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1. Wstęp  

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 506 ze zm.) wójt jest zobowiązany przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy, 

który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Raport o staniem gminy jest sporządzany po raz pierwszy, jednakże jest to dokument 

obowiązkowy, na podstawie którego rada gminy udziela wójtowi wotum zaufania 

za poprzedni rok. Poniższy raport jest przedkładany przez wójta, który objął urząd 19 

listopada 2018 r., jest więc przedstawieniem działań organu wykonawczego w roku przełomu 

kadencji (2014-2018/2018-2023). 

W raporcie opisana została realizacja polityk, programów i strategii obowiązujących 

w gminie Leszno w roku 2018, wykonanie uchwał Rady Gminy Leszno, podsumowanie 

działalności w obszarach zadań własnych i zleconych gminy, w szczególności z zakresu 

finansów, działalności inwestycyjnej, gospodarki komunalnej, edukacji i kultury, a także 

budżetu obywatelskiego. 

Przy opracowaniu „Raportu o stanie gminy Leszno” za 2018 r. posiłkowano się 

dokumentami posiadanymi przez Urząd Gminy Leszno. 
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2. Realizacja polityk, programów i strategii 

2.1. Strategia rozwoju gminy Leszno na lata 2016-2026 

Strategia rozwoju gminy jest podstawowym dokumentem w procesie planowania 

strategicznego rozwoju gminy. Jakość tego procesu przekłada się bezpośrednio na sprawność 

i efektywność zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Opracowany dokument 

Strategii Rozwoju Gminy Leszno na lata 2016–2026 wskazuje wizję gminy - główny cel 

strategii, wyznacza cele strategiczne rozwoju gminy, dla których sformułowano dalsze cele 

operacyjne.  

WIZJA GMINY LESZNO 

W 2026 roku gmina Leszno jest atrakcyjnym miejscem do życia zaspokajającym aspiracje 

mieszkańców w oparciu o pełne wykorzystanie swojego położenia metropolitalnego oraz 

unikalnych walorów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej. 

Cel główny Strategii Rozwoju Gminy Leszno zawarty został w wizji rozwoju. Wizja osadza 

Gminę Leszno w konkretnym obszarze budowania przewag konkurencyjnych opartych 

na stworzeniu wysoce atrakcyjnych warunków do życia w celu zbudowania silnych skojarzeń 

Gminy Leszno jako najlepszego wyboru do osiedlania się na obszarze aglomeracji 

warszawskiej.  Ambitny cel sformułowany w wizji rozwoju wymagać będzie posiłkowania się 

realizacją trzech celów strategicznych, dla których sformułowano dalsze cele operacyjne. 

Realizacja celu głównego odbywa się poprzez następujące cele strategiczne: 

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury 

i wykorzystanie walorów środowiska. 

Cel strategiczny 2: Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w celu podniesienia 

atrakcyjności Gminy Leszno. 

Cel strategiczny 3: Wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców i podnoszenie 

poziomu usług społecznych. 

Pierwszy cel strategiczny w sposób bezpośredni odnosi się do celu głównego 

i koncentruje się wokół procesu poprawy jakości życia. Jest to warunek konieczny 

w długoterminowym procesie zdobywania przewag konkurencyjnych opartych na stworzeniu 

wysoce atrakcyjnych warunków do życia w celu zbudowania silnych skojarzeń gminy Leszno 

jako najlepszego wyboru do osiedlania się na obszarze aglomeracji warszawskiej. Zawarte tu 

zostały propozycje działań w zakresie rewitalizacji oraz służące poprawie walorów 
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środowiskowych gminy. Kolejne dwa cele strategiczne w bezpośredni sposób wzmacniają 

realizację zarówno pierwszego celu strategicznego jak też realizację celu głównego. 

Drugi cel strategiczny koncentruje  się  wokół  wspierania i stymulowania gospodarki 

gminy. Zawarto w nim obszary dotyczące realizacji systemu wsparcia firm i inwestorów, 

działań i współpracy w obszarze promocji gminy oraz rozwoju funkcji turystycznych. 

Uwzględniono również kontekst dla gospodarki i turystyki, jaki stanowi dobrze rozwinięta 

współpraca regionalna i silne sieci powiązań. 

Realizacja trzeciego celu strategicznego stanowi warunek konieczny w obszarze 

rozwoju każdej gminy. Bez dbałości o sferę społeczną, edukację, kulturę nie może być mowy 

o rozwoju społeczno-gospodarczym. Dlatego też realizacja tego celu, pomimo iż został on 

sformułowany jako trzeci w kolejności jest wręcz bezwarunkowa. Oczywiście odpowiedni 

wybór metod i form działania służących realizacji tego celu może przyczyniać się 

do skuteczniejszej realizacji dwóch poprzednich celów strategicznych. 

Sformułowane cele strategiczne niniejszej strategii realizowane będą poprzez cele 

operacyjne. Dla każdego celu strategicznego przypisano po kilka celów operacyjnych. Cele 

strategiczne uzupełniają się, w niektórych przypadkach zakres ich interwencji pokrywa się, 

dlatego realizacja części celów operacyjnych będzie miała wpływ zarówno na cel związany 

z rozwojem gospodarczym, jak też cel dotyczący poprawy jakości życia.  

Strategia rozwoju gminy Leszno sporządzona została na lata 2016-2026, w związku 

z czym jej realizacja jest cały czas w toku. W 2018 r. podejmowano działania w zakresie 

poprawy jakości stanu dróg, poprawy dostępności komunikacyjnej, rozwoju sieci 

infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, wspierany był rozwój usług kulturalno-

edukacyjnych oraz działania na rzecz rozwoju zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Realizacja 

celów zawartych w strategii charakteryzuje się jednakże dość niskim poziomem 

zaawansowania. 

2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Politykę przestrzenną gminy Leszno określa Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte przez Radę Gminy Leszno uchwałą 

Nr XII/70/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. Na jego podstawie sporządza się miejscowe plany 
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zagospodarowania przestrzennego, stanowiące gwarancję zrównoważonego rozwoju, 

jak i zachowania ładu przestrzennego oraz bazę dla wszelkiego rodzaju inwestycji.  

Wszystkie dokumenty planistyczne, a w szczególności Studium, uwzględniają specyfikę 

gminy Leszno, na którą w znacznej mierze składa się fakt objęcia dużej części gminy ochroną 

w ramach Kampinoskiego Parku Narodowego (pasmo północne), istnienia w jej granicach 

rozległych terenów o korzystnych warunkach rolniczych (pasmo południowe), 

przy jednoczesnym położeniu w stosunkowo niewielkiej odległości od m.st. Warszawy.  

Stopień realizacji polityki przestrzennej ustalony w Studium można oceniać na podstawie 

udziału procentowego pokrycia obszaru Gminy miejscowymi planami zagospodarowania. 

W roku 2018 Gmina dysponowała 38 obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, które obejmowały swoim zasięgiem ok. 50% powierzchni 

Gminy poza Kampinoskim Parkiem Narodowym (ok. 25% powierzchni całej Gminy) oraz 

obszar wsi Łubiec i Kępiaste, będący enklawą rolniczą wewnątrz KPN. Ponadto pod koniec 

grudnia 2018 r. Rada Gminy uchwaliła długo oczekiwany nowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Leszno (Etap A cz. II). 

Przeważający typ przeznaczenia terenów w obowiązujących planach kształtuje się 

następująco: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmują ok. 1337 ha, co stanowi 

ok. 38% powierzchni wszystkich planów oraz ok. 11% powierzchni całej Gminy, 

- tereny rolne z lub bez zabudowy zagrodowej – 155 3ha – 44% powierzchni 

wszystkich planów oraz ok. 12% powierzchni Gminy, 

- tereny usług i aktywności gospodarczej – 214 ha – 6% powierzchni wszystkich 

planów oraz ok. 2% powierzchni Gminy. 

Większość terenów przewidzianych w Studium pod zabudowę mieszkaniową znajduje się 

na północ od drogi wojewódzkiej nr 580 oraz w zachodniej części Gminy i są one prawie 

całkowicie objęte planami. Obszary przewidywane pod zabudowę znajdujące się 

w środkowo-wschodniej części gminy nie posiadają obowiązujących miejscowych planów 

i zgodnie ze stanem na rok 2018 nie podjęto uchwał rozpoczynających proces tworzenia tych 

planów. Są to tereny charakteryzujące się mniejszą presją na urbanizację, głównie z uwagi 

na większe oddalenie od Warszawy, jak i od granicy KPN.  
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Tereny przeznaczone w planach zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe 

stopniowo się zabudowują, jednak stopień ich zainwestowania jest nadal niewielki. Mimo to, 

w roku 2018 podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania nowego planu dla terenu 

położonego w Lesznie na południe od ulicy Warszawskiej, ograniczając jednak zasięg planu 

do gruntów klas IV i niższych, które nie wymagają uzyskania zgody na cele nierolnicze 

(przygotowanie wniosku o „odrolnienie” wiąże się w tej chwili z przeprowadzeniem 

skomplikowanych analiz dla terenu całej gminy, wykazujących m.in., że istniejące tereny 

budowlane są już w znacznym stopniu skonsumowane oraz że Gmina posiada środki 

finansowe na uzbrojenie terenu, w tym wykupy terenów pod planowane drogi i ich 

realizację). W wyniku uchwalenia ww. planu ok. 63 ha gruntów zostanie przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Ponadto w roku 2018 Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowych planów, obejmujących północno-wschodnią cześć Leszna – 

tzw. Podzaborówek. 

W 2018 roku nie rozpoczęto procedur tworzenia planów dla południowo-zachodniej 

rolniczej części Gminy – zagospodarowanie tych terenów, w szczególności związane 

z budową nowych siedlisk rolniczych lub domów jednorodzinnych przy głównych drogach 

powiatowych i gminnych, odbywało się na podstawie indywidualnych decyzji o warunkach 

zabudowy. Tereny te są przedmiotem niewielkiego tylko zainteresowania indywidualnych 

inwestorów, w związku z czym tworzenie planów zagospodarowania nie wydawało się 

uzasadnione. 

