
 

 

ZARZĄDZENIE Nr Og.O.0050.27.2022 

WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 31 maja 2022 r. 

 

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Kiełczygłów za 

rok 2021 

 

 
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przedstawić Raport o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2021 stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Raport o stanie Gminy Kiełczygłów podlega przedłożeniu Radzie Gminy 

Kiełczygłów oraz publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

        Wójt Gminy Kiełczygłów 

 

        (-) Mariusz Mielczarek 
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I. WSTĘP 

1. Raport o stanie gminy -  przygotowanie, procedowanie i udzielanie wotum zaufania. 

 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

ma obowiązek przedstawienia corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja 

Raportu o stanie gminy za rok poprzedni.   

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym - Raport o stanie gminy ma 

stanowić przede wszystkim podsumowanie działalności Wójta w roku 2021, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii oraz realizację uchwał podjętych przez Radę Gminy 

Kiełczygłów, co pozwala na uzyskanie wglądu w sytuację finansową i społeczną gminy 

Kiełczygłów.   

Przedstawiany Raport powstał w oparciu o informacje przygotowane przez 

kierowników i pracowników Urzędu Gminy w Kiełczygłowie oraz jednostek 

organizacyjnych. Rada Gminy Kiełczygłów rozpatruje Raport podczas sesji absolutoryjnej, tj. 

do 30 czerwca. Raport rozpatrywany jest przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy 

przeprowadza się debatę, podczas której radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. 

Z kolei mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie po złożeniu do Przewodniczącego 

Rady Gminy pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna 

liczba mieszkańców mogących wziąć udział w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy 

postanowi o jej zwiększeniu. Po zakończeniu debaty nad „Raportem o stanie gminy” Rada 

Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. 

Bardzo przydatne okazały się także informacje o Gminie, zamieszczone na stronach 

internetowych, jak również dane udostępnione przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE KIEŁCZYGŁÓW 

1. Działalność organów Gminy Kiełczygłów w roku 2021 

Organem uchwałodawczym Gminy Kiełczygłów jest piętnastoosobowa Rada Gminy, organem 

wykonawczym Wójt Gminy, który wykonuje swoje zadania z pomocą pracowników Urzędu 

Gminy w Kiełczygłowie.  
 

1) Rada Gminy Kiełczygłów -  kadencja 2018-2023 

1. Łukasz Koniecka 

2. Marcin Trzeciak 

3. Ewa Mendak 

4. Dawid Trzcina 

5. Agnieszka Golc 

6. Wiesława Pawełoszek 

7. Ewa Sudak 

8. Agata Niemczyńska 

9. Bogdan Walaszczyk 

10. Anna Beśka 

11. Zenon Swędrak – Przewodniczący Rady Gminy Kiełczygłów 

12. Halina Iskra 

13. Ewa Boras 

14. Stanisław Zając, w trakcie kadencji złożył mandat radnego. W Wyborach Uzpełniających 

w czasie trwania kanecji został wybrany radny Adam Dubiński 

15. Kuberski Andrzej  
 

2) Wójt Gminy Kiełczyglów -  kadencja 2018-2023 

-  Mariusz Grzegorz Mielczarek  
 

Kadencja Rady Gminy oraz Wójta jest pięcioletnia (2018 – 2023). Niniejszy Raport o stanie 

gminy  obejmuje działalność wykonywaną przez cały rok 2021.   

Rada Gminy Kiełczygłów realizuje swoje zadania na mocy uchwały Nr XXXIV/213/2018 

Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 

Kiełczygłów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 22 października 2018 roku, 

poz. 5505). 

W roku 2021 odbyło się 8 posiedzeń Rady Gminy Kiełczyglów. Podjęto w tym okresie  53  

uchwały. Niemalże wszystkie uchwały Rady Gminy Kiełczygłów zostały powierzone do 

wykonania Wójtowi Gminy.  

2. Prawne formy działania organu uchwałodawczego Gminy Kiełczygłów - Rady Gminy 

Kiełczygłów. 
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Poniżej przedstawiam szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Kiełczygłów podjętych w 

2021 roku. 

 

tabela nr 1 

Data 

uchwały 
Numer uchwały Temat uchwały 

19.03.2021 
UCHWAŁA NR XXII/162/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kiełczygłów na 2021 rok 

19.03.2021 
UCHWAŁA NR XXII/163/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Kiełczygłów 

 

19.03.2021 

 

UCHWAŁA NR XXII/164/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2021 

 

19.03.2021 

 

UCHWAŁA NR XXII/165/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów na 

2021 rok 

19.03.2021 

 

UCHWAŁA NR XXII/166/21 RADY GMINY 
KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego, ustalenia specjalności i form 

kształcenia oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli w 2021 roku 

14.05.2021 
UCHWAŁA NR XXIII/167/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z 

funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Kiełczygłów 

 

14.05.2021 

UCHWAŁA NR XXIII/168/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Kiełczygłów 

14.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/169/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiełczygłów 

14.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/170/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmiany składu osobowego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Kiełczygłów 

14.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/171/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmiany składu osobowego 
Komisji Gospodarki Mienia i Finansów Rady 
Gminy Kiełczygłów 

14.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/172/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zasad przyznawania oraz 
określenia wysokości diet dla radnych i 
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sołtysów 

14.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/173/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Kiełczygłów 

14.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/174/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie poboru podatków od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

14.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/175/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kiełczygłów na 2021 rok 

14.05.2021 UCHWAŁA NR XXIII/176/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z 
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kiełczygłowie za 2020 rok 

14.05.2021 
UCHWAŁA NR XXIII/177/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kiełczygłowie za 2020 rok 

 

30.06.2021 

UCHWAŁA NR XXIV/178/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Kiełczygłów wotum zaufania 

 

30.06.2021 

UCHWAŁA NR XXIV/179/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Kiełczygłów za 2020 rok 

 

30.06.2021 

UCHWAŁA NR XXIV/180/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Kiełczygłów absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy za 2020 rok 

30.06.2021 
UCHWAŁA NR XXIV/181/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kiełczygłów na 2021 rok 

30.06.2021 
UCHWAŁA NR XXIV/182/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Kiełczygłów 

30.06.2021 

UCHWAŁA NR XXIV/183/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

30.06.2021 

UCHWAŁA NR XXIV/184/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

30.06.2021 

UCHWAŁA NR XXIV/185/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kiełczygłowie 

30.06.2021 
UCHWAŁA NR XXIV/186/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Kiełczygłów na 
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rok szkolny 2021/2022 

30.06.2021 

UCHWAŁA NR XXIV/187/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji Filii Bibliotecznych w Chorzewie i 
w Hucie - wchodzących w skład Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie oraz o 
zamiarze zmiany statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

31.08.2021 
UCHWAŁA NR XXV/188/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kiełczygłów na 2021 rok 

 

31.08.2021 

UCHWAŁA NR XXV/189/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Kiełczygłów 

 

31.08.2021 

UCHWAŁA NR XXV/190/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie udzielenia dotacji na pomoc 

finansową dla Powiatu Pajęczańskiego 

 

09.09.2021 

UCHWAŁA NR XXVI/191/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kiełczygłów na 2021 rok 

 

09.09.2021 

UCHWAŁA NR XXVI/192/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kiełczygłowie 

 

09.09.2021 

UCHWAŁA NR XXVI/193/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzewie 

 

09.09.2021 

UCHWAŁA NR XXVI/194/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Kiełczygłów 

 

09.09.2021 

UCHWAŁA NR XXVI/195/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Kiełczygłów 

18.10.2021 
UCHWAŁA NR XXVII/196/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kiełczygłów na 2021 rok 

 

18.10.2021 

UCHWAŁA NR XXVII/197/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie działki w miejscowości Chorzew 

18.10.2021 

UCHWAŁA NR XXVII/198/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu 

pn. "Budowa linii łączącej linię kolejową nr 

131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową 

nr 181 (Wieluń)" 

30.11.2021 
UCHWAŁA NR XXVIII/199/21 RADY 

GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych Rady Gminy Kiełczygłów 

 UCHWAŁA NR XXVIII/200/21 RADY w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy 



   
 

str. 9 

Raport o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2021 

30.11.2021 GMINY KIEŁCZYGŁÓW  Kiełczygłów 

 

30.11.2021 

UCHWAŁA NR XXVIII/201/21 RADY 

GMINY KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2022 

30.11.2021 
UCHWAŁA NR XXVIII/202/21 RADY 

GMINY KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie podatku od nieruchomości 

30.11.2021 
UCHWAŁA NR XXVIII/203/21 RADY 

GMINY KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych 

30.11.2021 
UCHWAŁA NR XXVIII/204/21 RADY 

GMINY KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kiełczygłów na 2021 rok 

30.11.2021 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/205/21 RADY 

GMINY KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Gminy Kiełczygłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003  

30.12.2021 
UCHWAŁA NR XXIX/206/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie przedłużenia terminu 

rozpatrzenia skargi 

30.12.2021 
UCHWAŁA NR XXIX/207/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kiełczygłów na 2021 rok 

30.12.2021 
UCHWAŁA NR XXIX/208/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Kiełczygłów 

30.12.2021 

UCHWAŁA NR XXIX/209/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

i stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

30.12.2021 

 

UCHWAŁA NR XXIX/210/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości  

30.12.2021 

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/211/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

30.12.2021 

UCHWAŁA NR XXIX/212/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z 
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pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

30.12.2021 

UCHWAŁA NR XXIX/213/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

 w sprawie likwidacji Filii bibliotecznych z 

siedzibą w Hucie i Chorzewie, wchodzących 

w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Kiełczygłowie oraz zmiany w Statucie 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Kiełczygłowie 

30.12.2021 
UCHWAŁA NR XXIX/214/21 RADY GMINY 

KIEŁCZYGŁÓW  

w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji 
Rady Gminy Kiełczygłów na 2022 rok 

3. Prawne formy działania organu wykonawczego Gminy Kiełczygłów - Wójta Gminy 

Kiełczygłów 

Wójt Gminy Kiełczygłów wykonuje swoje zadania z pomocą pracowników Urzędu Gminy w 

Kiełczygłowie.  

