
wystąpili soliści Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z Orkiestrą Kameralną prowadzoną przez
Pana Michała Kocimskiego.
- Koncert pt. "Borusowe Wesele" w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Klonowa, łączący
muzykę ludową z nowoczesnymi aranżacjami.
- Warsztaty dla dzieci i dorosłych w ramach projektu „Wzrok, słuch, dotyk'' realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Realizator projektu KGW
Sokolniki.
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W MOK w Lututowie został zorganizowany ,,I Powiatowy Przegląd Zespołów
Tanecznych” realizowany w ramach Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego
współfinansowanego przez Powiat Wieruszowski. W konkursie wzięło udział 12 grup
tanecznych z terenu całego powiatu wieruszowskiego.
Miejski Ośrodek Kultury był współorganizatorem wraz z Gminą Lututów Dnia Dziecka ,
który odbył się na Stadionie Sportowym.
Również w okresie wakacyjnym na Stadionie Sportowym został zorganizowany przez dom
kultury Festiwal Kolorów w ramach programu ,,Równać Szanse” finansowanego ze środków
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Podczas Festiwalu towarzyszyły takie atrakcje jak: dmuchańce, Piana party oraz przejazd
wokół boiska wrakami z Family of Wrak Race. Na to przedsięwzięcie przygotowane zostały
stoiska z malowaniem twarzy, z własnoręcznie zrobionymi eko-torbami oraz
z malowaniem odzieży, rozdawano również gadżety z logiem MRK. Nie zabrakło zabaw
w postaci wspólnego just dance czy wyrzutów kolorów. Podczas festiwalu odbył się pokaz
grup tanecznych z terenu Powiatu Wieruszowskiego oraz uroczyste wręczenie nagród
laureatom „I Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych – Time for dancing Diamonds”.
Na zakończenie odbyło się kino plenerowe.
W Miejskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia taneczne Mażoretek, zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży z grup tanecznych Mental Kids, Mental Junior oraz Mental.
Grupa Taneczna MENTAL brała udział w pierwszym Międzynarodowym konkursie tańca
International Dance Competition ,,Magic of Dance'' objęty honorowym patronatem
Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek.
Do przeglądu zgłosiło się 640 uczestników, wśród młodych artystów zaprezentowali się
głównie tancerze z Polski, ale również z Japonii, Finlandii, Hiszpanii, Egiptu i Armenii. Grupa
Taneczna zaprezentowała układ jazzowy pt. ,,Bezwarunkowo… '' w kategorii wiekowej 17+,
nasza grupa wywalczyła III miejsce na skalę międzynarodową.
Przy MOK w Lututowie działa Klub Sportowy CZARNA DAMKA, organizuje turnieje
warcabowe na różnym szczeblu.
W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są dla dzieci i młodzieży warszataty – nauka
gry w szachy i warcaby. Również w naszej instytucji działa Sekcja Brydżowa. Przy domu
kultury działa Kapela ,,Lututowianie”, które występuje na różnych imprezach
okolicznościowych, uroczystościach gminnych, powiatowych a nawet ogólnokrajowych.
W MOK w Lututowie odbywają się również zajęcia Fitness oraz aerobik dla dorosłych.
MOK brał udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”. W ramach
projektu zrealizowane zostały warsztaty online z zakresu „PROJEKTOWANIA I
REALIZACJI SERWISÓW INTERNETOWYCH ORAZ GIER MOBILNYCH”.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowej”). Za ukończony projekt MOK otrzymała sprzęt elektroniczny w
postaci 6 laptopów.
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W 2021 roku zostały napisane następujące wnioski o pozyskanie dodatkowych funduszy
zewnętrznych na rozwój kultury:
- ,,Wakacje z domem Kultury” – PGE
- Fundusz patriotyczny” – Priorytet I
- ,, Równać szanse – Małe Granty”
- Fundusz patriotyczny” – Priorytet II
- ,,Skrzydła dla Mamy – II edycja – Fundacja BGK
- Kultura – Interwencje 2021- NCK
- Niepodległa – Program Niepodległa
- Infrastruktura domów kultury 2022” - MKDN
- ,,Edukacja Kulturalna 2021” – NCK
- Moja Mała Ojczyzna, V edycja” – Fundacja BGK
- ,,Na dobry początek! XIV edycja” – Fundacja BGK
- ,,Konwencja Cyfrowa Domów Kultury” - NCK
- ,,Generacja 6.0” – Fundacja BGK
- ,,Moje miejsce na Ziemi” –Fundacja Orlen
„ Edukacja Kulturalna 2022” – MKDN
- „ Kultura dostępna 2022”- MKDN
- ,,Bank Młodych Mistrzów Sportu” – Fundacja Santander
- ,,Powiatowa Biesiada Folklorystyczna” – Powiat Wieruszowski (otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 1000zł, realizacja projektu w 2022 r.)
- ,,II Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych” – Powiat Wieruszowski
(otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1000zł, realizacja projektu w 2022 r.)
- ,,Edukacja Kulturalna 2022” – NCK

Działalność sportowa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lututowie
W skład kompleksu sportowego wchodzą:
- boisko do piłki nożnej z bieżnią i trybunami na 400 miejsc,
- boisko do piłki siatkowej plażowej,
- zewnętrzna siłownia plenerowa wraz z placem zabaw dla dzieci,
- budynek socjalno-gospodarczy Pilawa w którym znajduje się sala zabaw Figloraj,
salka fitness, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia szatniowo-sanitarne,
- boisko Orlik 2012 na którym znajduje się boisko z sztuczną trawą do gry w piłkę nożną,
boisko wielofunkcyjne z możliwością gry w piłkę siatkową, koszykówkę i tenisa oraz
zaplecze socjalne.
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-20:00,
sobota-niedziela od godziny 15:00 do 20:00.
Na stadionie w 2021 roku pracowały cztery osoby zatrudnione na pełnym etacie
w Miejskim Ośrodku Kultury ; dwóch instruktorów oraz dwóch pracownik gospodarczy.
Główne zadania i cele jakie stoją przed pracownikami Ośrodka to:
-popularyzacja sportu dla wszystkich
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- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom poprzez odpowiednie przygotowanie
wszystkich boisk i urządzeń na obiekcie oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników
zajęć,
- organizacja różnego rodzaju zawodów sportowych, sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw,
- rozbudzanie zainteresowań sportowych, kształtujących potrzebę ruchu w czasie wolnym
od codziennych obowiązków oraz prowadzenie zdrowego trybu życia,
- współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami przy organizacji
imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i okolicznościowych .
W godzinach 8:00-15:00 głównymi uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież ze szkół
z terenu Lututowa biorące udział w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych z wychowania
fizycznego oraz dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy, które
odwiedzały naszą świetlicę Figloraj oraz bawiły się na placu zabaw.
Po godzinie piętnastej głównymi uczestnikami zajęć były dzieci, młodzież oraz osoby
starsze z terenu naszej gminy biorące udział w zajęciach sportowych i sportowo-rekreacyjnych
prowadzonych na boiskach Orlik w następujących dyscyplinach : piłka nożna, koszykówka,
piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, tenis ziemny. Na boisku piłkarskim trenowali
zawodnicy Klubu Sportowego ,,Jaga”, zarówno juniorzy jak i seniorzy oraz rozgrywali mecze
towarzyskie i ligowe. Pracownicy stadionu odpowiedzialni są za przygotowanie
boisk.(koszenie trawy , malowanie linii, zakładanie i zdejmowanie siatek itp.).
Cztery razy w tygodniu prowadzone były zajęcia dla dziewcząt i chłopców w piłce nożnej pod
patronatem Piłkarskiej Akademii Lututów.
Coraz większą popularność w naszej gminie zdobywa tenis ziemny, zarówno wśród dzieci,
młodzieży jak i osób starszych.
W okresie letnim coraz więcej osób w różnym wieku próbuje swoich sił w tej dyscyplinie
sportu, drużyna ,,35 plus” dwa razy w tygodniu trenowała oraz rozgrywała mecze na Orliku.
Ważnym działaniem Ośrodka była współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami, zakładami pracy i klubami sportowymi przy organizacji imprez
sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
W roku 2021 ze względu na ograniczenia Covd19
byliśmy zmuszeni zrezygnować
lub ograniczyć organizacje wielu imprez cyklicznych, mimo to kilka z nich odbyło się:
- 01 czerwca Dzień Dziecka
- 16 czerwca Turniej dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Lututowa
- 18 lipiec Piknik Rodzinny
- Imprezy okolicznościowe z ogniskiem dla szkół i zakładów pracy,
- Imprezy urodzinowe dla najmłodszych w Figloraju
- Mecze piłkarskie (juniorzy i seniorzy).
Aby zapewnić naszym najmłodszym uczestnikom zajęć jeszcze lepszą bazę do zabawy
29 sierpnia dzięki staraniom Dyrektora i przy współpracy naszych pracowników oddano
do zabawy ,, Bajkowy Zakątek", w którym najmłodsi będą mogli bezpiecznie spędzać czas.
Podsumowując działalność bieżącą Ośrodka należy zaznaczyć, że wszystkie wymienione
zajęcia i imprezy ze względu na pandemie odbywały się tylko w dozwolonym okresie
i zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa uczestników w/w zajęć.
W dniach od 16 września do 02 grudnia 2021 r. w ramach programu ,,Umiem Pływać,,
realizowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów klas I- III Szkół
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Podstawowych w roku 2021 już po raz ósmy odbyły się w wymiarze 20 godzin lekcyjnych
zajęcia z nauki pływania, w których udział wzięło 45 uczniów klas I- III ze Szkół
Podstawowych z Lututowa, Niemojewa i Swobody. Zajęcia prowadzone były przez
wykwalifikowanych instruktorów na krytej pływalni w Wieluniu.
Prowadzone działania sportowe oparte były głównie na funduszach samorządowych oraz
środkach pozyskiwanych z programów pomocowych. Ważną decyzją władz samorządowych
w tworzeniu warunków do uprawiania amatorskiego sportu jest bezpłatne udostępnienie bazy
sportowej mieszkańcom gminy, klubom i stowarzyszeniom działającym na polu kultury
fizycznej.
W roku 2021 aby te wszystkie zajęcia i imprezy mogły się odbywać w bezpiecznych
warunkach zakupiono wiele urządzeń i sprzętu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie
Ośrodka:( traktor ogrodowy Stiga, przyczepka do traktorka, dmuchawa Husgvarna, zbieracz
do trawy i liści Cedrus, kosiarka Husgvarna, piłkochwyt na boisko Orlik, nowe siatki
na bramki, garaż blaszany).
W 2021r. rozpoczęto adaptację budynku po byłych mieszkańcach pod siłownię, która
zostanie oddana do użytku w I kwartale 2022r.
Wszystkie zajęcia, zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne, które zaproponowaliśmy
naszym uczestnikom miały na celu pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa
do aktywnego uczestnictwa w życiu sportowo- rekreacyjnym gminy, zaszczepienie potrzeby
ruchu w czasie wolnym i prowadzenie zdrowego stylu życia.