Stan aktualności Studium jak i obowiązujących miejscowych planów został 

przeanalizowany oraz zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/196/2017 z dn. 

26.04.2017 r. Radni uznali, że zarówno Studium jak i plany są aktualne, jednakże stan ten 

powinien podlegać stałemu monitorowaniu, co powinno skutkować w razie potrzeby 

podejmowaniem zmian ww. dokumentów planistycznych. Zważając na datę wykonania oceny 

można zakładać, że w roku 2018 była ona aktualna. Jednakże ocenę taką sporządza się 

przynajmniej raz w czasie kadencji Rady, stąd w razie stwierdzenia takiej potrzeby Wójt 

może przeprowadzić niezbędne analizy, na podstawie których Rada Gminy podejmuje 

uchwałę w sprawie aktualności Studium i planów miejscowych. 

 W roku 2018 trwały prace nad dwoma planami zagospodarowania przestrzennego, 

obejmującymi: 
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- część miejscowości Leszno (etap A cz. II) – zakończono procedurę uzyskiwania zgód 

na przeznaczenie terenów na cele nierolnicze i nieleśne, dwukrotnie wyłożono projekt 

planu do publicznego wglądu, uchwalono plan dn. 19.12.2018 r. 

- wieś Powązki oraz części wsi Korfowe, Marianów, Szymanówek, Wilkowa Wieś 

i Wilków – sporządzono projekt planu, dwukrotnie poddano projekt uzgodnieniom, 

uzyskano wszystkie uzgodnienia, za wyjątkiem zgody Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. 

Przebieg ww. procedur w roku 2018 był częściowo zgodny z programem sporządzania 

planów, zawartym w analizie stanowiącej załącznik graficzny uchwały stwierdzającej 

aktualność studium i planów zagospodarowania, tj. uchwalono plan Leszno Etap A cz. II, 

nie udało się natomiast uchwalić planu dla wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Marianów, 

Szymanówek, Wilkowa Wieś i Wilków – procedura ta jest kontynuowana. 

2.3. Plan wykorzystania zasobów nieruchomości gminnych 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości 

należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy i nie zostały oddane 

w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 

gminy. 

Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, 

czyli takie, do których gmina Leszno posiada tytuł własności. Na dzień 31 grudnia 2018 r. 

w skład zasobu weszły grunty o łącznej powierzchni 103,40 ha. Plan i sposób ich 

zagospodarowania wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz ustaleń zawartych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – 

założeń zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. 

Nieruchomości, których trwałe rozdysponowanie jest niemożliwe oraz takie, które 

przynoszą dochód w postaci czynszu dzierżawnego, przeznacza się do dzierżawy lub najmu. 

Grunty zasobu oddane w dzierżawę stanowią ogółem powierzchnię 0,84 ha. Dochody 

z dzierżawy gruntów w roku 2018 rok wyniosły: 69 696,82 zł . 

Gmina Leszno w roku 2018: 

 sprzedała w drodze przetargu działki o łącznej pow. 2,25 ha. Dochody 

ze sprzedaży nieruchomości w 2018 r. wyniosły kwotę 923 730,61 zł; 
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 zbyła prawo użytkowania wieczystego gruntów w drodze darowizny grunt 

o pow. 0,19 ha. 

Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

– 30 695,60 zł 

W zakresie wydatków związanych ze zbywaniem, regulowaniem stanów prawnych 

oraz udostępnianiem nieruchomości z zasobu – w 2018 r. były to głównie koszty wydatków 

związanych z:  

 wyceną nieruchomości  - 20 214,63 zł; 

 regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) – 1 820,00 zł; 

 podziały i rozgraniczenia z urzędu – 7 500,00 zł; 

 ogłoszenia prasowe – 5 939,46 zł; 

 opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 539,74 zł. 

Wypłata odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz 

pod drogi gminne, które przeszły z mocy prawa na gminę wyniosły w 2018 roku kwotę: 

578 613,15 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty, stanowiące 

własność Gminy Leszno, o łącznej powierzchni 2,10 ha. Z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste w 2018 r. uzyskano kwotę 26 026,95 zł.  

Plan gospodarowania nieruchomościami z zasobu gminy na lata następne zakłada 

kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu. Umowy obejmować będą wyłącznie 

nieruchomości, które nie zostały przeznaczone do sprzedaży. Prognozowane wpływy 

do budżetu gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, będą wyższe 

w porównaniu do roku ubiegłego wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zmniejszą się o opłaty 

za prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, które 

zostały przekształcone w prawo własności (wpływy roczne z tego tytuły wynosiły kwotę 

2.679,89 zł). 

Wzrost dochodów gminy ze sprzedaży mienia zależny będzie głównie od intensywności 

procesu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 

Gmina Leszno gospodaruje zasobem nieruchomości na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej 
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i realizację zadań publicznych. Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany na cele 

rozwojowe gminy. Założenia te dotyczą w szczególności realizacji budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej, realizacji istotnych celów publicznych oraz budowy i modernizacji 

dróg.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w zasobie nieruchomości pozostały grunty o łącznej 

powierzchni 101,05 ha. 

2.4. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

W 2018 w ramach przeprowadzenia remontu pozyskała 2 dodatkowe mieszkania. 

Ponadto wyremontowała także dach na mieszkalnym budynku gminnym. Zmieniła również 

status lokali na lokal socjalny, obecnie gmina posiada 8 lokali socjalnych. 
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Tabela 1. Liczba mieszkań w zasobie gminy wraz z metrażem (stan na 31.12.2018 r.): 

Lp. Adres  Lokale     Powierzchnia łącznie   

    mieszkalne socjalne pomieszczenia 

tymczasowe 

mieszkalne socjalne pomieszczenia 

tymczasowe 

1 Gawartowa Wola 32 4 - - 144,5 - - 

2 Leszno, ul. Błońska 59 A m. 16  1 - - 63,1 - - 

3 Leszno, ul. Błońska 69 6 - - 256,88 - - 

4 Leszno, ul. Błońska 71  2 - - 100,18 - - 

5 Leszno, ul. Błońska 71A - 1 - - 13,4 - 

6 Leszno, ul. Błońska 73 4 - - 105,4 - - 

7 Leszno, ul Fabryczna 3A m. 8 1 - - 71,65 - - 

8 Leszno, ul. Fabryczna 11 m. 1 1 - - 71,15 - - 

9 Leszno, ul. Inżynierska 3 8 4 - 197,96 92,27 - 

10 Leszno, ul. Leśna 13 1 - - 60 - - 

11 Leszno, ul. Szkolna 10 1 - - 44,3 - - 

12 Szymanówek 12 - 2 - - 36,5 - 

13 Zaborówek, ul. Stołeczna 224 

m. 2 

1 - - 28,2 - - 

14 Zaborów, ul. Kujawskiego 7 1 - - 19,6 - - 

15 Zaborów, ul. Leśna 2 2 - - 85,5 - - 
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16 Zaborów, ul. Leśna 33 5 - - 179,02 - - 

17 Zaborów, ul. Leśna 35 7 - - 437,5 - - 

18 Zaborów, ul. Leśna 39 2 - - 50,52   - 

19 Zaborów, ul. Południowa 10 1 - - 22,5 - - 

20 Zaborów, ul. Stołeczna 153 1 - - 40 - - 

21 Niezamieszkały kontener   1     29,12   

Razem   49 8 0 1977,96 171,29 - 

  Razem 57   Razem 2149,25 powierzchni 

   mieszkań    
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Tabela 2. Liczba lokali użytkowych gminy wraz z metrażem (stan na 31.12.2018 r.): 

L.p. Nazwa Adres Metraż 

1 Stomatologia Krawczyńscy M. i A. Leszno, ul. Błońska 62 47,45 

2 Medicor Leszno Leszno, ul. Błońska 62 173,10 

3 Medicor Leszno Leszno, ul. Błońska 62 126,25 

    Razem metrów kwadratowych: 346,8 

4 Poczta Polska Zaborów, ul. Ogrodowa 2 95,60 

5 Orange Polska  Zaborów, ul. Ogrodowa 2 24,10 

    Razem metrów kwadratowych: 119,70 

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy regulują ustawy: o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 

2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234), ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 

ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń z dnia 8 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2321) oraz ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 

w pierwszych latach najmu mieszkania z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540).  

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym odbywa się przede wszystkim na podstawie 

podpisanych umów najmu. W 2018 r. każdy najemca posiadał umowę najmu. Wobec jednego 

najemcy wszczęty został proces eksmisyjny z uwagi na brak wpłat za najem lokalu. 

W roku 2018 nie sprzedano ani nie wykupiono żadnych mieszkań, jak również 

nie zamieniano mieszkań. W lipcu zakończono zadanie pod tytułem „Modernizacja budynku 

gminnego w Gawartowej Woli 32”. Zakres prac to wykonanie remontu pokrycia dachu 

w budynku mieszkalnym w miejscowości Gawartowa Wola 32, natomiast w październiku 

zakończono zadanie pod tytułem „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Błońskiej 73 

w Lesznie – etap II”. W wyniku zakończenia prac w domu zagospodarowano cztery 

mieszkania.  Dwa mieszkania z kuchnią pokojem i łazienką oraz dwa mieszkania 

jednopokojowe ze wspólnym prysznicem i toaletą.  

W roku 2018 najemca lokalu użytkowego położonego w Lesznie przy ul. Błońskiej 62 

został zwolniony z opłaty czynszu na kwotę 9529,94 zł netto z uwagi na obowiązek 

dostosowania obiektu do obowiązujących wymagań oraz z kwoty 3352,50 zł netto z uwagi 

na wymianę dwóch sztuk drzwi wejściowych. Stanowi to 75% uznanych przez 
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wynajmującego, udokumentowanych nakładów poniesionych na modernizację 

wynajmowanych pomieszczeń.  