W roku 2021 i w latach poprzednich pracę Urzędu Gminy Kiełczygłów reguluje Regulamin 

Organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Kiełczygłów nr 21/2009 z dnia 30 

września 2009 roku w sprawie wprowadzenie w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Kiełczygłów.  

W roku 2021 Wójt Gminy Kiełczyglów wydał 63 zarządzeń z zakresu swojego działania.  

W ramach prowadzonej działalności pracownicy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie udzielają 

licznych odpowiedzi na zapytania składane w ramach dostępu do informacji publicznej – tylko 

w roku 2021 udzielono 39 pisemnych odpowiedzi składanych w powyższym  trybie. 

  

W 2021 roku Wójt Gminy Kiełczygłów wydał łącznie 3 315 decyzji, w przedmiocie:  

 279 - dotyczących przyznania świadczeń z pomocy społecznej, 

 264 - dotyczących świadczeń rodzinnych, 

 11 - dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 8 - zatwierdzających podział nieruchomości                                                                                                                                                                           

 5 - na wycinkę drzew, 

 849 - dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 1658 - wymiarowych w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego. 

 165  - zmieniających w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego. 

 4  - na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 

 2 - na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia oraz prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem urządzenia (opłaty za zajęcie pasa drogowego), 

 2 - na lokalizację zjazdu z drogi gminnej,  co istotne: od 2004 r. Wójt Gminy 

Kiełczygłów nie wydaje decyzji o pozwoleniu na budowę.                                       

 4 - zmiany imion i nazwisk  

 1 - o umorzeniu postępowania administracyjnego o wymeldowanie  

 14 - zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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 1 - na dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 48  - przyznających stypendium szkolne o charakterze socjalnym  

 

4. Jednostki organizacyjne Gminy Kiełczygłów 
 

1) samorządowe jednostki budżetowe: 

- Urząd Gminy w Kiełczygłowie 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie 

- Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnejw Kiełczygłowie 

- Szkoła Podstawowa  im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie 

- Szkoła Podstawowa w Chorzewie 

- Publiczne Przedszkole w Kiełczygłowie 
 

2) jednostki organizacyjne  posiadające osobowość prawną, dla których Gmina 

Kiełczygłów jest organem założycielskim 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie 

- Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie 

- Klub Dziecięcy w Kiełczygłowie 

5. Położenie, przestrzeń i komunikacja w Gminie Kieczygłów.  

Gmina Kiełczygłów jest gminą wiejską, znajduje się w południowo - zachodniej części 

województwa łódzkiego, wchodzi w skład powiatu pajęczańskiego, zajmuje obszar 87,2 km
2
, 

zamieszkała jest przez 3.936 osób w tym 1.970 kobiet (50,05% populacji), na 1 km
2
 przypada 

47 osób przy średniej w województwie łódzkim 136 osoby. W latach 2002-2021 liczba 

mieszkańców zmalała o 10,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest porównywalny 

do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Obszar gminy położony jest na Nizinie Południowo-Wielkopolskiej, mezoregionie 

Kotliny Szczercowskiej (rozległej formy wklęsłej). Najniższy punkt wysokościowy znajduje 

się w sołectwie Obrów i wynosi 167,6 m n.p.m., a najwyższy w sołectwie Chorzew i 

wynosi 187,6 m n.p.m. Przeważająca część gminy jest położona na wysokości 170-180 

m n.p.m.  Znaczny teren Gminy posiada mało urozmaiconą rzeźbę terenu określaną jako 

płaskorówninną, niskofalistą, niskopagórkowatą. Występowanie skał o różnej 

przepuszczalności powoduje zróżnicowany poziom wód gruntowych. Jurajski poziom 

wodonośny, z którego zaopatrywana jest większość wodociągów zbiorowych cechuje duża 

wydajność i dobra jakość. Osadnictwo w miejscowości w części korzysta z płytkich wód 

występujących w utworach czwartorzędowych, tzw. wierzchówkowych i aluwialnych 

odznaczających się małą zasobnością i znacznymi amplitudami wahań. Gmina Kiełczygłów  

sąsiaduje z następującymi gminami: 

- od wschodu - z gminą Rząśnia (powiat pajęczański); 

- od północy - z gminą Rusiec (powiat  bełchatowski); 

- od zachodu - z gminą Osjaków (powiat wieluński); 

- od południowego zachodu – z gminą Siemkowice (powiat pajęczański) 
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- od południa - z gminą Pajęczno (powiat pajęczański); 

Pod względem administracyjnym obszar gminy składa się z 14 sołectw. Głównym ogniwem w 

sieci osadniczej jest wieś gminna Kiełczygłów. 

 

Mapa 1. Położenie gminy Kiełczygłów na tle powiatu pajęczańskiego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoportal.lodzkie.pl/imap/ 

 

Gmina Kiełczygłów składa się z 14 sołectw (Kiełczygłów, Skoczylasy, Chorzew, Tuchań, 
Gumnisko, Osina, Brutus, Glina, Studzienica, Obrów, Dąbrowa, Huta, Dryganek i 
Kiełczygłówek). 

Obszar gminy liczy 87,2 km
2
, co stanowi 10,8% powierzchni powiatu pajęczańskiego. 

Mapa przedstawia gminę Kiełczygłów wraz z zaznaczonymi 14 sołectwami oraz 

miejscowościami w gminie Kiełczygłów. 
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Mapa 2. Sołectwa i miejscoowści gminy Kiełczyglów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Kielczyglow#wsie-

nale%C5%BC%C4%85ce-do-gminy  

 

 

Komunikacja drogowa i kolejowa.  

Rozbudowany i pozostający w dobrym stanie układ komunikacyjny ma kluczowe znaczenie 

dla rozwoju każdej jednostki terytorialnej łącząc ją z ościennymi miejscowościami i pobliskimi 

miastami. Sprawna komunikacja ma podstawowe znaczenie dla ludności – zarówno 

dojeżdżającej do pracy, czy np. korzystającej z infrastruktury społecznej i oferty kulturalnej 

większych ośrodków, ale również dla podmiotów pragnących dotrzeć do gminy np. z uwagi na 

prowadzoną działalność gospodarczą. Ponadto, baza komunikacyjna wpływa bezpośrednio na 

stopień ruchu turystycznego obszaru – sprawna komunikacja sprzyja jego rozwojowi. 

Przez obszar gminy przebiegają: 

 

 

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Kielczyglow#wsie-nale%C5%BC%C4%85ce-do-gminy
https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Kielczyglow#wsie-nale%C5%BC%C4%85ce-do-gminy
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tabela nr 2 

WYKAZ DRÓG GMINNYCH Stan na dzień 31.12.2021r. 

Nr 

ewidencyjny 

drogi 

Przebieg drogi (początek, przez, 

koniec) 

Nr Urzędu 

Marszałkowskiego 
Długość 

Nawierzchnia 

twarda 

G000001 Kiełczygłówek - Kuszyna - Kuźnica 117309E 2857 2857 

G000002 Lipie - Beresie Duże - Delfina 109052E 3288 3288 

G000003 Zalasy - Pierzyny Duże - Kiełczygłówek 109102E 3230 2393 

G000004 Huta - Dryganek Duży - Kule - Otok 109103E 6857 6857 

G000005 

Glina Duża - Dryganek - Glina Mała - 

Brutus 109104E 4843 
4843 

G000006 Dryganek Duży - Osina Duża 109105E 2181 2181 

G000007 Obrów - Sówki 109108E 1267 1267 

G000008 Rząśnia - Brutus - Marcelin 109101E. 3782 3782 

G000009 Kiełczygłów - Kolonia Kiełczygłów 109106E 2826 2826 

G000010 

Kiełczygłów Okupniki - Skoczylasy - 

Peciaki 109109E 5024 

 

5024 

G000011 

Podrwinów - Tuchań - Chorzew - 

Kolonia Chorzew 109107E 4699 

 

4699 

G000012 Kolonia Chorzew 109110E 691 691 

G000013 Chorzew - Młynki 109051E 975 975 

G000014 Huta - Komorniki 109111E 2127  

G000015 Gumnisko – Osina Mała – Beresie Małe 109112E 3389  

G000016 Gumnisko - Wyręba 109113E 2585  

G000017 Tuchań 109114E 1161  

G000018 Chorzew - Tuszyn 109115E 2568  

 

Poprzez gminę Kiełczygłów, w zachodniej jej części od granicy z gminą Siekowice do granicy 

z gminą Rusiec przebiega ważna w układzie krajowym linia kolejowa tzw. magistrala węglowa 

w relacji: Śląsk (Tarnowskie Góry) – Herby – Zduńska Wola Karsznice – Inowrocław –  
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Bydgoszcz  – Wybrzeże (Porty Gdynia, Gdańsk). Magistrala ta łączy się z linią kolejową 146 

relacji Częstochowa – Chorzew Siemkowice w miejscowości Chorzew. Rozpoczęto w roku 

2020 modernizację linii kolejowej, która trwa nadal. Linia kolejowa przewiduje transport 

towarowy i pasażerski.      