3.3.

Sport

1. Informacja o stanie bazy obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie
gminy
Gmina Lututów posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę sportową, która stwarza warunki do
organizacji ponadlokalnych zawodów sportowych, turniejów: piłkarskich, tenisa ziemnego
i piłki siatkowej. Zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu realizowane są na bazie
stadionu sportowego wraz z wielofunkcyjnym kompleksem boisk „ORLIK” i siłownią
zewnętrzną.
Gmina Lututów jest w posiadaniu przy ulicy Ogrodowej 9 w Lututowie Stadionu
Komunalnego w skład którego wchodzą m.in.
- pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej,
- trybuna dla widowni na 400 miejsc siedzących (krzesełka),
- bieżnia lekkoatletyczna o długości 400 metrów,
- skocznia w dal: zeskok – piaskownica, rozbieg – ścieżka naturalna (mączka ceglana),
- rzutnia do pchnięcia kulą – zlokalizowana na łuku stadionu, po stronie wewnętrznej bieżni,
- boisko do piłki siatkowej plażowej,
- trzy drewniane altanki i grill,
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- boisko ,,Orlik 2012,, składające się z dwóch boisk: do piłki nożnej (sztuczna trawa), boiska
wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa) do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i tenis,
oraz pawilon w którym znajduje się biuro, magazyn, szatnie z natryskami i toaletą,
cały obiekt jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany.
- budynek socjalno-gospodarczy ,,Pilawa,, z zapleczem socjalnym (szatnie, natryski, toalety) i
świetlicą w której funkcjonuje Figloraj – sala zabaw ruchowo-sprawnościowych, dla dzieci do
lat 12, w której znajdują się m.in. basen z piłeczkami, zjeżdżalnie, labirynty i tory przeszkód,
ponadto w świetlicy są jeszcze salka fitness, stół do bilarda, stół do tenisa, piłkarzyki,
trampolina,
- siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw (OSA),
- Bajkowy Zakątek miejsce do rekreacji dla rodzin z dziećmi,
- pomieszczenia po byłym mieszkaniu komunalny przygotowano do zaadaptowania na
siłownię wewnętrzną.

Zakupiono nowy traktorek do koszenia trawy wraz z przyczepką, oraz nowy garaż blaszany na
sprzęt, ORLIK na boisku do piłki nożnej wymieniono piłko chwyty za bramkami i
przeprowadzono renowację nawierzchni boiska z sztuczną trawą na boisku wielofunkcyjny
odnowiono linie wyznaczające poszczególne boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa
ziemnego.
Powstał BAJKOWY ZAKĄTEK czyli miejsce rekreacyjne dla rodzin z dziećmi oraz
przeprowadzono gruntowny remont mieszkania komunalnego z myślą o zaadaptowaniu go
pod siłownię wewnętrzną. SYLWIA.
Gmina Lututów posiada również w obiektach szkolnych halę sportową oraz salę
gimnastyczną, z których w godzinach popołudniowych poszczególne sekcje organizują
treningi oraz rozgrywki.
Na terenie gminy znajduje się również boisko do gry w piłkę nożną nie będącą własnością
gminy w miejscowości Świątkowice.

2. Informacja o działalności klubów i stowarzyszeń sportowych na terenie gminy
Na terenie gminy działa pięć klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji stowarzyszeń
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie : LKS Jaga Lututów piłka nożna
seniorów klasa „A” oraz sekcja brydża sportowego, Piłkarska Akademia Lututów piłka nożna
dzieci w wieku od 7 lat do 14 lat juniorzy klasa okręgowa LKS Start Świątkowice piłka nożna
klasa „B”, LKS Czarna Damka Lututów warcaby oraz szachy, Środowiskowy Klub Tenisa
Stołowego Lututów tenis stołowy.
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3. Informacja o formach wsparcia finansowego dla klubów i stowarzyszeń
z budżetu gminy
W roku 2021 na zadanie publiczne pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów i juniorów,
organizowanie turniejów warcabowych, szachowych, tenisa stołowego, brydża sportowego
oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na obszarze Gminy Lututów została
przeznaczona kwota 65.000 zł w ramach powierzenia wykonania zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji którą wykonywał klub LKS Jaga
Lututów.
Gmina wspiera kluby udzielając im z możliwości korzystania z bazy obiektów sportowy;
stadion i orlik w Lututowie, sala i hala przy szkole w Lututowie oraz pomoc w transporcie na
zawody i rozgrywki. W ramach projektu Lokalny Animator Sportu zatrudniono dwóch
animatorów przez okres 9 miesięcy kwota pozyskana 10.800 zł i dofinansowanie z gminy
10.800 zł
W roku 2021 przekazano również na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego po 1.000 zł dla następujących stowarzyszeń:
- w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Integracyjnego
„Rodzina” w Lututowie;
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla
następujących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy: KGW w Chojnach,
KGW w Dobrosławiu, KGW w Dymkach, KGW w Kopaninach, KGW w Kluskach,
KGW w Łękach Dużych, KGW w Łękach Małych „Malowane Usta”, KGW w Swobodzie,
KGW w Zygmuntowie.