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie posiadało 27 najemców lokali na łączną kwotę 

49 098,78 zł. 

W roku 2018 złożono 10 podań o mieszkanie.  

2.5. Program Ochrony Środowiska 

Program ochrony Środowiska dla Gminy Leszno został przyjęty uchwałą 

Nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 27 listopada 2017 r. W programie ujęte 

zostały zadania, jakie gmina Leszno zamierza zrealizować do 2020 roku w celu poprawy 

stanu środowiska. Zadania dotyczą m.in. poprawy jakości powietrza, gospodarki wodno-

ściekowej oraz zasobów przyrodniczych. 

W zakresie ochrony zasobów wodnych i gleb oraz gospodarki ściekowej w 2018 r. 

utrzymywany był kolektor ściekowy, konserwowano i eksploatowano ujęcia wody pitnej tak, 

by utrzymać jak najlepsze standardy wody do picia i celów bytowych. Gmina posiada 

wymagane pozwolenia wodnoprawne. Prowadzona była również ewidencja zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, których w 2018 r. było 

odpowiednio 1383 szt. oraz 61 szt. 

Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegała m.in. na zmodernizowaniu 

systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej – w budynku gminnym przy 

ul. Szkolnej 10, przystąpieniu do programu dotyczącego urządzeń grzewczych 

w gospodarstwach domowych, prowadzeniu kampanii edukacyjnych uświadamiających 

społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a) podczas spalania 

paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności, prowadzeniu 

ewidencji dotyczącej sposobu ogrzewania budynków na terenie gminy. 

W minionym roku za kwotę 19 662,78 zł zakupiony został punkt elektroodpadów, gdzie 

każdy może bezpłatnie wyrzucić drobne elektroodpady, takie jak: zużyte płyty CD, baterie, 

żarówki, telefony komórkowe i ładowarki. 

Z zakresu edukacji ekologicznej gmina Leszno we współpracy ze szkołami 

i przedszkolami organizowała konkursy oraz warsztaty o tematyce ekologicznej, 

upowszechniała wiedzę ekologiczną wśród dorosłych mieszkańców gminy w celu 

całkowitego eliminowania wypalania traw, zapobiegania pożarom, a także wraz z Ośrodkiem 
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Doradztwa Rolniczego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upowszechniała 

ekologiczne metody gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. 

2.6. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno  

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno został przyjęty 

uchwałą Nr XLIII/252/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Program jest kontynuacją 

realizowanego od 2008 r. zadania usuwania wyrobów azbestowych. Zgodnie z jego zapisami 

do zadań gminy należy m.in. gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach 

występowania wyrobów zawierających azbest, przygotowywanie i aktualizacja programów 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

W 2018 r. usuwaniem azbestu z terenu Gminy Leszno zajmowała się firma PHU 

„PIOTR” Piotr Jaczyński posiadający stosowne uprawnienia na demontaż, odbiór i transport 

odpadów niebezpiecznych. W ciągu trwania umowy firma przeprowadziła demontaż eternitu 

na 6 obiektach oraz z 25 posesji odebrano składowane odpady zawierające azbest. Z terenu 

Gminy na składowisko odpadów przetransportowano łącznie 4489,7 m 2 wyrobów 

azbestowych, w tym 847,29 m 2 stanowiły pokrycia dachowe z eternitu zdjęte przez firmę, 

natomiast pozostała liczba to przede wszystkim eternit odebrany od mieszkańców, 

którzy zdjęli go we własnym zakresie w latach ubiegłych. Powyższa akcja, w której 

mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu została 

sfinansowana w wysokości 8 364,05 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 7 735,72 zł z budżetu Gminy Leszno. Całkowity 

koszt usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno w 2018 r. wyniósł 

16 099,77 zł. Akcja usuwania azbestu przeprowadzana jest corocznie.  

2.7. Program wspierania rodziny 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. realizowana była większość zadań 

z katalogu zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej. W przedmiotowym okresie 

realizowane były zadania w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Prace z rodzinami prowadził jeden 

asystent rodziny w wymiarze przeliczeniowym jeden etat.  

Do podstawowych zadań asystenta rodziny należało:  

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,  
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2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, prawidłowego 

wychowania i opieki nad dziećmi, troski o edukację i rozwój dzieci, dbałość o zdrowie, 

gospodarowanie budżetem domowym,  

3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych oraz problemów wychowawczych z dziećmi,  

4. wspieranie rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku 

osób w rodzinie do własnej sprawczości, podniesienie samooceny i wzbudzenie wiary 

we własne siły,  

5. wspieranie aktywności społecznej rodziny,  

6. motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin,  

9. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku 

i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka,  

10. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,  

11. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,  

12. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się 

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,  

13. współpracą z Zespołem Interdyscyplinarnym i grupą roboczą na podstawie przepisów 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc 

przy wykonywaniu zadań asystent rodziny uznał za niezbędne,  

14. udział w posiedzeniu zespołu ds. oceny okresowej sytuacji dziecka umieszczonego 

w placówce.  

W 2018 r. pomocą i wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 9 rodzin, zaś  

zobowiązanych przez sąd – 6 rodzin. Powyżej 1 roku z pomocy i wsparcia asystenta rodziny 
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skorzystało 6 rodzin; powyżej 3 do 12 miesięcy – 1 rodzina. Zakończono prace w 2 

rodzinach: w 1 z uwagi na brak efektów, w 1 ze względu na osiągnięcie celów. Asystent 

pracuje w oparciu o opracowane dokumenty zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem 

Nr 25/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia „Procedury postepowania przez asystenta rodziny i pracowników 

socjalnych w przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych”. 

 W pieczy zastępczej w 2018 r. przebywało 12 dzieci z terenu gminy Leszno w tym: 

w rodzinach zastępczych spokrewnionych 7 dzieci, w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

przebywało 5 dzieci w tym; w placówkach typu socjalizacyjnego – 1 dziecko, w placówce 

typu rodzinnego – 2 dzieci, w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2 dzieci. Ośrodek 

Pomocy Społecznej współfinansował koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej jako zadanie 

własne – obowiązkowe zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Ogółem na powyższe zadania wydatkowana została kwota w wysokości 79 931,83 zł.  

Gmina Leszno tworzy oraz rozwija system opieki nad dzieckiem, w tym w formie 

placówek wsparcia dziennego oraz w formie pracy z rodziną przeżywającą trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Świetlic „Promyk” to placówka 

wsparcia dziennego przeznaczona dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół 

podstawowych z terenu gminy Leszno. 

2.8. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

„Program współpracy gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” został przyjęty 

przez Radę Gminy Leszno Uchwałą Nr XL/238/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 

Celem głównym programu była poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie 

potrzeb społecznych mieszkańców gminy Leszno poprzez stwarzanie im możliwości 

i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym oraz poprzez efektywną współpracę 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. 

Celami szczegółowymi były: 

1. Stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców 

Gminy; 
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2. Włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących 

rozwojowi Gminy; 

3. Umożliwienie wczesnej identyfikacji potrzeb społecznych w celu pełniejszego ich 

zaspokojenia; 

4. Wzmocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje 

otoczenie i lokalną wspólnotę; 

5. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy w rozwiązywanie lokalnych 

problemów; 

6. Otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 

indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań 

publicznych; 

7. Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami 

pozarządowymi oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych 

celów społecznych; 

8. Wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw podejmowanych w celu eliminowania 

negatywnych zjawisk dotykających lokalną społeczność; 

9. Zapewnienie efektywnego wykonywania działań podejmowanych w sferze zadań 

publicznych gminy. 

Współpraca gminy Leszno z podmiotami programu miała charakter finansowy 

i pozafinansowy. 

W 2018 roku współpraca o charakterze finansowym odbywała się w formie wsparcia 

wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

W tym trybie zrealizowano zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

pod nazwą „Piłka nożna jako sposób na prowadzenie zdrowego trybu życia”. W 2018 roku 

przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert. Do Urzędu Gminy Leszno wpłynęły 2 oferty.

 Z organizacjami zawarto łącznie 2 umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych: 

1. z Klubem Sportowym „Partyzant” Leszno – dotacja w wysokości 80 000,00 zł; 

2. ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – dotacja w wysokości 

70 000,00 zł 
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Środki budżetowe w 2018 roku przeznaczone na realizację zadań publicznych 

w otwartych konkursach ofert wyniosły 150 000,00 zł. Podmioty realizujące powyższe 

zadanie z przyznanych środków wykorzystały przeznaczoną kwotę dotacji w łącznej 

wysokości 149 970,00 zł.  

Żaden podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2018 roku 

nie został wezwany do zwrotu dotacji w związku z wydatkowaniem w sposób niezgodny 

z prawem. 

W 2018 roku wpłynęły łącznie 4 oferty na realizację zadań publicznych Gminy 

Leszno w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Stowarzyszenie „Logopedica Dzieciom” złożyło ofertę na realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ochrony zdrowia poprzez realizację programów profilaktycznych i 

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dniu 10 kwietnia 2018 r. 

Ze Stowarzyszeniem została zawarta umowa o realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży” – warsztaty dla kadry pedagogicznej, 

dzieci i rodziców. Dofinansowanie zadania wynosiło 7 570,00 zł.  

Pozostałe oferty nie zostały przyjęte do realizacji z przyczyn formalnych. 

W 2018 roku organizacje pozarządowe otrzymały od gminy Leszno wsparcie 

o charakterze pozafinansowym poprzez wymianę informacji między organami publicznymi 

gminy a organizacjami pozarządowymi, pomoc w codziennym funkcjonowaniu organizacji, 

udostępnianiu lokali należących do Gminy (hale sportowe, boiska).  

W trakcie 2018 r. do Urzędu Gminy Leszno nie wpłynęły wnioski, uwagi 

czy zastrzeżenia do realizacji programu współpracy. 