Mieszkańcy większości wsi, mają możliwość podróżowania komunikacją zbiorową 

autobusową PKS, gdyż wsie generalnie położone są przy trasach linii autobusowych, bądź 

znajdują się w izochronie dojścia (1,5 km) do przystanku autobusowego. Uzupełnieniem 

obsługi komunikacją autobusową są tzw. przewozy szkolne, które dowożą dzieci do szkół.  

6. Obowiązująca w Gminie Kiełczygłów „dokumentacja strategiczna” -  plany, programy, 

koncepcje  - rok 2021.  
 

1) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kiełczygłów. 

Gmina posiada na 2021 rok miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego całego terenu 

Gminy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów zostały 

zatwierdzony: 

- Uchwałą nr V/25/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 23 marca 2007r., 

- Uchwałą nr XX/113/2009 Rada Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009 r.  
 

- Uchwałą nr XXIX/195/2013 Rada Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2013 r.  
 

- Uchwałą nr XXIX/197/2013 Rada Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2013 r.  
 

- Uchwałą nr XXIX/196/2013 Rada Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2013 r.  
 

- Uchwałą nr XXXV/241/2014 Rada Gminy Kiełczygłów z dnia 12 września 2014 r.  
 

- Uchwałą nr XXXV/242/2014 Rada Gminy Kiełczygłów z dnia 12 września 2014 r.  
 

- Uchwałą nr XIII/74/2016 Rada Gminy Kiełczygłów z dnia 17 marca 2016 r.   
 

Powyższe plany posiadają pozytywne opinie i uzgodnienia wymagane ustawą z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W planach przedstawione zostały 

m.in. zasady kształtowania polityki przestrzennej, zakres i sposób postępowania w sprawach 

przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalają zasady ich zagospodarowania i 

zabudowy, jak również określają ład przestrzenny w tym urbanistyki i architektury, wymagania 

ochrony środowiska w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

walory architektoniczne i krajobrazowe, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej, walory ekonomiczne przestrzenni. 

 

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kiełczygłów.  

Dokument został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kiełczygłów Nr XVI/88/2012 z dnia 30 

kwietnia 2012 r. oraz zmieniony uchwałą Nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 

31 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXXIII/226/2014 z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr 

IX/68/19 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 czerwca 2019 r.  Studium posiada pozytywne 

opinie i uzgodnienia wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Trwa aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Kiełczygłów.  

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2016/1594
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Studium jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej samorządu. Jest 

dokumentem planistycznym, określającym politykę rozwoju przestrzennego gminy w jej 

granicach administracyjnych. Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz umożliwiają 

integrację przestrzeni jako określonej całości. Studium pełni także rolę koordynacyjną 

pomiędzy planowaniem na szczeblu lokalnym, a planowaniem na szczeblu regionalnym i 

krajowym. Ma także za zadanie sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów i programów 

rozwoju, dzięki czemu staje się ono dokumentem wytyczającym ogólną politykę przestrzenną 

gminy oraz aktem polityki rozwoju przestrzenno – gospodarczego gminy. 

Głównym celem sporządzenia studium jest ujednolicenie zapisów jego treści w związku 

z licznymi dotychczasowymi zmianami, odnoszącymi się przede wszystkim do informacji o: 

gminie, środowisku przyrodniczym, kulturowym, infrastrukturze. Jego zadaniem jest 

określenie polityki przestrzennej gminy, uwzględniającej uwarunkowania wynikające z 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów, stanu i funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego, prawa własności gruntów, jakości życia mieszkańców oraz zadań służących 

realizacji ponad lokalnych celów publicznych i kierunków polityki przestrzennej państwa na 

obszarze województwa. 

3) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kiełczygłów  

Przyjęty uchwałą nr XX/116/2017 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2017 r. w 

sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kiełczygłów. 

4) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kiełczygłów na 2021 rok  

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Kiełczygłów nr XXII/164/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kiełczygłów na rok 2021. 

5) Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kiełczygłów na lata 

2013 – 2032 

Wprowadzony uchwałą Nr V/19/2015 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 marca 2015 roku w 

sprawie uchwalenie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Kiełczygłów na lata 2013 - 2032”. 

6) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Przyjęty uchwałą nr XXII/165/21 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Gminie Kiełczyglów na 2021 rok.    

7) Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 2019 – 

2021 
 

Przyjęty uchwałą Nr IV/34/19 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 

2019 – 2021. 
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8) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów  
 

Obowiązuje na podstawie uchwały nr  XX/152/20 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 

listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kiełczygłów, zmieniony uchwałą Nr XXI/158/20 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów. 
 

9) Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kiełczygłów na 

lata 2020 – 2025 
 

Przyjęty uchwałą Nr XIX/145/20 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 września 2020 r. w 

sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Kiełczygłów na lata 2020 – 2025. 
 

7. Aktualne porozumienia,  udziały i członkostwo Gminy Kiełczyglów 
 

1) Kontynuacja członkostwa Gminy Kiełczygłów w Lokalnej Grupie Działania „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty" z siedzibą w Osjakowie w okresie programowania 2021 – 2024. 
 

2)Porozumienie o Współpracy Partnerskiej Przedstawicieli Jednostek Samorządu 

Terytorialnego z terenu Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego 

Bełchatów-Szczerców-Złoczew. 

3) Przystapienie Gminy Kiełczygłów do „Klastra OZE Energia dla Regionu” 
 

Uchwała nr XXXIII/208/2018 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 05 września 2018 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Kieczygłów do „Klastra OZE Energia dla Regionu”. 
 

Gmina Kiełczygłów wspólnie z gminami: Sulmierzyce, Rząśnia, Szczerców i Spółką  

Rerpetum Energia zawarła porozumienie dotyczące powołania klastra energii o nazwie 

„Klaster OZE Energia Dla Regionu”.  

Klaster energii służyć ma interesowi publicznemu poprzez:  

- efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji energii  

elektrycznej w odnawialnych źródłach energii;  

- poprawę efektywności energetycznej, w tym również rozwoju efektywnych energetyczne  

systemów ciepłowniczych;  

- realizację projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych wraz z 

systemami magazynowania energii na obszarze jego działania;  

- kierowania i wdrażania przedsięwzięć z zakresu elektro mobilności, w zakresie transportu 

zbiorowego i indywidualnego.    

Granicami działania Klastra są granice administracyjne Gmin: Rząśnia, Sulmierzyce, 

Kiełczygłów  i Szczerców. Misją „Klastra Energii” jest wzajemne wspieranie się partnerów, 

członków klastra tj. przedsiębiorców, jednostek sfery badawczo rozwojowej, jednostek 

samorządu terytorialnego  oraz wszelkich innych instytucji (w tym instytucji otoczenia  

biznesu) ukierunkowane na stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności 

energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o 

transfer wiedzy, poprzez wdrażanie  innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę 
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konkurencyjności podmiotów tworzących „Klaster Energii”, a także wykreowanie regionu 

jako otwartego na rozwój  czystych  technologii  istotnie ograniczających obciążenia i skutki 

środowiskowe, generowane przez  sektor energetyki tradycyjnej, co istotnie wpłynie na 

poprawę zdrowia i życia lokalnych  mieszkańców. 

III.  FINANSE GMINY KIEŁCZYGŁÓW W 2021 ROKU 
 

Na dochody własne Gminy składają się dochody z następujących grup:  

 subwencje i dotacje 

 podatki i opłaty lokalne 

 dochody z majątku gminy 

 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 

 inne dochody. 

Budżet Gminy Kiełczygłów na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kiełczygłów w 

dniu 23 grudnia 2020 r. - Uchwałą Nr XXI/154/20. Budżet gminy na 2021 r. zakładał wpływy 

w kwocie 21.678.677,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.944.931,36 zł. W wyniku zmian, jakie 

były dokonane uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 

grudnia 2021 roku wynosił: 

Plan dochodów – 22.876.532,52zł, w tym: 

– bieżące – 21.413.098,02 zł,  

– majątkowe – 1.463.434,50 zł, 

 Plan wydatków – 23.566.605,62 zł, w tym:  

– bieżące – 20.627.155,62 zł,  

– majątkowe – 2.939.450,00 zł. 
 

1. Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano w wysokości 25 656.021,41 

zł, co stanowiło 112,15 % planowanych dochodów ogółem. 

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły podstawowe dochody podatkowe w 

wysokości 6 780.430,71 zł, w tym: 

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 262 785,00 zł; 

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 73 803,45 zł; 

- wpływy z podatku od nieruchomości 2 755.049,81 zł; 

- wpływy z podatku rolnego 96 996,83 zl; 

- wpływy z podatku leśnego 48 145,00 zł; 

- wpływy z podatku od środków transportowych 366 243,00 zł; 

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 

podatkowej 1 560,00 zł; 

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 48 613,11 zł; 

- wpływy z opłaty skarbowej 8 204,00 zł; 

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 106 652,00 zł; 

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 598,99 zł; 

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym 5 779,52 zł. 
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Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu Gminy Kiełczygłów na dzień 31 grudnia 2021 rok 

Źródła dochodów budżetu Gminy Kiełczygłów za rok 2021 

tabela nr 3 

 PLAN   WYKONANIE   WYK. W % 

A. DOCHODY 22 876 532,52 25 656 021,41 112,15 

A1. Dochody bieżące 21 413 098,02 22 317 258,79 104,22 

A2. Dochody majątkowe 1 463 434,50 3 338 762,62 234,49 

B. PRZYCHODY 1 423 818,74 1 348 818,74 94,73 

B1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów  

       wartościowych 
425 000,00 350 000,00 82,35 

B2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o  

       niewykorzystane środki pieniężne, o których 

       mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o  

       finansach publicznych 

813 298,68 813 298,68 100,00 

B3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których  

       mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fin.  

       publicznych 

88 049,32 88 049,32 100,00 

B4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2  

       pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
97 470,74 97 470,74 100,00 

RAZEM 24 300 351,26 27 004 840,15 111,13 

 

2. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano w wysokości 

21 048.421,98 zł, co stanowiło 89,31 % planowanych wydatków ogółem. 