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
W oparciu o dane Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie zawarte w sprawozdaniu
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania KPP
w Wieruszowie na terenie gminy Lututów w 2021 roku przestępczość ogółem przedstawia się
następująco.
W 2021 r. na terenie gminy Lututów stwierdzono 40 przestępstw, wskaźnik wykrywalności
kształtuję się na poziomie 67,8%
Odnotowano:
 29 przestępstwa kryminalne, wskaźnik wykrywalności na poziomie 64,4 %.
 5 kradzieży z włamaniem, wskaźnik wykrywalności na poziomie 0 %
 7 kradzieży cudzej rzeczy, wskaźnik wykrywalności na poziomie 71,7 %
Na terenie gminy Lututów w 2021 r. odnotowano 3 wypadki drogowe w których ucierpiało 5
osób, odnotowano również 44 kolizje drogowe. W 2021 r. na terenie tutejszej Gminy nie
stwierdzono: przestępstw kradzieży pojazdu, przestępstw rozbójniczych, przestępstw bójki
i pobicia, przestępstw narkotykowych, nie ujawniono przestępstwa uszczerbku na zdrowiu.
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W 2021 r. przeprowadzono ogółem 480 interwencji funkcjonariuszy policji, z czego 34 to
interwencje domowe.
W każdy czwartek w Urzędzie Miejskim w Lututowie dzielnicowy pełnił swoje dyżury
w utworzonych punktach przyjęć interesantów. Dyżury te umożliwiają ułatwienie kontaktu
lokalnej społeczności z dzielnicowym odpowiedzialnym za swój rejon służbowy. Ponadto
każdy dzielnicowy aktywnie uczestniczył w pracach zespołów interdyscyplinarnych oraz grup
roboczych w ramach prowadzonych procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw.
„niebieskiej karty”.
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5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I OCHRONA ZDROWIA
5.1.Ochrona przeciwpożarowa
Informacja ogólna o jednostkach OSP działających na terenie gminy
Ochronę przeciwpożarową zapewnia na terenie całej gminy aż 10 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, z czego sami mieszkańcy Lututowa mogą liczyć na pomoc trzech
jednostek tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie oraz w bliskich sąsiedztwie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach oraz w Niemojewie. Łącznie w jednostkach
zrzeszonych jest 403 członków, w tym 124 czynnych strażaków ratowników posiadających
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie. Jednostki OSP Niemojew, OSP Lututów oraz
OSP Chojny zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Aktywność jednostek OSP nie ogranicza się wyłącznie do działalności ratowniczo – gaśniczej
ale także edukacyjnej. Przy jednostkach OSP Piaski oraz OSP Lututów aktywnie działają oraz
stale rozwijają się Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze skupiające w swoich szeregach 99
młodych strażaków. Tutejszy samorząd systematyczne wspiera finansowo wszystkie jednostki
OSP z terenu gminy poprzez zakup wyposażenia ratowniczo – gaśniczego. Jednostka OSP
w Lututowie jest obecnie najstarszą jednostką działającą na terenie gminy, której początki
sięgają roku 1903.
Lp.

Nazwa jednostki

KRSG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OSP Chojny
OSP Dobrosław
OSP Dymki
OSP Huta
OSP Kluski
OSP Lututów
OSP Łęki
OSP Niemojew
OSP Piaski

Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie

10.

OSP Świątkowice
OGÓŁEM

Nie

RAZEM
1
1
2
1
1
3
1
2
3
0
15

Ilość samochodów
Średnie
Lekkie
1 MAN
0
1 Lublin
0
1 STAR
1 ŻUK
4 STAR
0
1 ŻUK
0
1 VOLVO
2 Iveco, Renault
1 Żuk
0
1 STAR
1 Lublin
1 Ifa
2 Mercedes,
Renault
0
0
6
9
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Informacja o formach i wysokości wsparcia finansowego i rzeczowego dla jednostek
OSP w minionym 2021 roku
W roku 2021 na bieżące utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy Lututów została
przeznaczona kwota 49.000 zł w ramach dotacji na wydatki bieżące. Na remont strażnic
przeznaczono dla OSP Chojny 25.000 zł, OSP Dobrosław 10.000 zł ,OSP Dymki 10.000 zł,
OSP Huta 10.000 zł, OSP Kluski 10.000 zł, OSP Łęki 19.000 zł, OSP Niemojew 20.000 zł,
OSP Piaski 30.000 zł.
Bieżące wydatki czyli zakup paliwa do samochodów strażackich , przegląd techniczny,
naprawy oraz badania strażaków ochotników są pokrywane z rachunku gminy Lututów.

Informacja o współpracy z PSP Wieruszów
Państwowa Straż Pożarna Wieruszów na bieżąco przekazuje informacje o stanie
bezpieczeństwa pożarowego i zagrożeniach występujących na terenie powiatu i gminy.
Współdziała w zakresie poprawy bezpieczeństwa powszechnego obywateli oraz kontroluje
obiekty użyteczności publicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej. W ramach
współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje szkolenia dla strażaków
ratowników, techników oraz kursy medyczne.
Jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz przeprowadzają
inspekcję gotowości do działań operacyjnych tych jednostek OSP które wchodzą
w skład systemu. Biorą udział jako sędziowie w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

5.2.

Ochrona zdrowia

Ochronę zdrowia mieszkańcom gminy w minionym 2021 roku zapewniał Samodzielny
Publiczny Zakład Podstawowej opieki Zdrowotnej w Lututowie dla którego organizatorem
jest Gmina Lututów. Ośrodek prowadzi swoją działalność w oparciu o kontrakt na
wykonywanie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ma pod swoją opieką
zadeklarowanych 3696 osób.
Godziny pracy według kontraktu są w pełni dostosowane do potrzeb społeczeństwa.
 Gabinet lekarski i gabinet zabiegowy pracuje na dwie zmiany od godziny 8 do
godziny 18 od poniedziałku do piątku.


Pozostałe gabinety pracują od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 16.



W godzinach nocnych oraz w soboty, niedziele i święta dyżur pełni opieka
całodobowa w Wieruszowie.

Do podstawowych zadań Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej należy:
 Przeprowadzanie badań i udzielanie porad lekarskich osobom zgłaszającym się, oraz
zapewnienie opieki osobom obłożnie chorym pozostającym w domu/ wizyty domowe.
 Odbywanie wizyt patronażowych w domach noworodków i niemowląt.
 Ewidencjonowanie chorych na choroby przewlekłe/ czynne poradnictwo.



Kierowanie chorych do poradni specjalistycznych, szpitali, poradni diagnostycznych i
na leczenie sanatoryjne.
Prowadzenie analizy stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką.
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Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy.
Szerzenie oświaty zdrowotnej.
Udzielanie świadczeń diagnostycznych obejmujących analizy i inne badania mające
na celu rozpoznawanie stanu zdrowia.
Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji medycznej.



Wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych.