2.9. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz 

minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z używania alkoholu 
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i narkotyków. Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz terapii narkomanii należy do zadań własnych gminy i wynika 

bezpośrednio z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Realizacja zadań zawartych 

w programie dostosowana jest do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych 

działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. 

Głównym celem programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Leszno 

oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych 

i rehabilitacyjnych. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków realizowane było poprzez: zapewnienie na terenie 

gminy Leszno działania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego zajmującego się pomocą 

dla osób uzależnionych i ich rodzin. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych współpracowała z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia 

i terapii osób uzależnionych od alkoholu, prowadziła również postępowania wobec osób 

uzależnionych zmierzających do podjęcia leczenia. Finansowane były konsultacje lekarskie 

psychologa i psychiatry osób objętych postępowaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, których opinie były niezbędne dla sądów. Zapewniona została 

działalność telefonu informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Upowszechniane 

były też informacje dotyczące instytucji działających na rzecz osób uzależnionych 

od alkoholu i ich rodzin. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

następowało poprzez działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, inicjowanie procedury Niebieskiej Karty w Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizację wypoczynku profilaktycznego 

dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią, zakup ulotek, broszur 

i poradników. 
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

odbywało się poprzez organizowanie na terenie szkół i innych placówek programów, 

przedstawień, prelekcji profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień skierowanych 

do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli. Kontynuowana była również działalność 

świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem profilaktycznym na terenie gminy. 

W miarę potrzeb i środków finansowych prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowo-

rekreacyjne z uwzględnieniem działań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia. 

Ponadto gminna komisja brała udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach o charakterze 

profilaktycznym adresowanych do różnych grup wiekowych, zakupione zostały materiały 

informacyjno-edukacyjne. Komisja podejmowała działania profilaktyczne skierowane 

do sprzedawców napojów alkoholowych, a także podnosiła kompetencje swoje, nauczycieli 

oraz pracowników świetlic. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii odbywało się poprzez wspieranie 

środowiska wzajemnej pomocy, organizacji, stowarzyszeń, instytucji zajmujących się 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także prenumeratę czasopism specjalistycznych, 

branżowych i umożliwienie korzystania z nich instytucjom współpracującym. 

Ponadto Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała 

również wnioski przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Zadaniem Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych było m.in. motywowanie zarówno 

osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach 

lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego, motywowanie osób 

pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia, 

udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego oraz osobom 

współuzależnionym, rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego 

wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 
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gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową 

pomoc dla rodziny. W Punkcie zatrudnieni byli specjaliści – konsultant ds. uzależnień, 

konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i psycholog. Prowadzone były działania 

w formie: indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, grupy wsparcia motywującej 

do podjęcia leczenia odwykowego, grupy wsparcia dla członków rodzin z problemem 

alkoholowym. Wszystkie porady i konsultacje były bezpłatne.  

2.10. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na terenie gminy Leszno na lata 2015-2020 – Uchwała Nr 

IX/43/2015 

Celem działań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 

trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie 

powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku 

przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się 

pracownicy socjalni zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań 

pracownik socjalny:  

 diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, 

 udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, 

w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz 

wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc 

na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy dzieciom 

doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących 

tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę 

sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie,  

 organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie,  

 zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce 
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świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie,  

 może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, 

że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy 

w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii 

i udziale w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie,  

 wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

 Pracownicy socjalni, przedstawiciele pomocy społecznej są członkami zespołu 

interdyscyplinarnego lub grup roboczych współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym. 

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą 

w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie z 

funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką ma 

prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej 

niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej 

placówce opiekuńczo – wychowawczej. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego 

powiadomienia sądu opiekuńczego o tym fakcie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. 

 

Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie 

skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy, 

zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Cele realizowane były m.in. przez systematyczne diagnozowanie 

zjawiska przemocy w rodzinie, podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy 

w rodzinie, wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, edukację społeczeństwa 

w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie kompetencji 

służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez gminę 

na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Podstawę programu 
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stanowi podejście interdyscyplinarne. Na terenie gminy Leszno działa Zespół 

Interdyscyplinarny, który w 2018 r. odbył 4 posiedzenia. W przeciągu roku wszczęto 12 

procedur wydania „Niebieskiej Karty”. Procedurą tą zostało objętych 12 rodzin, w jednej 

rodzinie założono dwie „Niebieskie Karty”. W 9 przypadkach procedurę NK wszczęła 

policja, 2 oświata. Odnotowano 12 osób doświadczonych przemocą w tym: 11 kobiet i 1 

mężczyzna. Na spotkaniach grup roboczych wypełniono 10 formularze NK – C (z ofiarą 

przemocy) oraz 8 formularzy NK – D (ze sprawcą przemocy). Ponadto, kontynuowano 5 

procedur NK z poprzednich okresów. Powołano 10 grup roboczych, odbyły się 34 spotkania 

grup roboczych, w tym: przedstawiciele oświaty uczestniczyli w 7 grupach roboczych, 

kuratorzy sądowi – w 3 grupach roboczych, przedstawiciele GKRPA, Policji i OPS-u, w 

każdej grupie roboczej. Podejmowano działania wobec sprawców przemocy – 8 sprawców 

przemocy zamieszkuje wspólnie z osobą doznającą przemocy, wobec 1 sprawcy toczyło się 

postepowanie karne, w 1 przypadku wykazano brak zasadności podejmowanych działań. W 

2018 r. został odnotowany 1 przypadek odebrania 3 dzieci z rodziny na podstawie art. 12a 

ustawy o przeciwdziałaniu rodzinie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w 

związku z przemocą w rodzinie. Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Grodzisku 

Maz. troje dzieci zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Pracownicy socjalni w swojej pracy posługują się kwestionariuszem „Niebieska Karta – 

Pomoc Społeczna”. W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny:  

 w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do Policji 

o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy,  

 w przypadku podejrzenia popełnionego przestępstwa powiadamia organy 

ścigania,  

 uruchamia działania związane z interwencja kryzysową (poradnictwo prawne, 

psychologiczne, pomoc przy znalezieniu schronienia),  

 przygotowuje przestronny plan pomocy i udziela informacji o przysługujących 

świadczeniach i formach pomocy,  

 monitoruje efekty podjętych działań,  

 współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pomocowymi w danej 

sprawie. 
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2.11. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Leszno w 2018 r. 

Program przyjęty uchwałą Nr XLVI/276/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. obejmuje 

realizację zadań z zakresu: adopcji bezdomnych zwierząt, chipowanie i sterylizację psów, 

opieki nad wolno żyjącymi kotami, usypianie ślepych miotów oraz opieki nad 

zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych. 

Na dzień 01.01.2018 roku pod opieką gminy Leszno znajdowało się 27 bezpańskich 

psów i 2 kotki. Na koniec roku ilość bezpańskich zwierząt z gminy Leszno wyniosła 39 

psów, z czego w nieodpłatnych domach tymczasowych u osób prywatnych przebywały 4 

psy.  

W ciągu 2018 roku odłowiono łącznie 35 psów. Odebranych przez właściciela zostało 

6 psów. Adoptowanych zostało w ciągu całego roku 21 psów. Odeszły 3 psy: 1  z powodu 

wieku, 2 z powodu choroby. W wyniku obrażeń spowodowanych wypadkiem na drodze, 

zginął 1 pies. Przewieziony do lecznicy, nie przeżył nocy. 

Ilość kotów, którym udzielono pomocy i znaleziono nowe domy wyniosła 17. 

Wszystkie koty przebywały w domach tymczasowych u prywatnych osób. 

W ciągu roku do utylizacji przekazano zwłoki zwierząt, które zgłoszono jako wynik 

zdarzeń drogowych lub innych nieszczęśliwych wypadków, w liczbie: 3 psy, 2 koty oraz 

zwierzęta dzikie (sarny-11, łosie-2, borsuk-1, lis-2, kuna-1). 

Z dofinansowania do kastracji i chipowania zwierząt skorzystało 53 właścicieli 

czworonogów psów  i kotów. 

Podczas kwietniowej terenowej akcji chipowania, oznakowano elektronicznie 78 

psów. 
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3. Wykonanie uchwał Rady Gminy Leszno  

3.1. Charakterystyka ogólna 

Wszystkie uchwały finansowe podjęte w 2018 r. zostały przekazane do nadzoru 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwały pozafinansowe podlegały nadzorowi prawnemu 

Wojewody Mazowieckiego. Żadna z realizowanych w 2018 r. uchwał nie rozstała uchylona 

zarówno w całości, jak i w części przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego 

lub Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wójt realizował również niektóre uchwały podjęte 

przez Radę Gminy Leszno w latach poprzednich. 

3.2. Zestawienie szczegółowe 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/288/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 r. w budżecie gminy 

zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 510 928,32 zł. Środki 

zostały zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim rozdzielone 

pomiędzy dwadzieścia trzy sołectwa gminy Leszno.  

Uchwała Nr XLII/242/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno 

na lata 2018-2025 była w ciągu minionego roku zmieniana siedmioma uchwałami 

zmieniającymi. Była realizowana zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale. 

Uchwała budżetowa gminy Leszno na 2018 rok Nr XLII/243/2017 zmieniana była 

poprzez uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dziewięciokrotnie. Sprawozdanie 

z wykonania budżetu stanowi odrębny dokument przedłożony Radzie Gminy Leszno 

z dochowaniem terminu ustawowego – 29 marca 2019 r. oraz udostępniony do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLIII/248/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych opłata za wpis do rejestru żłobków wynosi 

500 zł. Dokonanie takiego wpisu jest warunkiem formalnym umożliwiającym prowadzenie 

żłobka lub klubu dziecięcego jako działalności gospodarczej regulowanej. 