Wydatki budżetu Gminy Kiełczygłowie na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane przez 

następujące jednostki budżetowe: 

- Urząd Gminy – 20 312.825,11 zł, w tym wydatki majątkowe – 2 061.532,78 zł, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 735 596,87 zł, 
tabela nr 4 

 PLAN   WYKONANIE   WYK. W % 

A. WYDATKI  23 566 605,62 21 048 421,98 89,31 

A1. Wydatki bieżące 20 627 155,62 18 986 889,20 92,05 

A2. Wydatki majątkowe 2 939 450,00 2 061 532,78 70,13 

B. ROZCHODY  733 745,64 733 745,64 100,00 

B1. Spłaty kredytów i pożyczek, 

      wykup papierów wartościowych 
733 745,64 733 745,64 100,00 

RAZEM 24 300 351,26 21 782 167,62 89,64 

 

Wydatki majątkowe zrealizowane na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 2 061.532,78 zł, tj. 

70,13 % wykonanych wydatków majątkowych. 
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WYKONANIE BUDŻETU GMINY KIEŁCZYGŁÓW ZA 2021 ROKU 

W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE 

tabela nr 5 

 PLAN WYKONANIE 

WYDATKI   OGÓŁEM 23 566 605,62 21 048 421,98 

w tym zadania własne 17 456 150,33 15 040 370,35 

w tym zadania zlecone 6 110 455,29 6 008 051,63 
 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. mienie komunalne Gminy Kiełczygłów zwiększyło się o 

1.840.780,31 zł. Zgodnie z trwającymi pracami w zakresie komunalizacji gruntów, 

wprowadzono do ewidencji środków trwałych nieodpłatnie nabyte z mocy prawa własności 

nieruchomości. Wycena tych nieruchomości zostanie dokonana po zakończeniu procesu 

komunalizacji. Na kwotę tę składają się: 

 sprzedaż działki 11/1 Szkoła Glina- 153.500,00 zł, 

 zakup działki 1564/8 pod m. Chorzew hydrofornię -51.494,76 zł, 

 sprzedaż  - Drogi i chodniki przy szkole w  Glinie- 16 382,96 zł, 

 sprzedaż rozsiewacza-2.626,00 zł, 

 sprzedaż ciągnika rolniczego MTZ82 – 3.300,00 zł, 

 podwyższenie wartości budynku OSP Chorzew -12.500,00 zł, 

 podwyższenie wartości oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiełczygłów-

131.049,14 zł, 

 podwyższenie wartości były budynek OSP Brutus-świetlica w miejscowości Brutus- 

19.873,60 zł, 

 powiększenie Budynek świetlicy w Kuszynie -30.345,99 zł, 

 powiększenie wartości drogi w m. Ławiana – 11.158,56 zł, 

 podwyższenie wartości placu zabaw w Glinie Małej -20.000,00 zł, 

 podwyższenie wartości budynku GOZ – 273.705,55 zł, 

 podwyższenie wartości garaże GOZ – 22.628,74 zł, 

 podwyższenie wartości drogi w m. Glina Mała -169.968,80 zł, 

 zwiększenie droga w miejscowości Kule -383.566,30 zł, 

 plac zabaw w miejscowości Osina Mała – 18.731,70 zł, 

 powiększenie wartości placu zabaw w miejscowości Chorzew-13.248,00 zł, 

 zakup samochodu Renault Master-17.182,50 zł, 

 podwyższenie wartości chodnika w m. Kiełczygłów ul. Piotrkowska- 41.700,00 zł, 

 podwyższenie wartości budynku OSP Obrów -65.958,83 zł, 

 podwyższenie wartości budynku administracji -34.610,64zł, 

 podwyższenie wartości budynku OSP Skoczylasy -9.995,13 zł, 

 Boisko do piłki plażowej i koła do pchnięcia kulą w miejscowości Kiełczygłów – 

113.746,12 zł, 

 Zakup traktorka z akcesoriami 13.298,00 zł, 

 Koparko-ładowarka wraz z łyżką skarpową hydrauliczną- 386.017,95 zł 

W 2021 roku Gmina Kiełczygłów z tytułu praw własności osiągnęła następujące dochody: 
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 z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych -124 918,03 zł 

 dzierżawy terenów –1 487,84  zł, 

 z jednolitej płatności obszarowej z ARiMR – 6 721,28 zł, 

 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 288,00 zł. 
 

IV. WYDATKI INWESTYCJNE GMINY KIEŁCZYGŁÓW W ROKU 2021 
 

1. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2019 - 2021.  
 

Najważniejsze zrealizowane inwestycje w Gminie w ostatnich 3 latach zawiera poniższe 

zestawienie. Część inwestycji była finansowana ze źródeł innych niż wyłącznie budżet Gminy. 

Inwestycje w gminie w latach 2019-2021 

tabela nr 6 

 2019 zł 

1. 
Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na przebudowę i rozbudowę 

drogi  powiatowej Nr 3501E – dotacja 
248.799,52 

2. 
Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na przebudowę i rozbudowę 

drogi  powiatowej Nr 1929E – dotacja 
97.672,29 

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dryganek - Huta 405.209,88 

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełczygłów, ul. Wąska 40.604,00 

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glina – Brutus - dokumentacja 4.358,70 

6. Przebudowa chodnika w miejscowości Podrwinów 26.071,47 

7. Przebudowa chodnika w miejscowości Pierzyny Małe 76.889,43 

8. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełczygłów, ul. Piotrkowska 90.152,85 

9. Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie 6.424,63 

10. 
Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w 

Kiełczygłowie 
4.332,26 

11. 
Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie – wpłata 

na fundusz celowy 
1.996,73 

12. Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Chorzew 10 000,00 

13. Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów 11 125,94 

14. Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Brutus 4.936,95 

15. 
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie na 

zagospodarowanie placu wokół budynku OSP Kiełczygłów 
69.300,00 
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16. 

„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w 

gminie Kiełczygłów” – zakup monitorów interaktywnych do pracowni 

szkolnych  

26.800,00 

17. 
Zakup ciągnika rolniczego do utrzymania czystości na terenie Gminy 

Kiełczygłów 
159.571,50 

18. 
Budowa i modernizacja punktów świetlnych w miejscowości Dryganek 

Mały 
29.540,00 

19. 
Budowa i modernizacja punktów świetlnych w miejscowości Tuchań i Kol. 

Chorzew 
27.724,20 

20. 
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dryganek 

Duży 
15 406,00 

21. 
Remont boiska do plażowej piłki siatkowej oraz koła do pchnięcia kulą 

wraz z infrastrukturą - projekt 
2 050,00 

22. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Obrów 8.852,64 

 2020 zł 

1. 
Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie – wpłata 

na fundusz celowy 
3.000,00 

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełczygłów – Okupniki  141.069,38 

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 42.133,65 

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glina – Brutus 318.637,44 

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Chorzew 46.562,89 

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chorzew – Kolonia Chorzew  16.962,96 

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełczygłów, ul. Zielona 42.459,72 

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Beresie Małe 84.625,61 

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuszyna - dokumentacja 5.500,00 

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kule - dokumentacja 2.500,00 

11. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełczygłówek 30.000,00 

12. Przebudowa chodnika w miejscowości Lipie 17.205,94 

13. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełczygłów 27.300,64 
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14. Przebudowa chodnika w miejscowości Podrwinów 5.846,00 

15. Przebudowa chodnika w miejscowości Otok 5.062,68 

16. Przebudowa chodnika w miejscowości Studzienica 13.795,38 

17. Przebudowa chodnika w miejscowości Dąbrowa 16.000,14 

18. Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie 74.979,43 

19. Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Kiełczygłów 22.000,00 

20. Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Chorzew 9.785,22 

21. 
Zakup i instalacja serwera z oprogramowaniem systemowym i 

oprzyrządowaniem w budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie 
13.989,00 

22. 
Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Pajęcznie – wpłata na fundusz celowy 
3.000,00 

23. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Chorzew 5 000,00 

24. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów 10.000,00 

25. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Brutus 16.985,00 

26. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Glina 36.900,00 

27. Modernizacja świetlicy przy budynku OSP w miejscowości Huta 2.927,91 

28. 
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie na modernizację 

budynku OSP Kiełczygłów 
4.023,00 

29. 
Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy 

Kiełczygłów 
54.498,00 

30. Budowa placu zabaw w miejscowości Chruścińskie 49.936,00 

31. 
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dryganek 

Duży 
14.622,81 

32. Budowa placu zabaw w miejscowości Glina Mała 19.999,50 

33. Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skoczylasach 13.300,00 

34. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Obrów 8.500,00 

35. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chorzew 15.730,50 

 2021 zł 
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1 Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na przebudowę i rozbudowę 

drogi powiatowej Nr 3504E - dotacja  
90.000,00 

2 
Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie  

34.610,64 

3 Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu 

Gminy w Kiełczygłowie  
139.632,12 

4 
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Kiełczygłów 

17.182,50 

5 
Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Chorzew  

7.500,00 

6 
Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Glina 

8.000,00 

7 
Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Huta  

4.990,80 

8 
Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów  

55.958,83 

9 
Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Skoczylasy 

10.473,13 

10 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczygłowie na remont i 

modernizację budynku OSP Kiełczygłów  
5.000,00 

11 
Zakup pieca elektrycznego do stołówki w SP w Kiełczygłowie  

12.335,67 

12 
Remont i modernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie  

243.142,72 

13 
Remont i modernizacja garaży przy budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie  

25.000,00 

14 Zakup działki z przeznaczeniem powstania ujęcia wody w miejscowości 

Chorzew  
51.494,76 

15 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w 

miejscowości Kiełczygłów - projekt 
7.257,00 

16 Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy 

Kiełczygłów  
135.500,00 

17 
Budowa placu zabaw w miejscowości Osina Mała  

18.731,70 

18 
Przebudowa placu zabaw w miejscowości Chorzew  

13.248,00 

19 
Przebudowa placu zabaw w miejscowości Glina Mała 

20.000,00 

20 
Zakup koparko - ładowarki  

386.017,95 

21 
Remont i modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Brutus  

19.873,60 

22 Zakup kontenera z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Kuszyna  
30.345,99 

23 Remont ogólnodostępnego boiska do siatkowej piłki plażowej oraz koła do 

pchnięcia kulą w miejscowości Kiełczygłów  
111.696,12 

24 Zakup traktorka do utrzymania zieleni na terenie obiektu rekreacyjno-

sportowego  
13.298,00 

25 
Zakup ławek przed świetlicę wiejską w miejscowości Kiełczygłówek  

1.000,00 
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26 
Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełczygłów ul. Piotrkowska  