W przeciągu roku 2021 zostało przyjętych przez lekarzy medycyny 17614 osób
Wizyt domowych u ciężko chorych wykonanych zostało 153 oraz 8336 teleporady.
Badania te przeprowadzono w ramach poszczególnych pogłębionych badań lekarskich typu
„bilans zdrowia” w następujących rocznikach:
Dzieci 2,4,6,10,13,16 ,18-19 latkach.
-Bilans 2-lalków przebadano 27 dzieci
-Bilans 4-latków przebadano 30 dzieci.
-Bilans 6-latków przebadano 42 dzieci
-Bilans 10-latków przebadano 54 dzieci
-Bilans 13-latków przebadano 68 dzieci
-Bilans 16 latków przebadano 50 dzieci
-Bilans 18-19-latków przebadano 57 dzieci
Wykonano fluoryzację u 307 dzieci w cyklu 6 x w roku szkolnym w klasach I-V1 u każdego
ucznia.
Części uczniów wydano skierowania do poradni specjalistycznych
Najczęstsze schorzenia, będące przyczyną objęcia opieką dzieci i młodzieży, to wada
postawy, skrzywienia kręgosłupa, odstające łopatki, plecy okrągłe, płaskostopie, wady
wzroku, choroby tarczycy.
W 2021 roku wykonano następującą ilość szczepień:
1. W grupie wiekowej 0-2 lat zaszczepiono 52 dzieci wg. kalendarza szczepień 3x Euvax, 3 x
DTP i Polio, 1x odra
2. W grupie wiekowej 5- latków p/Di-Te i Polio, zaszczepiono 38 dzieci + MMR
3. W grupie wiekowej 9- latków zaszczepiono 44 dzieci przeciwko odrze śwince i różyce.
4. W grupie wiekowej 13-latków zaszczepiono 42 dzieci p/błonicy, tężcowi i krztuścowi
5. W grupie wiekowej 18 latków zaszczepiono 52 dzieci p/błonicy, tężcowi.
6. Szczepienia przeciw WZW typu B osób z otoczenia nosiciela 5 osoby /16 szczepień/
W roku 2021 pielęgniarka wykonała 194 odwiedziny w domu chorego w celu wykonania
iniekcji dożylnych i domięśniowych w ilości 275 oraz zmiana opatrunków wykonano 29
patronaże pielęgniarki środowiskowej do 2 lat. W gabinecie zabiegowym wykonano 345
EKG, iniekcji dożylnych, iniekcji domięśniowych, zmiany opatrunku w ilości 1455.
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5.3.

Działalność gabinetu rehabilitacji

W 2021 roku przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Lututowie funkcjonował także gabinet rehabilitacji zlokalizowany w budynku
przy ul. Klonowskiej. W ramach podpisanej umowy na świadczenie usług rehabilitacyjnych w
2021 roku w gabinecie tym wykonano następujące zbiegi:
Fizykoterapia: Laseroterapia: 930, Ultradźwięki: 240, Pole magnetyczne: 1540, Lampa
Sollux: 1250, Prądy Tens: 2010, Jonoforeza: 90, Ultrafonoforeza: 1720, Prądy
interferencyjne: 650, Elektrostymulacja: 110, Prądy Kotza: 10, Prądy Trauberta: 0, Prądy
Diadynamiczne: 20, Krioterapia: 1340
Wodolecznictwo: Masaż Wirowy kkg- 310, Masaż Wirowy kkd – 400, Masaże: 560, Masaż
limfatyczny: 0
Kinezyterapia: Ćwiczenia w odciążeniu: 1660, Ćwiczenia wzmacniające mm. Grzbietu: -,
Ćwiczenia usprawniające: -, Ćwiczenia czynno bierne: 130, Ćwiczenia czynne:130,
Ćwiczenia samo wspomagane: 320, Ćwiczenia izometryczne: 20, Rotor: 130, Ćwiczenia na
tablicy manualnej: 30, Wyciągi: 160, Ćwiczenia rozciągające: 20, Ćwiczenia równowagi: 0,
Indywidualna praca z pacjentem: 340, Ćwiczenia oddechowe: 40, mobilizacje – 10.
ILOŚĆ PACJENTÓW W ROKU 2021 - 289 OSÓB (1 CYKL ZABIEGOWY TRWA- 10
DNI ROBOCZYCH)

6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.1.

Gospodarka odpadami

W 2021 roku Gmina Lututów realizowała zadania z zakresu gospodarki odpadami przy
współpracy z firmą wywozową EKO – REGION Bełchatów. Zgodnie z wymogami
określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lututów realizowany był przez firmę EKOREGION Sp. z o.o. z siedziba w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości zamieszkałych uzyskali możliwość selektywnego zbierania bioodpadów
„u źródła” czyli bezpośrednio na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach.
Selektywnym odbiorem odpadów komunalnych zostały objęte następujące frakcje odpadów:



Zmieszane odpady komunalne.
Metale i tworzywa sztuczne – butelki po napojach (zgniecione) , opakowania z tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach), plastikowe np.
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torby, worki, reklamówki i inne folie – niezabrudzone, metale kolorowe (np. puszki po
napojach i konserwach), folia aluminiowa (niezabrudzona).
Papier – opakowania z papieru, tektury, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki,
książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowany, zadrukowane kartki.
Szkło – czyste opakowania szklane bez nakrętek (np. butelki, słoiki, flakony), opakowania
szklane bez zawartości).
BIO – odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), drobne gałązki drzew i krzewów,
skoszoną trawę i liście, trociny i korę drzew, resztki jedzenia (beza mięs).

Na obszarze Gminy Lututów na dzień 31.12.2021 r. z przydomowych kompostowników
korzystało 1218 nieruchomości, natomiast od 102 nieruchomości bioodpady zagospodarowała
firma odbierająca odpady.
Firma wyposażyła nieruchomości w:
- pojemniki MGB- 120l
- pojemniki MGB- 240l
- worki na papier
- worki na BIO
- gniazda na selektywną zbiórkę odpadów
Wykaz przysługujących pojemników:
Do 4 osób
120l-komunalne
120l-szkło
240l-suche

Powyżej 4+
240l-komunalne
120l-szkło
240l-suche

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
Odbiór odpadów odbywał się w wyznaczonych terminach, w następującej częstotliwości:
1) zmieszane odpady komunalne – w zabudowie jednorodzinnej 1 raz w miesiącu, a w
okresie letnim tj. od kwietnia do października 2 razy w miesiącu; w zabudowie
wielorodzinnej w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz w tygodniu
2) szkło - 1 raz na kwartał,
3) papier - 1 raz na kwartał,
4) metale i tworzywa sztuczne - 1 raz w miesiącu,
5) bioodpady - w zabudowie jednorodzinnej 1 raz w miesiącu, a w okresie letnim tj. od
kwietnia do października 2 razy w miesiącu; w zabudowie wielorodzinnej w okresie od
kwietnia do października nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym na terenie Gminy Lututów odbywa się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
opon bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości.
Na terenie Gminy Lututów odpady odbierane były od 1320 nieruchomości zamieszkałych
oraz 57 nieruchomości niezamieszkałych.
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Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru Gminy Lututów
odpadów komunalnych w 2021r.

Kod odebranych
odpadów

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych(Mg)

200301

Niesegregowane(zmieszane) odpady
komunalne

738,1800

150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

162,7400

150107

Opakowania ze szkła

108,1200

200203

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

36,3000

200307

Odpady wielkogabarytowe

148,9200

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 170106
Opakowania z papieru i tektury
Odpady ulegające biodegradacji

4,9000

150101
200201

6,1200
9,9100

Osiągnięte poziomy recyklingu
1. Poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania w 2021 r. wyniósł 15,07%.
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 25,17%.
Opłaty i koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. zbieranymi
w sposób selektywny wynosiła 22,50 zł od osoby. Natomiast od każdego mieszkańca,
zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono podwyższoną
miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45,00 zł.
Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach zwolniono z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,33 % opłaty. Miesięczna stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 19,50 zł od osoby.
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Dochody Gminy Lututów z tytułu opłat za odpady komunalne na 31.12.2021r. wynoszą
946 683,00 zł, natomiast wydatki i poniesione koszty stanowią kwotę 1 068 310,25 zł.
Na terenie Gminy Lututów nie istnieją nielegalne wysypiska.