Na mocy uchwały Nr XLII/249/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie przez gminę Leszno prawa użytkowania wieczystego prawo użytkowania 

wieczystego działek ew. nr 429/37, 439/38 zostało przekazane na rzecz Skarbu Państwa, 
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co umożliwiło staroście działającemu w imieniu Skarbu Państwa na przekazanie działek 

w trwały zarząd Komendzie Stołecznej Policji. 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/250/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym gmina Leszno pokrywała część 

kosztów stanowiących różnicę pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku 

wsparcia lub mieszkaniu chronionym a opłatą uiszczaną przez osobę wymagającą udzielania 

schronienia. Odpłatność ponoszona była stosowanie do sytuacji dochodowej osób lub rodzin 

zobowiązanych do jej wnoszenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów kryterium 

dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 634 zł, dla osoby w rodzinie – 

514 zł. 

Wykonanie uchwały Nr XLIV/256/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczenia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielanych z budżetu gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostki samorządu terytorialnego zmieniona Uchwałą Nr XLV/270/2018 w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Leszno dla publicznych 

i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego zostało szerzej opisane 

w podrozdziale 4.4. Edukacja. 

Uchwała Nr XLIV/257/218 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej stanowiącej mienie komunalne umożliwiła podpisanie aktu notarialnego, na mocy 

którego działka ew. nr 429/12 została zbyta za kwotę 8 292,66 zł. 

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/260/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej gmina Leszno zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego 

w wysokości 744 471,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Przebudowa 

targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie. Spłata pożyczki nastąpiła 1 kwietnia 2019 r. 
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po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.  

Na mocy uchwały Nr XLV/261/2018 w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. 

długoterminowego kredytu zgodnie z umową z dnia 3 października 2018 r. zawartą 

z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie gmina Leszno zaciągnęła w 2018 r. kredyt 

w wysokości 3 700 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki. Spłata 

rat kredytu nastąpi w latach 2019-2025, natomiast spłata odsetek rozpoczęła się w roku 2018. 

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 5 stycznia 2018 r. Kodeks wyborczy Rada 

Gminy podjęła uchwałę Nr XLV/262/2018 w sprawie podziału gminy Leszno na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich w granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz 

Uchwałę Nr XLV/263/2018 w sprawie podziału gminy Leszno na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wójt wypełnił 

zobowiązanie do doręczenia uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Warszawie oraz podał do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

Na mocy uchwały Nr XLV/265/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Fabrycznej 

wójt odstąpił od żądania zwrotu bonifikaty. 

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLV/266/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia 23 marca 2018 r. wójt zawarł porozumienie z Komendantem Stołecznym 

Policji zobowiązujące do podjęcia działań zmierzających do wybudowania nowej siedziby 

Posterunku Policji w Lesznie określające m.in. terminy realizacji i sposób dofinansowania 

budowy przez gminę Leszno w wysokości 20% wartości zadania inwestycyjnego. 14 maja 

2019 r. podpisany został aneks do umowy zmieniający sposób dofinansowania budowy 

przez gminę Leszno. 

Na mocy uchwały Nr XLVI/274/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w 

czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki ustalono, iż 
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bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka są realizowane od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00-13:00 lub w innych godzinach, ale nie mniej niż 5 godzin dziennie. 

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

Na mocy uchwały Nr L/287/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 

użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne – dz. ew. 7/30 Leszno 

PGR nieruchomość została oddana w użyczenie na czas nieokreślony Państwowemu 

Instytutowi Geologicznemu zgodnie z umową użyczenia nieruchomości z dnia 10 

października 2018 r. 

Zgodnie z uchwałą Nr L/288/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy 

środkami transportu zbiorowego na trasie Gminy Leszno-Warszawa, Warszawa-Gmina 

Leszno oraz na terenie Gminy Leszno dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno, 

które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób oraz warunków 

uprawniających do nabycia biletów ze zniżką wójt podpisał porozumienie z m. st. Warszawą 

w dniu 29.08.2018 r. oraz aneks do powyższego porozumienia z dnia 31.12.2018 r. Zgodnie 

z porozumieniem mieszkańcom gminy Leszno, które rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych w US przynależnym terenowo dla gminy Leszno przysługują dopłaty do biletów 

długookresowych – 30- i 90-dniowych obowiązujących w I i II strefie. Wysokość dopłat 

określa uchwała. 

W dniu 28 września 2018 r. podpisana została umowa pomiędzy Komendą Stołeczną 

Policji a gminą Leszno w sprawie ustanowienia służebności gruntowych zgodnie z uchwałą 

Nr L/289/2018 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu 

na działkach o nr ew.: 471/13, 429/3, 429/39 z obrębu Leszno. 

Zgodnie z uchwałą Nr LII/293/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Warszawskiemu Zachodniemu gmina Leszno przekazała Powiatowi Warszawskiemu 

Zachodniemu pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2018 

w wysokości 447 432,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4116W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Wilkowa Wieś 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Czarnów, dł. ok. 1240 mb, gm. Leszno”. 
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Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego złożyło rozliczenie z otrzymanej dotacji 18 

stycznia 2019 r. 

Uchwała Nr LII/294/2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania określiła 

zasady udzielania dotacji, tryb postępowania i sposób ich rozliczania, jednakże ze względu 

na niewystarczające środki w budżecie gminy żadna spółka wodna nie otrzymała dotacji. 

Zgodnie z uchwałą Nr LII/295/2018 w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Leszno oraz zasad usytuowania na terenie gminy 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. wójt wydał 16 pozwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

Na mocy uchwały Nr LII/296/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

partnerskiej pomiędzy Gminą Leszno a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. „Dostęp 

do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 27 września 2018 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy gminą Leszno 

a miastem Ząbki. 

Podjęcie uchwały Nr LII/297/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi 

Leszno oraz uchwały Nr LII/298/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B miało skutek w postaci zapisania 

w budżecie Gminy na rok 2019 środków finansowych na sporządzenie planów. 

Zgodnie z uchwałą Nr LIII/300/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska 

„Mój Rynek” przy ulicy Szkolnej w Lesznie handel na targowisku gminnym odbywa się 

zgodnie z zasadami ustalonymi we wspomnianym regulaminie. Regulamin określa m. in. 

osoby uprawnione do prowadzenia handlu, możliwość rezerwacji stanowisk handlowych oraz 

obowiązki osób prowadzących handel na targowisku. 

Na mocy uchwały Nr LIV/303/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

darowizny na rzecz Gminy Leszno działki ew. nr 8/16 położonej w obrębie Feliksów, gmina 

Leszno 22 lutego 2019 r. sporządzona została umowa przekazania własności nieruchomości 

oznaczonej jako działka ew. nr 8/16 położona w obrębie Feliksów. 
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Podjęcie uchwały Nr IV/12/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2007 Rady 

Gminy Leszno z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A zmienionej 

uchwałą Nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 9 lipca 2013 r. umożliwiło 

przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Leszno, Etap A w dwóch częściach – II i III. 

4. Działalność w obszarach zadań własnych i zleconych gminy 

4.1. Finanse gminy 

Budżet Gminy Leszno na 2018 r. zakładał dochody w wysokości 51 169 369,00 zł, 

zaś plan wydatków wynosił 52 835 664,09 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżet 

gminy wyniósł w planie dochodów 54 150 709,40 zł, zaś w planie wydatków 

57 064 729,90 zł. 

Plan dochodów wykonany został w wysokości 55 018 006,51 zł, co stanowi 101,6 % 

planu rocznego. Według danych Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Leszno na dzień 

31.12.2018 r. Gminę zamieszkiwało 9 825 osób. Dochód w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wyniósł 5 599,80  zł.  

Wydatki w 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości 55 684 954,75 zł, co stanowiło 

97,58% planu. Według danych Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Leszno na dzień 

31.12.2018 r. Gminę zamieszkiwało 9 825 osób. Wydatki w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wyniosły 5 667,68 zł. 

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków gminy Leszno w 2018 r. zawarte jest 

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i sprawozdaniu z wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za 2018 rok przekazanym Zarządzeniem Nr 81/2019 Wójta 

Gminy Leszno z dnia 28 marca 2019 r. 

4.1.1. Fundusz sołecki 

W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały 

Nr XLIV/288/2014 Rady Gminy Leszno zrealizowano wydatki na łączną kwotę 

480 146,16 zł, co stanowi 93,98% zakładanych wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano 

w kwocie 275 340,01 zł, zaś bieżące – 204 806,15 zł. 
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W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Zaborów, Wyględy, Wólka i Feliksów 

wspólnie zrealizowało zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

na terenie sołectwa Zaborów”. Wysokość środków poniesionych na realizację zadania 

wyniosła 226 080,00 zł, z czego 91 850,90 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego. 

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Zaborowie został doposażony w nowe urządzenia siłowni 

plenerowej. 

Sołectwo Gawartowa Wola wspólnie z sołectwem Trzciniec zrealizowało zadanie 

pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola”, 

którego koszt wyniósł 32 546,00 zł, z czego fundusz sołecki stanowił 22 000,00 zł, zadanie 

pn. „Zakup siatek na bramki do piłki nożnej – boisko na terenie sołectwa Gawartowa Wola” 

na kwotę 292,00 zł, zadanie pn. „Uzupełnienie wyposażenia w OSP Gawartowa Wola” 

na kwotę 3 296,33 zł.  

Sołectwa Kępiaste i Łubiec realizowały wspólnie przedsięwzięcia pn. „Uzupełnienie 

wyposażenia Świetlicy w Łubcu – zakup mebli” za kwotę 3 700,00 zł, zadanie pn. „Zakup 

i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec” za kwotę 14 338,11 zł. 

Sołectwa Wąsy Kolonia i Wąsy Wieś wspólnie zrealizowały zadanie pn. „Pobudzenie 

aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację 

pikniku rodzinnego pn. Święto Cebuli”, którego koszt wyniósł 6 000,00 zł. 