37.767,51 

27 Zakup wyposażenia do zagospodarowania terenu wokół świetlicy w 

Dryganku Dużym (altana, kosze na śmieci itp.)  
5.200,00 

28 
Przebudowa chodników w sołectwie Dąbrowa – dokumentacja projektowa 

12.500,00 

29 
Zakup lamp na boisko sportowego w miejscowości Obrów  

1.400,00 

30 
Remont chodnika w miejscowości Lipie  

20.600,00 

31 Zakup i postawienie altany z wyposażeniem na plac zabaw w miejscowości 

Chruścińskie  
5.350,00 

32 
Przebudowa (modernizacja – utwardzenie) drogi w miejscowości Ławiana  

11.158,56 

33 
Zakup kosiarki dla miejscowości Beresie Duże  

2.200,00 

34 
Przebudowa chodnika w miejscowościach Gumnisko  

9.708,29 

35 Zakup materiałów do naprawy drogi i chodnika w miejscowości 

Podrwinów  
6.000,00 

36 Dofinansowanie kosztów działalności gminnej Orkiestry Dętej w 

Kiełczygłowie  
7.513,77 

37 
Remont drogi gminnej Nr 109103E w miejscowości Kule 

364.787,42 

38 Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała 

- Brutus 

149.219,30 

 

2. Planowanie przestrzenne 

Na koniec 2021 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 100 % powierzchni gminy. Na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego lokalizacja inwestycji następuje na podstawie postanowień 

planu. Z uwagi na obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

obejmujące cały obszar Gminy Kiełczygłów od 2014 roku Wójt Gminy nie wydaje decyzji  

ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. To właśnie miejscowy plan określa możliwości do sporządzenia konkretnie 

oznaczonego projektu architektonicznego oraz możliwości faktycznego zagospodarowania 

konkretnej nieruchomości. Umożliwia kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami 

mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami 

lokalnymi, zachowujący wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych. Na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać pozwolenie na budowę. 
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V. POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

1. Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest określana jako "instytucja polityki społecznej Państwa, mająca na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia". 

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu,  

a informacje o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł, na przykład 

od sołtysów, radnych, szkół, policji, kuratorów. Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni 

przeprowadzają wywiad środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu niezbędnych 

dokumentów, określane są przyczyny i problemy dominujące oraz wnioskuje się o udzielenie 

pomocy w zależności od indywidualnej sprawy. 

W 2021 roku łączny koszt utrzymania GOPS w Kiełczygłowie wyniósł: 270.00,00 zł, w tym 

środki własne gminy stanowiły 270.000,00 zł. Na koszty utrzymania ośrodka składają się: 

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i 

wyposażenia, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakup programów i licencji, 

ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego, koszty energii elektrycznej i rozmów 

telefonicznych, środki czystości, świadczenia z funduszu socjalnego, koszty usług pocztowych, 

koszty prowadzenia rachunku bankowego, koszty prowadzenia egzekucji (komornicze), 

badania okresowe pracowników, itp. 

Pomoc społeczna opiera się na działaniach formalnie zorganizowanych. Jest to instytucja 

zatrudniająca wyspecjalizowany personel, realizujący cele i zadania w określonych strukturach 

organizacyjnych. Usługi pomocy społecznej wskazują na impersonalny charakter, wyznaczony 

przez ustalone kryteria, są to formalno-prawne warunki, jakie świadczeniobiorca powinien 

spełniać, aby otrzymać pomoc. Wszechstronne spojrzenie na ludzkie potrzeby i podejmowanie 

działań w celu ich zaspokojenia wiąże się z koniecznością prowadzenia pracy socjalnej, z 

zastosowaniem specyficznej metody interwencji stosowanej w pomocy społecznej.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie realizuje zadania, wynikające z 

następujących ustaw: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  wolontariacie; 

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

5. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

6. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

7. Ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty; 

8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego; 

9. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej   finansowanych 

ze środków publicznych;                                                                                                               

11. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;                                                        

12.  Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” 
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Mając na uwadze powyższe, zadania będące w zakresie działalności ośrodka, w 2021 roku, 

były realizowane przez: 

- kierownik (1 etat) 

- księgowa, kadry i płace (umowa - zlecenie) 

- pracownicy socjalni (praca środowiskowa) – 3 osoby, w tym 2 osoby pełny etat i  1 osoba na 

3/4 etatu, 

- pracownik ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 osoba 

- pracownik ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST – 1 osoba 

- pracownik ds. Świadczeń wychowawczych – 1 osoba 

- asystent rodziny – 1 osoba (½ etatu) 

- opiekun domowy – 1 osoba. 

Całkowity koszt wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie w roku 

2021 wyniosły 290.287,95 zł, w tym: na zadania zlecone w roku 2021 to kwota 97.660,00zł, na 

zadania własne gminy, na które składają się wydatki na zasiłki, DPSy, pomoc na dożywianie, 

utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz utrzymanie GOPS w roku 2021 wynosiły 

192.627,95zł. 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2021 r. to: 198 rodziny (433 osoby w 

tych rodzinach), świadczenia przyznano 61 rodzinom, w tym 151 osobom. Oprócz pomocy 

finansowej i usługowej, wyłącznie pracą socjalną wykonywano wobec 137 rodzin (w tym 282 

osobom). 
 

Powody przyznania pomocy rodzinom lub osobom w latach 2020-2021 niezależnie od 

rodzaju i formy 

tabela nr  7 

Powody przyznania pomocy 2020 2021 

 rodziny osoby w 

rodzinach 

rodziny osoby w 

rodzinach 

Ubóstwo 47 118 38 63 

Bezdomność 0 0 0 0 

potrzeba ochrony macierzyństwa 13 66 8 36 

w tym: wielodzietność 7 36 5 25 

Bezrobocie 30 83 32 69 

Niepełnosprawność 22 47 19 38 

długotrwała lub ciężka choroba 16 59 17 49 

bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

17 76 14 50 

w tym: rodziny niepełne 9 30 9 29 

            rodziny wielodzietne 7 42 4 20 

przemoc w rodzinie 0 0 0 0 

alkoholizm oraz narkomania 2 12 1 5 

trudności w przystosowaniu się do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

2 2 0 0 

Zdarzenie losowe 1 7 2 5 
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2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie realizowano na podstawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2018-2023 przyjętego uchwałą Nr XXX/175/2018 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 

marca 2018r. 

W ramach tego programu prowadzono obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzono 

procedurę "Niebieskiej Karty" dla 12 rodzin, w tym dla 39 osób w tych rodzinach.  
 

3. Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 2019-

2021 – zadanie realizowane na podstawie Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie 

Gminy Kiełczygłów na lata 2019 – 2021 przyjętego uchwałą Nr IV/34/19 Rady Gminy 

Kiełczygłów z dnia 29 stycznia 2019 r. 

1) zakres i cel programu:  

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej 

realizowane są zadania zgodnie z art. 176 w/w ustawy. 

Do zadań własnych gminy należy: 

1. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dziećmi, w tym placówek wsparcia dziennego,  

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej przez: 

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece i 

wychowaniu dziecka za jej zgodą i aktywnego udziału, z uwzględnieniem zasobów własnych 

oraz źródeł wsparcia zewnętrznego (instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i 

rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających). 

Celem głównym jest: tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny i jej 

prawidłowego funkcjonowania. 

Cele szczegółowe: 

- wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

- współpraca z rodziną w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, 

- zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego 
 

4. Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonuje jeden podmiot leczniczy, tj. Samodzielny Publiczny Zakład 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie, przekształcony z byłego Gminnego 

Ośrodka Zdrowie Uchwałą Nr II/21/98 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 2 grudnia 1998 r., 

który jest główną jednostką opieki zdrowotnej na terenie gminy. Gmina Kiełczygłów jest 

podmiotem tworzącym i nadzorującym SPZPOZ w Kiełczygłowie. Powierzchnia użytkowa 

placówki wynosi 917,02 m
2
, a teren jest własnością Urzędu Gminy w Kiełczygłowie (Decyzja 

komunalizacyjna z 22 lutego 2000r.).  

W budynku funkcjonują gabinety:  

- ogólny,   

- pediatryczny,  
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- stomatologiczny,  

- gabinet fizykoterapii  

- gabinet zabiegowy,  

- punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych 

- punkt szczepień.  

Jest w nim zatrudnionych 9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 pracowników na 

1/2 etatu oraz 7 osób średniego personelu medycznego w tym 6 pielęgniarek. W budynku 

SPZPOZ znajduje się prywatna apteka. Wobec braku w gminie poradni specjalistycznych i 

laboratorium analiz lekarskich, z tego rodzaju usług służby zdrowia mieszkańcy korzystają w 

placówkach w Wieluniu, Pajęcznie, Działoszynie i w Bełchatowie.  