6.2.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów położonej w województwie łódzkim,
powiecie wieruszowskim opracowany został w 2018r., i zatwierdzony Uchwały Rady Gminy
w Lututowie NR XL/205/2018 z dnia 28 czerwca 2018r., zawierający informację o ilości
wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gminy, podając
jednocześnie propozycję konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.
Opracowany Plan jest dokumentem lokalnym i swoim zakresem obejmuje cały obszar
geograficzny Gminy Lututów.
Struktura Planu jest zgodna z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przygotowanie Planu poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja zużycia energii na
terenie gminy. Z uwagi na kompletność i dostępność danych dot. zużycia energii, za rok
bazowy przyjęto rok 2016.
Emisja CO2 w roku bazowym na terenie Gminy Lututów wyniosła 31246,47 MgCO2.
Sektorem mającym największy udział w całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy jest sektor
mieszkalny. Emisja CO2 z tego sektora wyniosła 21022,93 MgCO2 , co stanowi 67,28%
całkowitej emisji CO2.
Zużycie energii w roku bazowym wyniosło 89218,38 MWh. Podobnie jak w
przypadku emisji CO2 największy udział w zużyciu energii miał sektor mieszkalny 55967,60
MWh (62,73% całkowitego zużycia energii). Ilość energii wyprodukowanej z
wykorzystaniem OZE oszacowano na 484,92 MWh, co stanowi 1,55% całkowitego zużycia
energii.
W celu ograniczenia emisji CO2 i zanieczyszczeń do powietrza oraz redukcji zużycia
energii zaplanowano do realizacji 15 zadań, w tym m.in.: termomodernizacje budynków
mieszkalnych, montaż instalacji OZE oraz edukacyjne kampanie społeczne.
Reasumując, realizacja zadań pozwoli na:
 redukcję emisji CO2 o 428,41 Mg (1,37%);
 redukcję zużycia energii o 855,70 MWh (2,74%);
 redukcję emisji benzo(a)pirenu o 0,27 kg (0,0009%);
 wzrost produkcji energii z OZE o 288,86 MWh (wg szacunków w roku bazowym
ilość energii wyprodukowanej z wykorzystaniem OZE wyniosła 484,92 MWh, wzrost
udziału OZE w całkowitym zużyciu energii o 0,92%).
 Udział OZE w końcowym zużyciu energii na poziomie 1,55%.
Ww. wskaźniki odnoszą się do efektów ekologicznych jakie zostaną osiągnięte po
zrealizowaniu wszystkich zadań w odniesieniu do roku bazowego 2016.
W związku z powyższym po zrealizowaniu planu na terenie Gminy :
 roczna emisja CO2 będzie wynosiła 30818,06 Mg;
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roczne zużycie energii wyniesie 88362,68 MWh;
roczna emisja benzo(a)pirenu wyniesie 91,89 kg;
produkcja energii z OZE będzie wynosiła 773,78 MWh.
Sprawne, strategiczne planowanie gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowym
narzędziem stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym. Może też być działaniem przyciągającym zainteresowanie
inwestorów. Pomaga ponadto zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Właściwe
planowanie gospodarki niskoemisyjnej może przynieść równoczesne korzyści ekologiczne,
gospodarcze i społeczne, tak więc powinno być kluczowym elementem planowania strategii
rozwoju lokalnego. Zrównoważony wzrost można osiągnąć poprzez efektywne wykorzystanie
dostępnych zasobów i efektywne planowanie.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lututów jest dokumentem strategicznym,
który koncentruje się na działaniach mających na celu:
o redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń do powietrza,
o zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
o redukcję zużycia energii (podniesienie efektywności energetycznej).
Działania te ściśle wynikają z realizacji ww. celów określonych w Pakiecie
klimatyczno-energetycznym do 2022 roku. Jego celem jest również poprawa jakości
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów
dopuszczalnych stężeń w powietrzu oraz rozwój i wykorzystanie technologii
niskoemisyjnych.
Skutkować to będzie osiągnięciem poziomów zanieczyszczeń nieprzekraczających
obowiązujących norm najpóźniej do roku 2022.
Zadaniem Planu jest również organizacja działań wykonywanych przez Gminę, co
sprzyja osiąganiu ww. celów oraz ocena obecnej sytuacji w Gminie wraz z zadaniami, które
mogą być podjęte w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wraz ze wskazaniem
źródeł ich finansowania oraz promocja nowych wzorów konsumpcji.
Wśród celów pośrednich Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można wymienić wyraźne
oszczędności w budżecie Gminy, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii
elektrycznej, a także innych mediów, udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału
Gminy w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz lepszy wizerunek władz
samorządowych w oczach mieszkańców. W planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie
Lututów uwzględniono następujące zadania, które zostały zrealizowane:
1. Remont drogi gminnej – ( Swoboda-Górka) , dł. 1000m. Koszt 198 273,54zł.
2. Remont drogi gminnej – ( ul. Zygmuntów i ul. Zielona ), dł. 600m. Koszt
141 818,70zł.
3. Remont drogi gminnej – ( Lututów-Kijanice ), dł. 1000m. Koszt 357 956,91zł
4. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych
5. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych
6. Kompleksowa termomodernizacja budynków prywatnych
7. Wymiana kotłów w budynkach prywatnych
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Z zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów w 2021 r.,
zrealizowano:
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych poprzez montaż
kolektorów słonecznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.
Czyste powietrze
Punkt konsultacyjno-informacyjny na terenie Urzędu Miejskiego w Lututowie działa od
31.05.2021 r. i przyjmuje zainteresowane osoby w każdy wtorek i czwartek od godziny 8.00
do godziny 14.00. W ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego można
uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu programu „Czyste Powietrze”
a także udzielamy pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku
dotyczącego rozliczenia przedsięwzięcia.
Za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2021 roku złożono 6 wniosków
o dofinasowanie, 2 wnioski dotyczące rozliczenia inwestycji oraz zorganizowano 4 spotkania
informacyjne z mieszkańcami Gminy Lututów.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
W ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w 2021 roku złożono 54 deklaracje
dotyczące źródła spalania.

6.3.

Usuwanie
azbestu
z
dachów
budynków
i gospodarczych w Gminie Lututów w 2021 roku

mieszkalnych

W 2021 r. Gmina Lututów kolejny raz realizowała zadanie p.n. „Usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów”.
Zbiórką eternitu objęto 52 posesje, zadaniem objęto przygotowanie do transportu
i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierające azbest o kodzie 17 06 05 * w ilości
147,008 Mg.
Zadanie p.n. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”
dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zawartej umowy z dnia 30 czerwca 2021r. ,
NR/152/OZ/D/2021 w kwocie 54.252,00 zł, wkład własny Gminy Lututów wyniósł -ok 20 %
tj. 12.902,49 zł. Ogółem wartość zadania wyniosła 67.154,49 zł.
Z tytułu realizacji tego zadania Gmina Lututów uzyskała efekt ekologiczny, który
polegał na unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych z 52 posesji, co ma istotny wpływ na
zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia, wywoływane przez włókna azbestowe uwalniane do
atmosfery.

str. 51

Raport o stanie gminy Lututów za 2021 rok

6.5.

Sprawy zgłoszone do tut. urzędu z zakresu ochrony środowiska

W 2021 r., wpłynęło siedem wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i zgodnie z ustawą z dnia 3
października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2021 r., poz. 2373).

7. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Gmina Lututów posiada Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lututów na 2021 rok przyjęty Uchwały NR
XXX/187/2021 Rady Gminy w Lututowie z dnia 25 luty 2021r.
Zakres przyjętego Programu odpowiada art. 110, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 638) i obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla
zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez odławianie bezdomnych
zwierząt;
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:
a) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
b) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
c) usypianie ślepych miotów;
5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt;
Celem niniejszego programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt;
2) ograniczenie populacji bezdomności zwierząt;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;
4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych;
Odpowiedzialność za działania związane z realizacją programu
Działania związane z realizacją Programu prowadzą:
1) Gmina Lututów;
2) „Katarzyna Pluta Schronisko dla zwierząt Pokochaj cztery łapy”, Niemojew 62,
98-360 Lututów;
3) Funkcję koordynatora działań pełni Agata Wojewódka – inspektor Urzędu Miejskiego
w Lututowie pod tel. 438714057
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Burmistrz Gminy Lututów w dniu 1 kwietnia 2020 r., podpisał umowę na 5 lat z Panią
Katarzyna Pluta - właścicielką schroniska dla bezdomnych zwierząt w Niemojewie 62 na:
- wyłapywanie psów z terenu Gminy Lututów i dostarczanie ich do schroniska
wykonawcy;
- prowadzenie ewidencji, czipowania i sterylizacji przyjmowanych do schroniska
bezdomnych psów w danym miesiącu oraz informacji o zmniejszeniu ilości
utrzymywanych bezdomnych psów (adopcje, zwierzęta uśpione, odnalezione przez
właścicieli);
- zapewnienie dostarczonym do schroniska bezdomnym zwierzętom opieki zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
- zapewnienie odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia;
- zapewnienie opieki weterynaryjnej;
Na dzień 31 grudnia 2021 r., w schronisku przebywało 14 psów, a w okresie od stycznia do
grudnia 2021 r., dokonano 4 – adopcji.

8. DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA
8.1 Usługi komunalne
Woda
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 94,5 km przy ilości przyłączy prowadzących do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania liczących 1379 sztuk ( co stanowi 99,9%
zapotrzebowania).

Kanalizacja
Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 6,4 km. Liczba mieszkańców korzystających
z kanalizacji szacowana jest na 876 osób co stanowi 18,98% ( ilość mieszkańców na
31.12.2021-4614 osób), a ilość przyłączy do kanalizacji wynosi 258 sztuk.

8.2 Drogownictwo
Stan dróg gminnych na terenie gminy Lututów przedstawia się następująco:
- długość dróg gminnych posiadający status drogi gminnej – 60,2 km
- drogi o nawierzchni bitumicznej – 43,4 km
- drogi ulepszone kostka – 1,0 km
- drogi o nawierzchni tłuczniowej -9,2 km
- drogi gruntowe ogółem – 6,6 km
Ponadto przez teren gminy Lututów przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 33,568
km.
Droga wojewódzka nr 482 o długości 9 km.
Droga ekspresowa S8 Warszawa –Wrocław o długości około 10 km.
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Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Lututów

WYKAZ NUMERÓW DRÓG GMINNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
Gmina Lututów
Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

1.

118251E

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

118301E
118301E
118461E
118467E
118471E
118471E
118470E

9.
10.
11.
12.

118469E
118468E
118460E
114007E

13.

114008E

14.
15.

118459E
118306E

16.

114055E

(Przybyłów) – gr. gm. Galewice
– Popielina - Kopaniny
Popielina - Piaski
Popielina - Piaski
Augustynów - Ostrycharze
Lututów – ul. Ogrodowa
Lututów- ul. Rynek
Lututów – ul. Rynek
Lututów – ul. Jana Pawła
Stalskiego
Lututów- ul. Stefanówek
Lututów – ul. Polna
Niemojew Stary k. Hydroforni
(Duża Wieś) – gr. gm. Klonowa
– Stary Niemojew – Jeżopole Hipolity - Chojny
(Owieczki) – gr. gm. Klonowa –
Zygmuntów - Jeżopole
Kluski - Knapy
Dymki – gr. gm. Złoczew –
(Wandalin)
(Wandalin) – gr. gm. Złoczew –
Huta – Chojny – Bugaj – gr.
gm. Ostrówek – (Babin)
(Wandalin) – gr. gm. Złoczew –
Huta – Chojny – Bugaj – gr.
gm. Ostrówek – (Babin)
dr. gm. nr 114055E – Kozub –
gr. gm. Ostrówek – (Milejów)
Chojny – Huta
Wiry – Kłoniczki – gr. gm.
Czarnożyły – gr. gm.
Czarnożyły - Bielawy
Wiry – Kłoniczki – gr. gm.
Czarnożyły - Bielawy
Dymki – Góry – Dobrosław Bielawy
Hipolity - Dymki
Lututów – Łęki Małe – Łęki
Duże – gr. gm. Sokolniki –
(Pichlice)

17.

114055E

18.

118305E

19.
20.

118458E
118307E

21.

118307E

22.

118304E

23.
24.

118464E
118302E

Opis przebiegu drogi o nadanym
numerze objaśnienia: #skrzyżowanie, DK- droga krajowa,
DW-droga wojewódzka, DP- droga
powiatowa, DG- droga gminna
Od # DP 4545E do dz. ew. Nr 18/6

Długość
drogi
3+330

Od # DP 4710E do dz. ew. Nr 17
Od # DG G000002.1 do # DG G000001
Od # DP 4710E do dz. ew. Nr 16/1
Od # DP 4545E do dz. ew. Nr 31
Od # DP 4545E do # DP 4545E
Od # DP 4710E do # DG G000005.1
Od # DG G 000005.1 do dz. ew. Nr
352/5
Od # DW do # DG G000008
Od # DP 4710E do dz. ew. Nr 173/7
Od # DW do # DG G000010
Od # DP 4535E do granicy gminy
(Gmina Klonowa)

3+291

Od # DW do granicy gminy (gmina
Klonowa)
Od # DW do # DG G000013
Od # DP 4546E do granicy gminy
(Gmina Złoczew)
Od granicy gminy (Gmina Złoczew) do
granicy gminy (Gmina Ostrówek)

1+718

1+017
1+330
0+343
0+149
0+269
0+586
1+901
8+764

1+631
1+505

6+591

Od # DP 4535E do # DG G000014.1

Od # DG G000014.1 do granicy gminy
(Gmina Ostrówek)
Od # DP 4535E do # DP 4546E
Od # DG G 000010 do granicy gminy
(Gmina Czarnożyły)
Od # DP 4545E do granicy gminy
(Gmina Czarnożyły)
Od # DP 4535E do # DP 4545E
Od # DG G000010 do # DG G000018
Od # DP 4545E do granicy (Gmina
Sokolniki)

2+091
1+529
2+254

4+752
2+350
3+500
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25.

118463E

Łęki Małe – Gały – gr. Gminy
Sokolniki
Łęki Małe – Gały – gr. Gminy
Sokolniki
Łęki Małe - Dobrosław
Łęki Duże przez wieś do
Dobrosławia
Kolonia Dobrosław Brzozowiec
Swoboda Górka
Swoboda- gr. gm. Biała – (dr.
Pow. 4501E)
(Rososz) – gr. gm. Biała –
Świątkowice – gr. gm.
Czarnożyły

26.

118463E

27.
28.

118303E
118462E

29.

118465E

30.
31.

118466E
118308E

32.

117102E

33.

118472E

Lututów, ul. Wspólna

34.

118473E

Lututów, ul. Zielona

35.

118474E

Lututów, droga do targowiska
gminnego

Od # DG G000020 do granicy gminy
(Gmina Sokolniki)
Od # DG G 000021.1 do dz. ew. Nr 39

1+545

Od # DP 4545E do # DG G000020
Od granicy gminy (Gmina Sokolniki)
do dz. ew. Nr 157
Od # DP 4501E do dz. ew. Nr 11/2

2+163
1+375

Od # DP 4545E do dz. ew. Nr 130
Od # DP 4545E do granicy gminy
(Gmina Biała)
Od dz. ew. Nr 297 do dz. ew. Nr 519

2+241
1+778

0+704

1+560

Długość dróg gminnych posiadających status drogi gminnej i procentowy udział:
- drogi o nawierzchni bitumicznej – 72,1%
- drogi o nawierzchni szutrowej – 15,3%
- drogi o nawierzchni gruntowej – 11%
- drogi utwardzone kostką – 1,6%
_______________________________

Razem 100% = 60,2 km

9. POLITYKA SPOŁECZNA
9.1.Pomoc społeczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie jest jednostką budżetową
Gminy powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości
Gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki na realizację
tych zadań przekazywane są z budżetu państwa oraz Gminy.
Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej OPS realizuje zadania wynikające
z: -uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 ,
• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
• ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
• ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
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•
•
•
•
•

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
innych zadań na podstawie uchwał Rady Gminy.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
•
•
•
•
•
•

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
pracy socjalnej,
prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

•
•
•
•
•
•
•
•

ubóstwa,
sieroctwa,
bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

•

bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w' rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo - wychowawcze,
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomani,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej.

•
•
•
•
•
•

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:
• zasiłek stały
• zasiłek okresowy
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
oraz świadczenia niepieniężne:
• praca socjalna,
• bilet kredytowany,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawienie pogrzebu,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa,
schronienie,
posiłek, dożywianie dzieci,
niezbędne ubranie,
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
Gminy w tym domu,
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb Gminy , w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Realizacja programów osłonowych:
W 2021 r. realizowano Program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach
programu podejmowano działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania
dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz
osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach. Pomoc przysługuje nieodpłatnie
osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę nie przekracza 150 % kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto bez względu na dochód rodziny,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach - dyrektor szkoły lub przedszkola udziela
uczniowi/dziecku pomocy w formie posiłku, informując Ośrodek Pomocy Społecznej
o udzieleniu pomocy.
MGOPS w Lututowie realizuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Lututów oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których
stosowana jest przemoc. Ponadto celami są:
• Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lututów,
•

Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności

pomocy.
•

Wzrost

liczby

przeszkolonych

osób

przygotowanych

do

pomagania

rodzinie

z problemem przemocy.
•

Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie.