Pozostałe zadania były realizowane indywidualnie przez poszczególne sołectwa: 

 zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów – 17 060,00 zł; 

 zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola – 5 959,34 zł; 

 wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej na terenie sołectwa Grądy – 35 171,94 zł; 

 remont drogi Kępiaste Górne – 9 438,29 zł; 

 naprawa dróg na terenie sołectwa Korfowe – 11 526,00 zł; 

 wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Leszno – 45 600,00 zł; 

 remont dróg na terenie sołectwa Łubiec – 7 446,00 zł; 

 zakup stojaków na rowery przy budynku Świetlicy w Łubcu – 581,40 zł; 
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 uzupełnienie wyposażenia Świetlicy w Łubcu – zakup sprzętu nagłośniającego – 

999,99 zł; 

 montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec – 1 000,00 zł; 

 zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Marianów – 1 500,00 zł; 

 projekt budowy punktów świetlnych w Al. Magnolii na terenie sołectwa Marianów – 

14 390,00 zł; 

 montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach w ul. Białej 

na terenie sołectwa Powązki – 18 000,00 zł; 

 remont dróg na terenie sołectwa Roztoka – 13 175,00 zł; 

 wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek – 12 680,00 zł; 

 remont dróg na terenie sołectwa Walentów – 12 539,85 zł; 

 remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Wieś – 4 900,00 zł; 

 budowa punktów świetlnych w ul. Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie – 

20 735,34 zł; 

 budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś – 23 539,20 zł (koszt 

całkowity przedsięwzięcia: 59 133,48 zł); 

 budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków – 13 138,16 zł (koszt całkowity 

przedsięwzięcia: 54 366,00 zł); 

 szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. „Zdrowy Kręgosłup” – 1 000,00 zł; 

 wymiana lamp oświetleniowych w ul. Parkowej na terenie sołectwa Wólka – 10 000,00 zł; 

 projekt budowy punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ul. Modrzewiowa, 

Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta – 19 900,00 zł; 

 zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek – 

38 388,30 zł. 

Zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów” 

zgłoszone we wniosku sołectwa nie zostało zrealizowane ze względu na przeznaczenie 
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niewystarczającej kwoty na powyższe przedsięwzięcie – 4 500,00 zł. Termin wykonania 

zadania pn. „Remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Kolonia”, na którą przeznaczono kwotę 

11 369,86 zł, został przesunięty na IV kwartał minionego roku, jednakże w grudniu nie było 

możliwości wykonania zadania. 

4.2. Działalność inwestycyjna 

W 2018 r. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9 473 719,42 zł, co stanowi 

98,51 % planu.  

W minionym roku sporządzone zostały projekty budowy odcinków sieci wodociągowej 

w Zaborówku (dz. nr 254/3, 254/12, 255/5, 256/9, 257/17, 257/18), Grądach (dz. nr 40/7, 42/2 

oraz dz. nr 199, 29/11, 220, 29/21, 219), w ul. Klonowej, ul. Makowej, ul. Modrzewiowej, 

ul. Szmaragdowej w Wyględach oraz we wsi Wąsy Kolonia. Wybudowano odcinki sieci 

wodociągowej w ul. Kasztanowej, ul. Poziomkowej w Wyględach, ul. Chabrowej 

i ul. Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś, ul. Widokowej w Lesznie oraz we wsi Powązki. 

W wydatkach inwestycyjnych znalazła się też przebudowa targowiska gminnego „Mój 

Rynek” w Lesznie, której koszt wyniósł 1 462 903,20 zł.  

Z tego: 

 wydatki objęte umową o dofinansowanie projektu – 1 418 086,60 zł 

w tym:  

 wydatki kwalifikowalne – 1 170 000,00 zł 

z tego:  

 środki EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 

na lata 2014-2020 – 744 471,00 zł (63,63% wydatków 

kwalifikowalnych projektu); 

 środki budżetu gminy – 425 529,00 zł 

 wydatki niekwalifikowalne – 248 086,60 zł (podatek VAT) 

 wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie 44 816,60 zł 

 W ramach inwestycji utwardzono i ogrodzono teren, wybudowano budynek sanitarno-

techniczny wraz z infrastrukturą techniczną oraz wiatę handlową na potrzeby promocji 

i sprzedaży produktów rolno-spożywczych. 

Zmodernizowano odcinek drogi we wsi Powązki, Kępiaste, odcinek ul. Leśnej 

w Zaborowie i ul. Lipowej w Lesznie, przebudowano drogę gminną w Zaborówku oraz 
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ul. Sosnową w Lesznie. W minionym roku przebudowano nawierzchnię drogi we wsi Grądy 

od ul. Topolowej do skrzyżowania z ul. Podleśną (776 mb z zaprojektowanych 

1360 mb), ul. Leśnej we wsi Wyględy (opracowanie dokumentacji projektowej, 

kosztorysowej i specyfikacji technicznej dla przebudowy odcinka 715 m drogi), 

zmodernizowano nawierzchnię ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie (II etap – 470 mb). 

W wyniku konieczności przeniesienia części robót dotyczących wykonania kanalizacji 

deszczowej i przepustu w ciągu ul. Kwiatowej w Wyględach oraz nieodpowiednich 

warunków atmosferycznych termin wykonania robót przewidziany do końca listopada 2018 r. 

został wydłużony do 31.03.2019 r. W 2018 r. zrealizowano 90% robót dotyczących 

przebudowy infrastruktury teletechnicznej oraz 61% prac związanych z wykonaniem 

kanalizacji deszczowej i przepustu. 

Zbudowany został gminny ośrodek opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku, 

którego koszt wyniósł 174 660,00 zł. 

Z tego: 

 wydatki objęte umową o dofinansowanie projektu – 168 510,00 zł 

w tym:  

 wydatki kwalifikowalne – 168 510,00 zł 

z tego:  

 środki EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 

na lata 2014-2020 – 107 222,00 zł (63,63% wydatków 

kwalifikowalnych projektu); 

 środki budżetu gminy – 61 288,00 zł 

 wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie 6 150,00 zł 

W ramach projektu wybudowano parking oraz obiekt składający się z trzech stref: 

siłowni zewnętrznej, strefy zabaw dla dzieci i wypoczynku. 

Zmodernizowano budynki gminne przy ul. Błońskiej 73 w Lesznie oraz w Gawartowej 

Woli nr 32, a także kotłownię wraz z wymianą c.o. w budynku przy ul. Szkolnej 10 

w Lesznie. Zmodernizowano budynek OSP w Gawartowej Woli, kuchnię w Szkole 

Podstawowej w Lesznie, ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 

w Zaborowie.  
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W 2018 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie przyznano dotację w wysokości 

250 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

KAMAZ 43118 (6x6) GCBA, zaś Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie – 180 000,00 zł 

na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego samochód specjalny pożarniczy 

Mercedes Benz 1824. 

Powstały projekty budowy punktów świetlnych w ul. Ustronnej, ul. Sadowej 

w Zaborówku, we wsi Kępiaste oraz we wsi Wiktorów. Wybudowano punkty świetlne 

w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca we wsi Marianów, ul. Broniewskiego w Lesznie, 

ul. Dałka w Zaborowie, ul. Widokowej w Lesznie, ul. Zacisze w Zaborówku, we wsi Wąsy 

Wieś oraz na boisku sportowym w Lesznie. 

W wydatkach majątkowych minionego roku znalazł się też projekt budowy sportowej 

ogólnodostępnej strefy sprawnościowo-zręcznościowej w Zaborowie. 

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych gminy Leszno w roku 2018 stanowi 

załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018. 

4.3. Gospodarka komunalna 

Gmina Leszno w 2018 r. prowadziła gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu 

o umowę z wykonawcą – firmą BYŚ – wyłonionym w drodze przetargu. Szczegółowe 

informacje dotyczące sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi zawarte są 

w „Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Leszno za rok 2018”. 

Zimowe utrzymanie dróg w 2018 r. było realizowane przez wyłonioną w drodze przetargu 

firmę Pana Krzysztofa Grabowskiego z siedzibą Kaźmierów 41, Sochaczew. Koszt zimowego 

utrzymania dróg (zwalczanie śliskości, odśnieżanie) wyniósł – 148 828,10 zł.Koszenie traw 

i chwastów przy drogach było realizowane przez firmę OY Polska. Koszt koszenia w roku 

2018 – 40 600,00 zł.  

Naprawy i remonty dróg w roku 2018 były realizowane przez wyłonioną w drodze 

przetargu firmę Pana Krzysztofa Grabowskiego z siedzibą Kaźmierów 41, Sochaczew.  Koszt 

napraw i remontów dróg w roku 2018 – 826 351,62 zł, w tym z funduszy sołeckich – 

94 197,08 zł.  

Obsługa konserwacji oświetlenia ulicznego wykonywana była w roku 2018 

przez wyłonioną w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ocena ofert) firmę 
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Pana Mieczysława Wasilewskiego – BUDWEX z siedzibą w Truskawiu przy ul. 3-go Maja 

89, Izabelin.  Umowa obejmowała konserwację i utrzymanie 1687 punktów świetlnych 

na terenie gminy.  Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego w roku 2018 wyniósł – 78 600 zł. 

Komunikacja zbiorowa realizowana była w roku 2018 w oparciu o porozumienie 

międzygminne zawarte z Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, 

Pl. Bankowy 3/5.  

Dowóz dzieci do szkół realizowany był przez wyłonioną w drodze przetargu firmę PKS 

w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Miesięczny koszt obsługi gminy w tym zakresie 

wyniósł 43 775,1 zł tj. równowartość 626 biletów miesięcznych ulgowych (dla dzieci) oraz 5 

biletów miesięcznych normalnych (dla opiekunów).  

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zapewniała firma wyłoniona w trybie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ocena ofert) – Marek Skroński prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą M-Travel Marek Skroński. Transportem objętych było 11 

dzieci.  Szacowana ilość kilometrów dowozów w ciągu dnia – 380 km, w ciągu roku 

68 400 km. Koszt obsługi dzieci niepełnosprawnych w ciągu doby: 738,72 zł. 