Bolączką prawie każdej polskiej gminy jest brak środków na profilaktykę zdrowotną, 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży i gmina Kiełczygłów nie jest w tym przypadku wyjątkiem. 

Zaangażowanie władz lokalnych, organizacji pozarządowych, służb medycznych, instytucji 

oświatowych, środków masowego przekazu, a przede wszystkim współdziałanie i 

współuczestnictwo społeczności lokalnej w to przedsięwzięcie powinno wydatnie przyczynić 

się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy. 

 Liczba pacjentek i pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w roku 2021wynosiła    

3 053. Działanie pandemii w 2021 roku nie wpłynęły na zmniejszenie świadczeń zdrowotnych, 

wręcz przeciwnie w stosunku do 2020 roku świadczeń zdrowotnyvh w 2021roku odnotowano 

więcej.  

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono w SPZPOZ w Kiełczygłowie łącznie w 

2021 roku 12 613 porad lekarskich, oraz porad stomatologicznych w ilości 1 252.  

W związku z pandemią Sars-Cov-2 w SPZPOZ w Kiełczygłowie wdrożono schematy 

postępowania dla tego typu Ośrodków związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,  zgodnie z obowiązującymi wytycznymi  Ministerstwa Zdrowia oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie uczestniczył 

od początku w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19. Podpisał stosowną 

umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 

dla różnych grup wiekowych, oraz szczepionkami Pfizer, Astra-Zeneca oraz Johnson & 

Johnson. Łącznie w roku 2021 zaszczepiono 3 944 osób, w tym z terenu naszej gminy 2 014 

osób. 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZPOZ w 

Kiełczygłowie za 2021 r. 

tabela nr 8                                                                                                                                     

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na 

31.12.2021 r. 

Wykonanie  na 

31.12.2021 r. 

1 2 3 4 

I PRZYCHODY OGÓŁEM 1 535 500,00 1 533 109,95 

1 Przychody ze sprzedaży usług 1 472 000,00 1 469 847,71 
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2 Dotacja z budżetu 8 000,00 7 801,60 

3 Pozostałe przychody 55 500,00 55 460,64 

II KOSZTY 1 535 500,00 1 464 101,22 

1 Amortyzacja 18 000,00 17 413,16 

2 Zużycie materiałów i energii 95 000,00 83 961,95 

3 Usługi obce 385 000,00 357 566,85 

4 Podatki i opłaty 1 800,00 1 696,00 

5 Wynagrodzenia 850 000,00 827 879,63 

6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 166 000,00 159 561,35 

7 Pozostałe koszty 19 700,00 16 022,28 

III WYNIK FINANSOWY 0,00 69 008,73 

IV NALEŻNOŚCI OGÓŁEM 0,00 134 718,18 

 - w tym należności wymagalne 0,00 0,00 

V ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 0,00 12 218,28 

 - w tym zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 

 Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie w 

2021 roku uzyskał przychody w wysokości 1.533.109,95 zł, z czego kwota 1.469.847,71 zł to 

przychody ze świadczonych usług medycznych dla NFZ, dotacja z NFZ na zakup sprzętu 

informatycznego-7.801,60 zł natomiast kwota 55.460,64 zł to przychody z najmu. 

 SPZPOZ w Kiełczygłowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. poniósł koszty 

w wysokości 1.464.101,22 zł. Na koszty bieżące zakładu składają się przede wszystkim 

wynagrodzenia personelu medycznego i pracowników niemedycznych (umowy o pracę i 

zlecenie) oraz pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. 

Inne koszty to zużycie materiałów i energii tj. energii elektrycznej i cieplnej (ekogroszek), 

środków czystości, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej (płyny, maseczki, 

fartuchy, rękawice, przyłbice), materiałów biurowych, druków, paliwa, leków i sprzętu 

jednorazowego użytku. Usługi obce to kontrakty lekarskie, badania laboratoryjne i 

diagnostyczne, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, odbiór odpadów medycznych i 

wywóz nieczystości. Podatki i opłaty to opłata za emisję gazów do powietrza. Pozostałe koszty 

to OC zakładu, OC samochodu, przeglądy budynku i kominów, licencje, opłaty pocztowe. 

Odprowadzono składki na ZFŚS. Kosztem niefinansowym SPZPOZ jest amortyzacja 

(17.413,16). SPZPOZ w Kiełczygłowie zakończył 2021 rok zyskiem w wysokości 69,008,73 

zł. SPZPOZ w Kiełczygłowie na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań i 

należności. Posiadał natomiast zobowiązania za usługi medyczne i niemedyczne oraz 
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zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Należności zakładu to należności z tytułu 

wykonanych usług medycznych od NFZ. 

VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

1. Nieruchomości stanowiące mienie gminy. 

Na dzień 1 stycznia 2021 r., w zasobie gminy znajdowało się 6 lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Kiełczygłów. Gmina nie dysponuje lokalami socjalnymi. 

Remonty lokali lub ewentualna ich modernizacja wykonywana jest sukcesywnie w miarę 

występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 

budżecie gminy. 

Jako priorytetowe uznaje się remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i 

zdrowia ludzi. 

Gospodarka gruntami. Podstawowym składnikiem mienia Gminy Kiełczygłów są 

nieruchomości gruntowe. Na  zwiększenie wartości wpłynęło nabycie nieodpłatnie gruntów 

przez Gminę Kiełczygłów decyzją Wojewoda Łódzki prawa własności nieruchomości 122 

działek, tj. W obrębach: Lipie, Kiełczygłów, Kiełczygłów – Okupniki, Glina Mała, Chorzew, 

Brutus, Studzienica, Skoczylasy, Podrwinów, Osina Mała i Duża, Kiełczygłówek, Perzyny 

oraz Huta. 

Gmina Kiełczygłów posiada prawa własności do niżej wymienionych składników: 

    a) Grunty o wartości 2.912.657,81 zł, 

    b) Budynki i lokale o wartości 19.318.809,46 zł, 

    c) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 26.784.926,22 zł, 

    d) Maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 5.574.404,50 zł, 

    e) Środki transportu o wartości 891.429,79 zł, 

    f) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 132.500,35 zł, 

    g) Wartości niematerialne i prawne o wartości 62.376,54 zł. 

 

Budynki niemieszkalne. W zasobie Gminy Kiełczygłów w 2021 r. znajdowały się następujące 

budynki niemieszkalne: 

1. Budynek Urzędu Gminy w Kiełczygłowie 

      2.Biblioteka w Kiełczygłowie 

3.Budynek świetlicy w Obrowie 

4.Szkoła Podstawowa w Chorzewie 

5.Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie 

6.Budynek po Szkole Podstawowej w Hucie 

7. Budynek po Szkole Podstawowej w Kiełczygłówku 

8.Budynke świetlicy w Hucie 

9.Budynek hydroforni w Kiełczygłowie 

10.Budynek SPZPOZ w Kiełczygłowie 

11.Budynek OSP Obrów 

12.Budynek OSP Glina 

13.Budynek OSP Huta 

14.Budynek OSP Chorzew 
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15.Budynek OSP Brutus 
 

2.Najem lokali mieszkaniowych  

Gminny zasób nieruchomości - lokale mieszkaniowe będące przedmiotem najmu: 
tabela nr 9 

Lp. 

 

Położenie  Nieruchomość 

1. Kiełczygłówek Budynek po byłej szkole podstawowej  

2. Huta Budynek  po byłej szkole podstawowej  

3 Kiełczyglów Budynek mieszkalny tzw. „Dom Nauczyciela” 

4.  Kiełczygłów Budynek mieszklany tzw. „Dom Policjanta” 

5. Chorzew Budynek mieszklany tzw. „Dom Nauczyciela” 

6.  Kiełczygłów  Budynek mieszkalny tzw. „Wodomistrzówka” 
 

3. Transport publiczny. 

Na terenie gminy Kiełczygłów znajduje się 31 przystanków komunikacji zbiorowej, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kiełczygłów. Z przystanków komunikacyjnych 

mogą korzystać operatorzy oraz przewoźnicy wykonujący przewozy osób. Warunki 

korzystania określa uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 

2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kiełczygłów, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kiełczygłów oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

W wyniku wcześniej zawartych umów Gmina Kiełczygłów udostępniła przystanki 

następującym przewoźnikom: 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wieluniu  

2. Firma Usługowo-Handlowo-Transportowa „MAR-TRANS” Mariusz Tokarczyk 
 

Udostępnienie przystanków komunikacyjnych  przez Gminę jest nieodpłatne.  

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

1. Bezpieczeństwo publiczne 

W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gmina Kiełczygłów współpracuje, ale 

przede wszystkim wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne - 

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie oraz bezpieczeństwo pożarowe - Ochotnicze Straże 

Pożarne i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pajęcznie. 
 

Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne zostały przeprowadzone  na specjalnie 

zorganizowanych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną. Organizatorem akcji 

informacyjno-edukacyjnych była Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie. 
 

2. Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie Gminy Kiełczygłów funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczygłowie - KSRG 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzewie - KSRG 
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- Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowie 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczylasach 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Dryganku 

Do Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy należy łącznie 297 członków, w tym 35 

czynnych, 18 członków wspierających, 25 członków honorowych. W jednostkach działają 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zrzeszające 12 chłopców.  

Większość OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. Na wyposażeniu 

jednostek jest 10 samochodów, w tym 5 średnich i 5 lekkich. W 2009 roku został zakupiony 

samochód bojowy Mercedez-Benz z roku 1998 z napędem na obie osie i wyciągarką. 