•

stała edukacja środowiska lokalnego poprzez ulotki, plakaty, broszury.

Główne powody przyznania pomocy.
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiek. - wych. i
prowadzenia gospodarstwa domowego

Liczba rodzin
44
0
9
16
42
56
0

Liczba osób w rodzinach
88
0
41
24
71
100
0
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Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego

7

10

1

1

Charakteryzując gospodarstwa domowe objęte pomocą, najliczniejszą grupę
świadczeniobiorców stanowiły osoby ubogie, niepełnosprawne, długotrwale lub ciężko
chore, bezrobotne, potrzeby ochrony macierzyństwa, alkoholizm, trudności
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Niejednokrotnie
w rodzinie występowało jednocześnie kilka powodów uzasadniających udzielenie pomocy
społecznej.
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w 2021 roku wynosiła 125 osób.
Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2021 roku 32 osoby.
Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem: 1%
Liczba bezrobotnych w gminie Lututów w 2021 roku wynosiła: 76 osób, w tym 49
mężczyzn, 27 kobiet.
Stopa bezrobocia w 2021 roku w powiecie wieruszowskim wynosiła 4,8%.
Udzielone świadczenia rodzinne w 2021 roku.
L.p Wyszczególnienie
1.
2.
3.

4.

Liczba
osób
Zasiłki rodzinne
295
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
20
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w
6
okresie
korzystania
z
urlopu
wychowawczego
17
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania

dziecka
5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko

Liczba
świadczeń
3277
20
40

155

12

120

180
60

379
466

50

500

33
1
11
84
19
1

33
1
96
960
216
12

nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
8. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w
rodzinie wielodzietnej
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
9. dziecka
10. Jednorazowe świadczenie „za życiem”
11. Świadczenie rodzicielskie
12. Zasiłki pielęgnacyjne
13. Świadczenie pielęgnacyjne
14. Zasiłek dla opiekuna
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15. Specjalny zasiłek opiekuńczy
Składki na ubezpieczenie emerytalno16. rentowe
17. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
18. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

3

32

18
14
14

200
167
186

19. Ogółem:

*

6 860

MGOPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500+) . W/W ustawa
określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie
wychowawcze przysługuje matce ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi
prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00
zł. na dziecko w rodzinie.
W 2021 r. świadczenia wychowawcze przyznano dla 806 dzieci z 493 rodzin.
Wypłacono 9 987 świadczeń na kwotę 4 993 083,20 zł.
Ponadto tutejszy MGOPS realizuje zadania wynikające ustawy z dnia
5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje
członkom rodziny wielodzietnej wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do
ukończenia 18 roku życia a także do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy
dziecko się uczy. Dzieciom legitymującym się umiarkowanym lub znacznym
stopniem niepełnosprawności Karta przysługuje bez ograniczeń wiekowych. Ponadto
od stycznia 2019 r. o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się także rodzice
dorosłych dzieci.
Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie. MGOPS przyznając Kartę
informuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach przez
wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
rodziny, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących członkom
rodzin wielodzietnych posiadającym Karty. W roku ubiegłym Kartę Dużej Rodziny
wydano 57 osobom (w tym: 28 Kart dla rodziców i 29 Kart dla dzieci.) z 16 rodzin.
W 2021 roku realizowano projekt pod nazwą „Centrum Usług Środowiskowych „Razem łatwiej”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, który jest liderem projektu
oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie,
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Towarzystwem
Integracyjnym "Klub Otwartych Serc" w Wieruszowie. Liczba uczestników wynosi
25 osób dziennie. W Dziennym Domu Pomocy w Hucie zatrudnionych jest 5
opiekunów osób niesamodzielnych, 1 opiekun DDP oraz sprzątaczka na ½ etatu.
Łącznie z działalności DDP w Hucie 45 osób niesamodzielnych, uczestniczących w
zajęciach naprzemiennie. Projekt realizowany będzie do 31.05.2023 roku. Całkowity
koszt wyniósł 735 307,30 zł (w tym dofinansowanie: 623 582,04 zł oraz wkład
własny 111 779,26 zł).
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9.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na terenie gminy Lututów na dzień 31.12.2021 r. funkcjonowało 18 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych w tym 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 2 punkty sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Wartość alkoholu sprzedanego w 2021 r. na terenie gminy (na podstawie oświadczeń
złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych) w podziale
na poszczególne rodzaje zezwoleń przedstawia się następująco:
1. do 4,5% alkoholu (oraz piwo)
2. od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3. powyżej 4,5% alkoholu

– 1.731.551,36 zł,
– 334.198,10 zł,
– 2.222.258,80 zł.

W 2021 roku przedsiębiorcy uiścili opłatę z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w łącznej kwocie 102.431,65 zł. Wpłynęły również środki
w wysokości 11.107,55 zł od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach
jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
Alkoholowych wydatkowano kwotę 104.451,33 zł.

i

Rozwiązywania

Problemów

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne „Unplugged” dla uczniów klas szóstych. Program
Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged”
opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU
DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do
rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w
badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006. Warsztaty te znalazły się w
bazie programów rekomendowanych.
Uczniowie klas drugich i trzecich szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach
profilaktycznych pod nazwą „Cukierki”.
W ramach realizacji Programu się spektakle teatralne, festyny, imprezy sportowe, konkursy
artystyczne oraz inne działania profilaktyczne.
Zakupiono świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia uzależnień w postaci świadczeń
grupowych i indywidualnych, dzięki którym mieszkańcy gminy maja ułatwiony dostęp do
leczenia uzależnień.
W budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, w którym
udziela pomocy Specjalista Terapii Uzależnień. Oferta Punktu koncentruje się na udzielaniu
pomocy i wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków (w tym po zakończonym
leczeniu odwykowym), współuzależnionym, dorosłym członkom rodziny osoby z problemem
alkoholowym (w tym DDA), młodzieży upijającej się i ich rodzicom, osobom doznającym
przemocy w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie, prowadzeniu konsultacji
w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi.
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W 2021 r. funkcjonowała Gminna Komisja Rozwiązywania
Alkoholowych w liczbie 7 osób. W 2021 r. odbyło się pięć posiedzeń Komisji.

Problemów

9.3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który jest
zadaniem własnym Gminy i wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, pochodzą
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. wydatkowano
kwotę 5.000,00 zł. Środki te przeznaczono na działania edukacyjne skierowane do uczniów,
na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających. Były to warsztaty
profilaktyczne „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. W warsztatach wzięło udział 63
uczniów klas ósmych.

9.4. Gospodarka mieszkaniowa gminy Lututów
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy w minionym 2021 roku odbywało się wg
założeń Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata
2021 – 2026. Zasób mieszkaniowy Gminy Lututów wg stanu na 31 grudnia 2021 r. składa się
z 41 lokali, w tym 5 lokali socjalnych.
Wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego w minionym roku przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaj i położenie
budynku

Liczba lokali
mieszkalnych
w budynku

Powierzchnia
użytkowa lokal w m2
(ogółem)

Stan techniczny
budynku

1.

Budynek Przedszkola
Publicznego w Lututowie,

1

57,00

dobry

ul. Wieruszowska 18
2.

Budynek DDP w Hucie,
Huta 46

4

167,96

dobry

3.

Budynek Szkoły Filialnej
w Niemojewie, ul. Lipowa
19

2

104,80

dobry

4.

Budynek mieszkalny
Augustynów 16

2

92,12

zadowalający

5.

Budynek mieszkalny
Dobrosław 1

2

138,00

zadowalający

6.