Zaopatrzenie kotłowni olejowych w olej opałowy realizowane było przez firmę wyłonioną 

w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ocena ofert) – Pan Janusz Wojda, 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TRANSPORT-HANDEL Janusz Wojda, 

Łowicz ul. Podgórna 21. Konserwację pieców gazowych i olejowych realizowała, w oparciu 

o umowy – zlecenia – firma J.S. Wioleta Skura, ul. E. Orzeszkowej 2, Błonie.  

Długość czynnej sieci wodociągowej na końcu 2018 r. wynosiła 127,7 km, w roku 2018 

rozbudowano sieć wodociągową o 1,9 km, w tym wodociąg Feliksów o 1,2 km, wodociąg 

Czarnów – 0,7 km. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 26,5 km, w minionym roku 

nie rozbudowywano sieci kanalizacyjnej. W 2018 r. wybudowanych zostało 64 przyłącza 

do sieci wodociągowej oraz 8 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Na dzień 31 grudnia 2018 r. 

istnieje 2651 przyłączy do sieci wodociągowej oraz 777 – do sieci kanalizacyjnej. 

Woda na potrzeby zaopatrzania zbiorowego ujmowana jest na trzech ujęciach wody: 

Feliksów, Czarnów, Gawartowa Wola. Jakość produkowanej wody jest pod stałym nadzorem 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jakość wody spełnia wymogi określone 

prawnie, poza jakością wody w wodociągu Czarnów, gdzie przekroczone są wartości 

chlorków i sodu. Zaprojektowana została modernizacja stacji ze zmianą technologii 
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uzdatniania i zwiększeniem wydajności. Aktualnie woda w wodociągu Czarnów rozcieńczana 

jest wodą z wodociągu Feliksów. 

Łączna ilość wydobytej wody: 819 tys. m3. 

Ilość wody sprzedanej: 595 tys. m3. 

Na remonty i naprawę sieci wodociągowej wydano 289 tys. zł. 

 Różnica pomiędzy ilością wydobytej wody a ilością wody sprzedanej wynika z faktu, 

iż część wody pobrana została głownie na cele technologiczne (np. płukanie filtrów, płukanie 

nowych wodociągów i przyłączy – ok. 10-20% całkowitej ilości wydobytej wody), na cele 

przeciwpożarowe, część wody pobranej stanowią również straty w wyniku awarii czy też 

nieszczelności sieci. 

Ścieki odprowadzane są siecią kanalizacyjną przez przepompownię do oczyszczali 

MPWiK Błonie. W roku 2018 odprowadzono 278 tys. m3 ścieków komunalnych. Na remonty 

i naprawy sieci kanalizacyjnej wydano 117 tys. zł. Zakupiona została nowa pompa ściekowa 

na przepompownię główną przy ul. Fabrycznej. Wyremontowana została wiata na zlewni 

ścieków. Zakupiono mobilny agregat prądotwórczy do obsługi lokalnych przepompowni 

ścieków. Wyposażono przepompownię ścieków na ul. Tuwima w dodatkową pompę 

ściekową. 

4.4. Edukacja 

W 2018 r. w gminie funkcjonowały dwie publiczne szkoły podstawowe – w Lesznie 

i w Zaborowie oraz dwa publiczne przedszkola – w Lesznie i w Zaborowie, i jeden oddział 

przedszkolny – w Zaborowie. Do szkół uczęszczało łącznie 947 uczniów, do przedszkoli – 

382.  

Tabela 3. Szkoły i przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno 

(dane wg. SIO stan na 31.03.2018 r.) 

L.p. Gminne placówki 

oświatowe 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba etatów 

prac. pedag. 

(liczba osób) 

Liczba prac. 

administracji 

i obsługi 

1. Szkoła Podstawowa 

im. Stefana Batorego 

w Lesznie 

638 w tym 

113 w kl. 

gimn. 

26 + 6 54,13 

(56) 

21 
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2. Szkoła Podstawowa 

im. Powstańców 1863 

Roku w Zaborowie 

309 w tym 

51 w kl. 

gimn. 

15 + 2 37,74 

(43) 

12 

 Oddział przedszkolny 

w SP w Zaborowie 

12 1 (w SP) (w SP) 

3. Publiczne Przedszkole 

im. Leśnych Skrzatów 

w Lesznie 

224 9 19,16 

(22) 

32 

4. Publiczne Przedszkole 

Przyjaciół Puszczy 

Kampinoskiej 

w Zaborowie 

146 6 13,17 

(15) 

17 

 Razem uczniów w SP 

(z kl. G): 

947 Razem 

zatrudnionych: 

124,20 

(136) 

82 

 Razem dzieci objętych 

wych. przedszkolnym  

382 

 

W minionym roku działały również dwie placówki niepubliczne wpisane do rejestru szkół 

i placówek przez gminę Leszno – „Sosnowa Akademia Przedszkolaka” Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny, do którego uczęszczało 13 uczniów, z czego 10 będących mieszkańcami 

Gminy oraz Niepubliczne Przedszkole „Twórczy Przedszkolak”, do którego uczęszczało 22 

uczniów z czego 18 będących mieszkańcami Gminy. 

W publicznych placówkach oświatowych zatrudnionych było 136 nauczycieli. Największy 

odsetek stanowili nauczyciele dyplomowani, najmniejszy – nauczyciele stażyści. 

Tabela 4. Nauczyciele wg. stopni awansu zawodowego w etatach zatrudnieni w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno / procentowy udział w ogólnej 

liczbie (dane według SIO stan na 31.03.2018 r. oraz stan na 30.09.2018 r.) 

Nauczyciele wg. stopni awansu zawodowego w etatach / procentowy udział w ogólnej liczbie etatów 

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1,46 1,17% 3,72 2,99% 32,37 26,1% 34,56 27,8% 52,09 41,94% 124,20 
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1,44 1,14% 0,5 0,39% 32,47 25,72 35,46 28,08% 56,37 44,65% 126,24 

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 82 uczniów, 74 uczniów korzystało z arkusza 

standardowego, 8 uczniów z arkusza dostosowanego (dla upośledzonego w stopniu lekkim).   

Tabela 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. na podstawie informacji 

z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz materiałów przygotowanych 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  

Rodzaj egzaminu Gimnazjum 

w Lesznie  

(GL) 

Gimnazjum 

w Zaborowie 

(GZ) 

Średni wynik 

dla Gminy 

Leszno* 

Średni wynik 

dla powiatu 

Część humanistyczna 

GH-H historia i wiedza 

o społeczeństwie 

59,12 

(stanin 6) 

(2017r.: 6) 

55,77 

(stanin 5) 

(2017r.: 6) 

58,12 64 

Część humanistyczna 

GH-P język polski 

73,40 

(stanin 7) 

(2017r.: 7) 

70,27 

(stanin 6) 

(2017r.:7) 

72,47 73 

Część matematyczno-

przyrodnicza GM-M 

matematyka 

52,90 

(stanin 6) 

(2017r.:6) 

44,41 

(stanin 4) 

(2017r.:7) 

50,38 57 

Część matematyczno-

przyrodnicza GM-P 

przedmioty przyrodnicze 

58,87 

(stanin 6) 

(2017r.:7) 

48,09 

(stanin 3) 

(2017r.: 7) 

55,66 60 

Język obcy GA-P język 

angielski poziom 

podstawowy 

66,82 

(stanin 5) 

(2017r.:6) 

71,27 

(stanin 6) 

(2017r.: 6) 

68,16 76 

Język obcy GA-R język 

angielski poziom 

rozszerzony 

45,98 

(stanin 5) 

(2017r.:6) 

54,45 

(stanin 6) 

(2017r.:6) 

48,53 60 

Język obcy  GN-P język 

niemiecki podstawowy 

90,00 (jeden 

uczeń) 

   

* Średni wynik dla gminy uwzględnia wyniki z arkusza podstawowego. 
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Skala staninowa zawiera 9 stopni, od 1 jako wyniki najniższe – do 9 przy wynikach 

najwyższych. 

Szkoły i przedszkola, których organem prowadzącym jest gmina Leszno są 

placówkami ogólnodostępnymi. Uczęszczają do nich również dzieci i uczniowie posiadający 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na różne rodzaje 

niepełnosprawności, np. upośledzenie w stopniu lekkim, afazja, zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, autyzm (w tym Zespół Aspergera). W 2018 roku łączna liczba takich uczniów 

wynosiła: 17 –  wg. stanu na 31.03.2018 r., 21 –  wg. stanu na 30.09.2018r. Uczniowie ci 

wymagają stosowania specjalnych metod pracy i nauki.  Dyrektorzy szkół i przedszkoli 

obowiązani są realizować postanowienia orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

postanowienia opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Realizacja 

powyższych orzeczeń i opinii podlega kontroli sprawowanej przez kuratora oświaty. 

W 2018 r. obie szkoły podstawowe zostały objęte kontrolą w tym zakresie: dnia 18.06.2018 r. 

odbyła się kontrola w Szkole Podstawowej w Lesznie, a dnia 4.12.2018 r. w Szkole 

Podstawowej w Zaborowie. Obie kontrole nie wykazały nieprawidłowości, nie wydawano 

zaleceń. W szkołach i w przedszkolach ogólnodostępnych zatrudnia się dodatkowo 

nauczycieli wspomagających (lub pomoc nauczyciela, jeżeli wynika to z orzeczenia). Gminne 

szkoły i przedszkola realizują ideę edukacji włączającej. Włączenie to proces, który pomaga 

pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów. Szkoła 

ogólnodostępna to szkoła dostępna dla każdego ucznia, otwarta na jego potrzeby 

i możliwości, realizująca założenia edukacji włączającej. To szkoła zapewniająca każdemu 

uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania 

oraz życiu społecznym szkoły. 