Natomiast w roku 2017 został zakupiony przy pomocy funduszy zewnętrznych oraz dotacji z 

gminy nowy samochód bojowy marki Renault wraz z wyposażeniem. Taki poziom działania i 

wyposażenia nie byłby możliwy bez przychylności Rady Gminy, które corocznie w budżecie 

Gminy na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczają kwotę ponad 100 tys. zł. 

W 2021 roku OSP brała udział w sumie w około 79 akcjach.  

Wszystkie jednostki są zrzeszone w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Jednostki OSP Kiełczygłów i OSP Chorzew włączone są do Krajowego Sytemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) - jest to integralna część 

organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk 

żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie 

w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.  

Na terenie powiatu pajęczańskiego 12 jednostek OSP zostało włączonych do  Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Trzon KSRG w powiecie tworzą: Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie oraz te jednostki. 

Wyjazdowość OSP w 2021 r. z podziałem na rodzaj zdarzenia 

tabela nr 10 

Jednostka OSP Ilość 

wyjazdów 

Pożary  Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe  

OSP KIEŁCZYGŁÓW 41 7 34 0 

OSP CHORZEW 38 8 30 0 

OSP HUTA 0 0 0 0 

OSP OBRÓW 0 0 0 0 

OSP GLINA 0 0 0 0 

OSP SKOCZYLASY 0 0 0 0 

OSP DRYGANEK 0 0 0 0 

RAZEM 79 15 64 0 
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Opracowano na postawie Informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony p.poż za rok 2021 Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie  

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju, jednostki OSP aktywnie 

uczestniczyły w działaniach informacyjnych związanych z zapobieganiem rozwojowi epidemii 

COVID–19  oraz redystrybucji środków ochrony indywidualnej.  

VIII. REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W 2021 ROKU 

Zadania oświatowe realizowane były przez dwie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę 

Kiełczygłów. Działalność opiekuńczo - wychowawczą realizowało przedszkole i jeden oddział 

przedszkolny prowadzony przez Gminę. 

Jednostki te miały zapewnioną obsługę administracyjno-organizacyjną i finansowo-księgową 

prowadzoną przez Gminny Zespół Oświaty w Kiełczygłowie.   

Budżet finansowy jednostek oświatowych każdego roku uwzględnia środki na wyposażenie 

szkoły w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt do pełnej realizacji programów nauczania 

oraz wykonywania zadań statutowych, jak również realizację zadań wynikających z przepisów 

prawa oświatowego. 

1. Szkoły podstawowe  

Zadania z zakresu edukacji podstawowej realizowane były przez szkoły podstawowe tj.: 

1) Szkołę Podstawową w Kiełczygłowie 

2) Szkołę Podstawową w Chorzewie 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych wg stanu na 30 września 2021 roku wynosiła 269 

ogółem i była niższa o 4 uczniów w stosunku do roku 2020.  
 

tabela nr 11 

 

 

2. Przedszkola i oddziały przedszkolne 

Zadania z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego w 2021 roku realizowane były przez: 

1) Przedszkole w Kiełczygłowie 

2) Filia przedszkola w Chorzewie 

3)   Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kiełczygłowie 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu na 30 września 2021 roku 

wynosiła 120 i wykazywała tendencję malejącą w stosunku do roku 2020. 
 

tabela nr 12 

                             

Jednostka 

Liczba uczniów w roku 

szkolnym 

2020/2021 2021/2022 

                                     

Jednostka 

Liczba uczniów w roku 

szkolnym 

2020/2021 2021/2022 

Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie 194 189 

Szkoła Podstawowa w Chorzewie 79 80 

Razem 273 269 
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Przedszkole w Kiełczygłowie 86 95 

Filia przedszkola w Chorzewie 23 25 

Oddział przedszkolny w SP Kiełczygłów 15 0 

Razem 124 120 

 

3. Zatrudnienie w szkołach 

Liczba pracowników pedagogicznych wg stanu na 30 września 2021 r. wynosiła 63 i 24 

pracowników obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach w przeliczeniu na etaty 

kształtował się następująco: 

tabela nr 13 

 Jednostka Nauczyciele Pracownicy obsługi 

Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie 28,11 10,75 

1. szkoła podstawowa 27,11 6,75 

2. oddział przedszkolny 1,00 0,00 

3. stołówka szkolna 0,00 4,00 

Publiczne Przedszkole w Kiełczygłowie 8,40 9,50 

1. przedszkole 8,40 9,00 

Szkoła Podstawowa w Chorzewie 13,95 3,00 

1.  szkoła podstawowa  13,95 3,00 

 

Na dzień 30 września 2021 roku stan zatrudnienia nauczycieli ogółem we wszystkich 

placówkach oświatowych w przeliczeniu na etaty z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

wynosił: nauczycieli stażystów – 0,00; nauczycieli kontraktowych – 3,80; nauczycieli 

mianowanych – 10,34; nauczycieli dyplomowanych – 36,32.  
 

tabela nr 14 

Szkoła Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Szkoła Podstawowa w 

Kiełczygłowie 
0,00 0,78 5,00 22,33 

Szkoła Podstawowa w Chorzewie 0,00 3,02 2,99 7,94 

Przedszkole w Kiełczygłowie 0,00 0,00 2,35 6,05 

Ogółem 0,00 3,80 10,34 36,32 
 

4. Wyniki egzaminów  

Średnie wyniki egzaminów ósmoklasistów w 2021 roku osiągnęły poziom niższy od średnich 

wyników w kraju i w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco: 

 

 

 

 



   
 

str. 36 

Raport o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2021 

 

tabela nr 15 

Przedmiot 

Wyniki egzaminów w % 

SP Kiełczygłów SP Chorzew Gmina Powiat Kraj 

Język polski 52 51 52 61 60 

Matematyka 41 37 40 45 47 

Język angielski 48 51 49 62 66 

 

5. Finansowanie oświaty  

Źródłami finansowania wydatków oświaty w 2021 roku były środki pochodzące z budżetu 

państwa w postaci subwencji oświatowej i dotacji celowych w wysokości 3 552.142,82 zł oraz 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 90 000,00 zł, dotacja z 

WFOŚiGW na program edukacji ekologicznej w wysokości 17 707,00 zł i środki własne 

gminy w kwocie 3 096.236,67 zł. 
 

tabela nr 16 

L.p. Tytuł/przeznaczenie Kwota  

1 Subwencja oświatowa 3 479.213,00 

2 Dotacja na zakup podręczników do Szkół Podstawowych 35 971,49 

3 Dotacja na wyposażenie stołówki szkolnej w SP Kiełczygłów 36 958,33 

3 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) 

90 000.00 

4 Dotacja z WFOŚiGW na program edukacji ekologicznej 17 707,00 

5 Środki własne gminy 3 096.236,67 
 

6. Pomoc materialna dla uczniów 

W 2021 roku zostały przyznane pomoce materialne o charakterze socjalnym w postaci 

stypendium szkolnego dla 48 uczniów na  łączną kwotę 83 675,20 zł z czego 8 367,52 zł 

stanowi kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. 
 

7. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

Na podstawie art.122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawcom, 

którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, 

przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez 

pracodawcę Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina 

otrzymuje środki z Funduszu Pracy. W 2021 roku wydano 1 decyzję na kwotę 8 081,00 zł. 
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8. Dowóz uczniów do szkół 

Zadanie ustawowe gminy wynikające z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe związane z zapewnieniem uczniom dowozu do szkół prowadzonych przez Gminę 

Kiełczygłów oraz opieki nad nimi podczas podróży realizowano przez wyłonionego w drodze 

przetargu przewoźnika, który zapewniał usługę dowozu i opiekę nad uczniami. Ponadto, 

zgodnie z ustawą dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do innych 

ośrodków i szkół specjalnych na podstawie zawartej umowy na dowóz z rodzicami/opiekunami 

prawnymi. 

Wydatki w 2021 roku związane z dowozami uczniów do placówek oświatowych były 

proporcjonalnie zmniejszone w stosunku do roku sprzed pandemii i kształtowały się 

następująco: dowozy ogółem wyniosły 188 402,39 zł w tym:  

- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy – 166 245,40 zł,  

- zwrot kosztów dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych do innych ośrodków i szkół 

specjalnych  - 22 156,99 zł. 

IX. DZIAŁANIA KULTURALNE I PROMOCYJNE GMINY KIEŁCZYGŁÓW - rok 

2021  

1. Biblioteki 

W Gminie Kiełczygłów swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w 

Kiełczygowie. Przedmiotem działania placówki jest gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z terenu 

gminy Kiełczygłów. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwoju kultury.  

Zadaniem biblioteki jest gromadzenie materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka 

informacji biblioteczno-bibliograficznych. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu. 

Organizowanie form pracy służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu 

dorobku kulturalnego gminy. Współpracowanie z bibliotekami, szkołami, instytucjami w 

zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych 

społeczeństwa Gminy Kiełczygłów. 

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie na dzień 1 stycznia 2021r. 

wynosił 19 702 woluminów. W ciągu roku 2021 liczba woluminów księgozbioru wzrosła do 

226. Ubytków woluminów w ciągu roku 2021 było 489. W 2021 roku zarejestrowano ogólnie 

465 czytelników.  

Struktura czytelników według wieku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiełczygłowie w 

2021 r. przedstawia się następująco: 

do 5 lat – 7 czytelników; 

6 – 12 lat – 62 czytelników; 

13 – 15 lat – 57 czytelników; 

16 - 19 lat – 67 czytelników; 

20 – 24 lata – 72 czytelników; 
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25 – 44 lata – 96 czytelników; 

45 – 60 lat – 72 czytelników; 

Powyżej 60 lat – 31 czytelników. 