Blok mieszkalny
w Lututowie,

12

432,00

zadowalający
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ul. Klonowska 8
7.

Blok mieszkalny
w Lututowie,

12

432,00

zadowalający

ul. Klonowska 8A
8.

Budynek Samodzielnego
Pu-licznego Zakładu
Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Lututowie,
ul. Jana Pawła Stalskiego 8

1

82,00

średni

9.

Budynek mieszkalny
w Kopaninach Nr 25

3

61,2

zadowalający

10.

Budynek mieszkalny
Kozub 9

1

63,45

średni

1

15,81

zadowalający

W 2021 r. przeprowadzono następujące prace:
-zamontowanie barierki przy schodach zewnętrznych blok komunalny przy ul. Klonowskiej 8,
- opierzenie ganku przy ul. Klonowskiej 8A,
- naprawa dachu (łaty) blok komunalny ul. Klonowska 8,
- naprawa kanalizacji przy bloku ul. Klonowska 8a,
- prace porządkowe lokalu pod wynajem ul. Klonowska 8.
W 2021 r. przydziału lokali mieszkalnych 2 osobom (ul. Klonowska 8 oraz Huta 46).
Wykaz zaległości za czynsze wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi 21 450,31 zł oraz odsetki
w wysokości 3 799,30 zł.
W 2021 r.:
- Eksmisja: 2 eksmisje wstrzymano z uwagi na przepis covidowy,
- Środki pieniężne: 1 zawieszona, a 2 egzekucja umorzona z powodu bezskuteczności w 2021.

10. STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 ROKU
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lututów według stanu na 31 grudnia
2021 r. została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art.
43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559).
Wartość mienia komunalnego, uwzględniająca zmiany jakie zaszły w roku 2021
została przedstawiona w tabeli nr 1.
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Tabela nr 1

Lp.

Grupa
środków
trwałych

1.

Budynki

2.

Budowle
Kotły i
maszyny
energetyczne
Maszyny i
urządzenia
Maszyny i
urządzenia
branżowe
Urządzenia
techniczne
Środki
transportu
Narzędzia przyrządy

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grunty
Razem

Wartość
początkowa na Amortyzacja do Zwiększenia w Zmniejszenia
dzień 31.12.2020
31.12.2020 r.
2021 r.
w 2021 r.
r.
9 777 050,46 zł 2 902 852,81 zł 1 620 358,00 zł
25 958 307,21 zł

9 395 506,32 zł 1 924 176,49 zł

60 688,02 zł

22 955,23 zł

-

318 901,39 zł

156 881,98 zł

-

164 748,94 zł

155 258,94 zł

19 999,80 zł

2 333,31 zł

-

942 928,18 zł

858 104,41 zł

-

101 209,90 zł

57 246,28 zł

2 077 310,00 zł

-

27 429,00 zł

19 970,04 zł
1 052 988,62 zł

39 421 143,90 zł 13 551 139,28 zł 4 644 922,15 zł

Amortyzacja
za 2021 r.

Wartość księgowa na
31.12.2021 r.

238 616,27 zł

8 255 939,38 zł

-

943 838,52 zł

17 543 138,86 zł

-

3 898,17 zł

33 834,62 zł

48 246,10 zł

113 773,31 zł

-

2 455,44 zł

34 463,56 zł

-

1 999,98 zł

15 666,51 zł

29 937,80 zł

54 885,97 zł

12 374,33 zł

51 559,33 zł

36 243,11 zł

30 000,00 zł
2 100,00 zł

-

68 343,11 zł 1 281 366,61 zł

3 128 198,62 zł
29

31 460,16 zł

Gmina Lututów posiadała na dzień 31 grudnia 2021 r. trzy akcje imienne w spółce
samorządowej „Municipium” z siedzibą w Warszawie o wartości 300,00 zł. (3 akcje x 100,00
zł.).
Na dzień 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Lututów
wynosiła 146,2596 ha, w tym wg ewidencji gruntów:
- grunty orne
- grunty orne zabudowane
- pastwiska
- lasy
- nieużytki
- inne tereny zabudowane
- drogi
- grunty przekazane w wieczyste użytkowanie

21 ha
2 ha
2 ha
7 ha
4 ha
7 ha
102 ha
2 ha

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gruntów
stanowiących własność gruntów zwiększyła się o 12,4382 ha tj.:
- w dniu 12 stycznia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie przekazało Gminie
darowiznę tj. działkę gruntów nr ewid. 44, obręb Augustynów o pow. 2,2963 ha stanowiącą
drogę w Lututowie, ul. Piaski
- w dniu 8 września 2021 r. Gmina kupiła od Starostwa Powiatowego w Wieruszowie dz.
gruntów nr ewid. 55/2, 55/3, 55/4 i 55/5, wszystkie obręb Lututów o łącznej powierzchni
10,1603 ha.
W dniu 4 maja 2021 r. dz. gruntów nr ewid. 397/9, obręb Lututów o pow. 0,1400 ha została
zbyta na rzecz dotychczasowego jej wieczystego użytkownika.
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W wyniku rozgraniczenia uległa korekcie (zwiększenie) wielkość działki nr 400, obręb
Chojny (droga gminna) o 0,1216 ha
W 2021 roku dochody Gminy Lututów uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw
majątkowych wyniosły 194.363,23 zł.:
a) opłaty za użytkowanie wieczyste
9749,08 zł,
b) dzierżawa i najem
150712,09 zł,
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie zaistniały inne zdarzenia
mogące mieć wpływ na stan i wartość mienia komunalnego Gminy Lututów

11.PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na terenie gminy opracowano jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(Uchwała nr XII/59/2007 Rady Gminy w Lututowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w miejscowości Jeżopole gm. Lututów – opublikowana Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 43, poz.
508 z dn. 12 lutego 2008 r.) obejmujący 5,2ha, co stanowi 0,07% obszaru gminy
( 7613,8945ha - ogólna powierzchnia).
Wydano 63 decyzje w tym: 60 decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych
planem miejscowym i 3 decyzje o lokalizacji inwestycji na cel publiczny.

12. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Lp.

Nazwa zadania

1.

Modernizacja drogi
dojazdowej do stadionu

2.

Modernizacja drogi na ul.
Ogrodowej

3.

4.

5.

Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych w m. Swoboda w
Gminie Lututów
Przebudowa drogi gminnej
Lututów ul. Lipowa Kijanice etap I
Przełożenie chodnika na
ul. Złoczewskiej w
Lututowie

Ogólna wartość
inwestycji
50.808,99 zł

Uzyskane dofinansowanie

81.180,00

Środki własne gminy

249.659,78

375.850,41

36.000,00

Środki własne gminy

W tym dofinansowanie z
budżetu województwa
łódzkiego w kwocie –
111.510,00 zł
W tym dofinansowanie ze
środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg – 257.558,00 zł
Środki własne gminy
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6.

Remont (modernizacja ) ul.
Zygmuntów w Lututowie

111.376,50

7.

Remont (modernizacja ) ul.
Zielona w Lututowie

48291,89

Środki własne gminy

8.

Zakup pługa śnieżnego
Zakup zamiatarki
(projekt realizowany w
ramach PFRON-u)

14.268,00
13.161,00

Kwota dofinansowania ze
środków PFRON w kwocie
17.000,00 zł

455.100,00

W tym dofinansowanie z
Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
(COVID) - 306.405,87

1.454,986,00

WFOŚiGW - 183.573,00 zł z
tego: dotacja – 55.071,00 zł
oraz pożyczka – 128.502,00 zł

247.425,80

Dotacja z budżetu
Województwa Łódzkiego w
kwocie 100.000,00 zł
W tym dotacja z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kwocie
99.000,00 zł

9.

Zaprojektowanie i
wykonanie robót
budowlanych dla zadania
"Budowa studni głębinowej
w Lututowie"
10.
Kompleksowa
termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Lututowie
filia w Niemojewie wraz z
montażem instalacji
fotowoltaicznej
11.
Budowa skateparku w
Lututowie przy ul.
Klonowskiej
12.
Remont i modernizacja
pomieszczeń Miejskiego
Ośrodka Kultury

Środki własne gminy

149.000,00
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