Na wnioski dyrektorów szkół organ prowadzący przydzielał dodatkowe godziny 

na organizację nauczania indywidualnego dla uczniów, którym poradnia psychologiczno-

pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Organ prowadzący 

akceptował, na wnioski dyrektorów, zwiększenie wymiaru godzin z przeznaczeniem 

na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów. 

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie (wniosek z dnia 

26.03.2018 r.), organ prowadzący przyznał dodatkowo po 1 godzinie na roczne zwiększenie 

liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych – zajęć matematyki w klasach IV, VII i 

VIII w r.szk. 2018/2019. 
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W obydwu szkołach podstawowych realizowano zindywidualizowaną ścieżkę 

kształcenia (dwóch uczniów), zgodnie z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

W obydwu szkołach prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 

w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

Średnie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

w Gminie Leszno w 2018 roku przekraczały wymagany minimalny poziom, wynikający 

z przepisów ustawy Karta Nauczyciela, we wszystkich grupach nauczycieli według stopni 

awansu zawodowego.  

Tabela 6. Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok, zgodnie z ustawą 

Karta Nauczyciela 

- nauczyciela stażysty: 3106,89 zł średnioroczne – wymagane min.:  

w okresie 1.01.2018 do 31.03.2018: 2752,92zł;  

w okresie 1.04.2018 do 31.12.2018: 2900,20zł  

(w 2017r.: 2753,55 zł, wymagane min.: 2752,92 zł) 

 

- nauczyciela kontraktowego: 3772,68 zł średniorocznie – wymagane min.:  

w okresie 1.01.2018 do 31.03.2018: 3055,74zł;  

w okresie 1.04.2018 do 31.12.2018: 3219,22zł  

(w 2017r.: 3371,06 zł, wymagane min.: 3055,74 zł)  

 

- nauczyciela mianowanego: 4751,09 zł średniorocznie – wymagane min.:  

w okresie 1.01.2018 do 31.03.2018: 3964,20zł;  

w okresie 1.04.2018 do 31.12.2018: 4176,29zł  

(w 2017r.: 4455,49 zł, wymagane min.: 3964,20 zł)  

- nauczyciela dyplomowanego: 6250,53 zł średniorocznie – wymagane min.: 

w okresie 1.01.2018 do 31.03.2018: 5065,37zł;  

w okresie 1.04.2018 do 31.12.2018: 5336,37zł  

(w 2017r.: 5588,71 zł, wymagane min. 5065,37 zł)   
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Składniki wynagrodzenia nauczyciela określa ustawa Karta Nauczyciela w art. 30 

ust. 1 (Dz. U z 2018 r. poz. 967 ze zm.).  

W przypadku szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leszno są to: 

 wynagrodzenie zasadnicze 

 dodatek za wysługę lat 

 dodatek motywacyjny 

 dodatek funkcyjny (funkcja: wychowawcy, opiekuna stażu, stanowisko kierownicze) 

 wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

 nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń  

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku, o którym mowa w art. 54 

ust. 5. KN. 

Ustalono podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli w 2018 roku, będącej podstawą 

do obliczenia kwoty dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 

wpisanych do RSPO przez Gminę Leszno oraz dokonano aktualizacji tej kwoty – zgodnie 

z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2203 ze zm.). Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Leszno wynosiła 

w 2018 roku: 13 105,21 zł. Jest to kwota ustalona w wyniku II aktualizacji, której dokonuje 

się w październiku roku budżetowego – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. 

W 2018 roku dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego przekazano 

dotacje:  

Tabela 7. Wysokość dotacji przekazanej niepublicznym placówką wychowania 

przedszkolnego.  

Lp. Nazwa Liczba 

uczniów 

Przekazana kwota dotacji 

1.  „Sosnowa Akademia 

Przedszkolaka” Niepubliczny 

Punkt Przedszkolny 

109 47.616,65 (109 x 436,85zł) 

2. Niepubliczne Przedszkole 

„Twórczy Przedszkolak” 

273 223.608,84 (273 x 819,08) 
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Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Gminy 

Leszno dotacje na dzieci w niepublicznych placówkach przedszkolnych dotowanych przez 

gminę Leszno wynoszą: 75% podstawowej kwoty dotacji – dla niepublicznych przedszkoli 

oraz 40% podstawowej kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (punkt 

przedszkolny). Dotacje przekazuje się w częściach miesięcznych. 

Kwoty roczne dotacji na dziecko wynosiły odpowiednio: 9 828,61 zł i 5242,09 zł, 

a kwoty miesięczne: 819,08 zł i 436,85 zł. W styczniu br. dotowane niepubliczne placówki 

przedszkolne złożyły rozliczenia z wykorzystania dotacji w 2018 r. Rozliczenia zostały 

przyjęte (zgodnie z uchwałą Nr XLV/270/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy Leszno 

dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.  

Obciążono inne gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli w Gminie Leszno 

dzieci będących mieszkańcami innych gmin – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań 

oświatowych. 

Ogólna kwota wynikająca z wystawionych not księgowych, należna Gminie Leszno 

za 2018 rok wyniosła 89 886,36 zł, w tym 50 768,76 zł za dzieci w placówkach 

niepublicznych i 39 117,60 zł za dzieci w przedszkolach publicznych. 

Dokonywano pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego oraz zwrotów 

kosztów dotacji dla innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w gminie 

Leszno do placówek wychowania przedszkolnego dotowanych przez inne gminy – zgodnie 

z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych; 

Ogólna kwota dokonanych wydatków w 2018 roku na podstawie not księgowych 

wystawianych przez inne gminy: 342 649,81zł.   

Przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli 

Publicznych prowadzonych przez Gminę Leszno oraz do szkół podstawowych. Wszystkie 

dzieci biorące udział w rekrutacji do przedszkoli gminnych zostały przyjęte do wybranych 

placówek. 
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Przeprowadzono również konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego 

Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Lesznie. Dokonano powierzenia stanowiska dyrektora 

kandydatce wyłonionej w konkursie Pani Małgorzacie Superek. 

Dokonywano zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych, na podstawie 

umów zawartych pomiędzy rodzicami, a wójtem (7 uczniów) – 16 968,07 zł. Wykonywano 

dowóz uczniów do szkół, w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych – zorganizowany 

przez gminę – 134 299,30 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów – 446 487,48 zł. 

Prowadzono korespondencję z rodzicami uczniów podlegających obowiązkowi nauki 

w celu uzupełnienia danych o formie (miejscu) realizacji obowiązku w związku z prowadzoną 

ewidencją spełniania obowiązku nauki; 

Dokonano dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników (nauki zawodu), zgodnie z ustawą prawo oświatowe (na podstawie umowy 

zawartej z Mazowieckim Kuratorem Oświaty) – kwota dofinansowania kosztów jednego 

młodocianego: 8081,00zł. 

4.5. Kultura 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka – w Lesznie i dwie filie biblioteczne 

– w Zaborowie i w Czarnowie. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 40 287 

woluminów, zaś na koniec roku – 38 812 woluminów. W 2018 r. przybyło ogółem 1 637 

woluminów, ubyło – 3 112. Budżet zrealizowany na działalność Biblioteki w 2018 r. wyniósł 

364 442 zł. 

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z biblioteki w Lesznie oraz Czarnowie. Filia 

w Zaborowie nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka w Lesznie 

zaczęła gromadzić książki z dużą czcionką z serii Duże Litery (25 wol.). Audiobooki 

gromadzone są tylko w bibliotece w Lesznie (99 jedn. inw.). Biblioteki nie posiadają 

wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne. 

W bibliotece w Lesznie na stanowiskach bibliotekarskich i pełnych etatach zatrudnione 

są 3 osoby (w tym dyrektor). Przez 8 miesięcy w ramach robót publicznych zatrudniona była 

jedna osoba. W filiach bibliotecznych zatrudniona jest jedna osoba – w Czarnowie ¼ etatu, 

w Zaborowie ¾ etatu. 

W 2018 r. liczba użytkowników Biblioteki Publicznej Gminy Leszno wynosiła ogółem 

1778, zaś czytelników – 1747. W bibliotece dla użytkowników dostępne są 4 komputery 



46 

 

z podłączeniem do szerokopasmowego internetu. Biblioteka zapewniała katalogi on-line oraz 

możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia, zdalnego 

przedłużania terminów zwrotu materiałów bibliotecznych, elektroniczne powiadamianie 

o termiach zwrotu materiałów. 

W 2018 r. biblioteka wraz z filiami zorganizowały m.in.: cykliczne warsztaty 

pn. „Biblioteczne spotkania z rękodziełem”, a także spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 

kiermasze książki, wakacyjne czytanie książek dla dzieci. W minionym roku odbyło się 

również jedno spotkanie autorskie. W wydarzeniach tych wzięło udział 2130 mieszkańców. 

Biblioteka organizowała również inne szkolenia i zajęcia edukacyjne m.in. lekcje 

biblioteczne, zajęcia biblioterapeutyczne w wymiarze 37 godzin, w których w ciągu roku 

wzięło udział 261 osób. 

W gminie Leszno działają cztery świetlice – w Lesznie, Zaborowie, Czarnowie i Łubcu. 

W 2018 r. oferowały one mieszkańcom Gminy zajęcia sportowe, muzyczne, artystyczne. Przy 

świetlicach działają zespoły muzyczne – m.in. Chór „Ballada”, orkiestra dęta. Świetlice 

gminne corocznie organizują „Akcję Lato” oraz „Ferie w gminie”, podczas których 

zapewniają dzieciom atrakcje w czasie przerw od zajęć szkolnych. Świetlice aktywnie 

uczestniczą w promowaniu gminy Leszno podczas organizowanych imprez sportowych 

i kulturalnych – m.in. Cross z historią w tle, Odjazdowy Bibliotekarz, finały Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, pikniki. 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 

za 2018 r. stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy. 

5. Budżet obywatelski 

 W 2018 r. w budżecie gminy Leszno nie został wyodrębniony budżet obywatelski. 