Struktura czytelników według zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiełczygłowie w 

2021 r. kształtowała się następująco: 

Osoby uczące się – 240 czytelników; 

Osoby pracujące – 168 czytelników; 

Pozostali – 57 czytelników. 

W 2021 roku czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 7 255 woluminów, nie było udostępniania  

woluminów na miejscu. W ciągu roku z usług bibliotek skorzystało 2 117 osób, z 

wyporzyczalini korzystało 1 967 osób, reszta czi 150 osób korzystało z internetu. 

W 2021 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie wzbogacił się o 226 

woluminy. 

- Zakup z dotacji organizatora – 148 woluminów; 

- Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego – 78 woluminów; 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie w 2021 roku ogółem zatrudniała 1 osobę na 

pełny etat i 1 osoba na ¾ etatu;  

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiełczygłowie używano 3 komputery z dostępem do 

szeroko pasmowego Internetu. Pracę Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie 

wspomaga program biblioteczny „SOWA”. 

W 2021 roku uchwałą Nr XXIV/187/21 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2021 r. w 

sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznych w Chorzewie i w Hucie – 

wchodzących w skład GBP w Kiełczygłowie oraz o zamiarze zmiany statutu GBP rozpoczęto 

prace ws. likwidacji Filii Bibliotecznych w Chorzewie i w Hucie z dniem 31 grudnia 2021 r. 

Uchwałą Nr XXIX/213/21 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 

likwidacji Filii Bibliotecznych w Chorzewie i w Hucie – wchodzących w skład GBP w 

Kiełczygłowie oraz o zamiarze zmiany statutu GBP z dniem 31 grudnia 2021 r. zlikwidowano 

Filie Biblioteczne w Hucie i w Chorzewie wchodzące w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Kiełczygłowie.  

Na drzwiach GBP w Kiełczygłowie zostały zawieszone informacje o reżimie sanitarnym, 

konieczności noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu bezpiecznego odstępu. 

Udostępniono też czytelnikom możliwość kontaktu telefonicznego w celu rezerwacji książek. 

Bezpośredni  wolny dostęp do zbiorów został ograniczony do minimum.  
 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W 

KIEŁCZYGŁOWIE ZA 2021 ROK 

 tabela nr 17 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na 

31.12.2021 r. 

Wykonanie na 

31.12.2021 r. 

1 2 3 4 

I PRZYCHODY OGÓŁEM 152 150,00 146 179,27 
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1 Przychody ze sprzedaży usług 0,00 0,00 

2 Dotacja podmiotowa z budżetu 150 000,00 144 029,27 

3 Pozostałe dotacje 2 150,00 2 150,00 

4 Pozostałe przychody 0,00 0,00 

II KOSZTY 152 150,00 146 410,50 

1 Amortyzacja 300,00 231,23 

2 Zużycie materiałów i energii 18 150,00 17 071,51 

3 Usługi obce 3 000,00 2 733,54 

4 Podatki i opłaty 0,00 0,00 

5 Wynagrodzenia 108 200,00 106 633,99 

6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22 000,00 19 570,41 

7 Pozostałe koszty 200,00 169,82 

8 Pozostałe koszty operacyjne 300,00 0,00 

III WYNIK FINANSOWY 0,00 -231,23 

IV NALEŻNOŚCI OGÓŁEM 0,00 0,00 

 - w tym należności wymagalne 0,00 0,00 

V ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 0,00 0,00 

 - w tym zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie w 2021 roku uzyskała przychody w wysokości 

146.179,27 zł. Na tę kwotę składają się; dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kiełczygłów – 

144.029,27 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 

2.150,00 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. poniosła koszty w wysokości 

146.410,50 zł. Na koszty te składają się wynagrodzenia 106.633,99 zł (w tym nagrody roczne i 

świadczenia urlopowe) oraz pochodne od tych wynagrodzeń 19.570,41. Poza tym 

wydatkowano środki na zakup: węgla (9408,01), książek do GBP i filii bibliotecznych 

(6150,98), środków czystości (88,41), artykułów spożywczych, chemicznych itp. (951,15), 

artykułów ogrodniczych, kwiatów doniczkowych (268,95), urządzeń biurowych (204,01) 

Pozostałe usługi i koszty to opłaty RTV (264,60), opłata abonamentowa systemu 

informatycznego (1.680,00), odbiór odpadów (324,00), usługa kominiarska (68,00) i usługa 

medyczna, badania laboratoryjne (178,00), zestaw odnowieniowy (218,94). W pozostałych 

kosztach ujęto ubezpieczenie wyposażenia (169,82). Kosztem niefinansowym GBP jest 

amortyzacja (231,23). GBP w Kiełczygłowie zakończyła 2021 rok wynikiem ujemnym w 

wysokości 231,23 zł. GBP w Kiełczygłowie na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań i 
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należności. GBP na koniec 2020 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań i 

należności. 
 

2. Ośrodki kultury i świetlice 

W gminie w 2021r. funkcjonowały następujące ośrodki kultury wg tabeli podanej poniżej: 

tabela nr 18 

Lp. Nazwa gminnej jednostki kultury 

 

Czy obiekt dostosowany jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie NIE 

2 Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie NIE 

 

Działalność kulturalna na terenie Gminy skupia się przede wszystkim w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kiełczygłowie. Do tej działalności aktywnie włączają się również szkoły, 

przedszkole, samorządy wiejskie, organizacje społeczne. 

W 2021 roku w GOK zatrudnione były 1 osoba na pełnych etatach, 1 osoba na pół etatu. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie stawia przede wszystkim na ruch amatorski. Ze 

względu na pandemię w 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury nie realizował w pełni swoich 

zamierzonych zadań kulturalnych. Pracownicy pracowali w pełnym reżimie sanitarnym i z 

ograniczeniami. Wiele zajęć zostało odwołane lub zawieszone, i tak: 

 wokalno muzyczne:  

 Zajęcia taneczne dla dzieci (taniec nowoczesny) – zajęcia zawieszone 

 inne: 

 Zajęcia gitarowe - zajęcia ograniczone 

 Zajęcia gry na instrumentach dętych – zajęcia ograniczone 

 Zajęcia techniczno – plastyczne dla dzieci i młodzieży – zajęcia ograniczone 
 

Corocznie organizowanych i współorganizowanych jest wiele imprez kulturalnych. Do imprez 

organizowanych w roku 2021 przez GOK zaliczyć należy między innymi: 

 wakacje z GOKiem  

 ferie z GOKiem – zawieszone  
 

Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie były przygotowywane i 

udostępnianie oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa i w pełnym reżimie sanitarnym na: 

spotkania grupy wsparcia, narady i zebrania, próby kapeli „Kiełczygłowianie”, spotkania 

Agencji Rynku Rolnego. 

Dzieci i młodzież korzystała z bilarda, stołu do ping-ponga, piłkarzyków, gry na Xbox-się oraz 

z kafejki internetowej. 
 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKu W 

KIEŁCZYGŁOWIE ZA 2021 ROK 
 

tabela nr 19 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na 

31.12.2021 r. 

Wykonanie na 

31.12.2021 r. 
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1 2 3 4 

I PRZYCHODY OGÓŁEM 210 000,00 165 376,21 

1 Przychody ze sprzedaży usług 0,00 0,00 

2 Dotacja podmiotowa z budżetu 210 000,00 165 376,21 

3 Pozostałe dotacje 0,00 0,00 

4 Pozostałe przychody 0,00 0,00 

II KOSZTY 210 000,00 165 376,21 

1 Amortyzacja 0,00 0,00 

2 Zużycie materiałów i energii 6 000,00 3 799,26 

3 Usługi obce 5 000,00 4 243,40 

4 Podatki i opłaty 0,00 0,00 

5 Wynagrodzenia 171 000,00 136 883,85 

6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27 500,00 20 419,61 

7 Pozostałe koszty 500,00 30,09 

III WYNIK FINANSOWY 0,00 0,00 

IV NALEŻNOŚCI OGÓŁEM 0,00 0,00 

 - w tym należności wymagalne 0,00 0,00 

V ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 0,00 0,00 

 - w tym zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 

Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie w 2021 roku uzyskał przychody w wysokości 

165.376,21 zł. Była to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kiełczygłów. W okresie od 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. GOK poniósł koszty w wysokości 165.376,21 zł. Na koszty te 

składają się wynagrodzenia 136.883,85 zł (w tym świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie, 

nagrody roczne, umowy zlecenia za zajęcia z orkiestrą dętą, oprawę muzyczną, zajęcia 

logopedyczne, zajęcia sportowe, zajęcia wokalne i gitarowe, zajęcia gry na instrumentach 

dętych) oraz pochodne od tych wynagrodzeń 20.419,61 zł. Poza tym wydatkowano środki na 

zakup: art. ogrodniczych i dekoracyjnych (505,00), środków czystości, art. biurowych (w tym 

gier planszowych, przyborów szkolnych) chemicznych i spożywczych (2.923,63), czasopism 

(370,63). Usługi obce to: transport wycieczka (3.356,42), opłata RTV (264,60), zestaw 

odnowieniowy (437,88), naprawa systemu alarmowego (184,50). Pozostałe koszty to delegacja 

pracownika (30,09). GOK w Kiełczygłowie zakończył 2021 rok wynikiem zerowym. GOK w 

Kiełczygłowie na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań i należności. GOK na koniec 

2021 r. nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań i należności 
 

X. INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH USTAWOWYCH  

OBOWIĄZKÓW GMINY W ROKU 2021 

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
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Na terenie gminy Kiełczygłów prowadzonych jest 14 podmiotów prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych (stan na dzień 31.12.2021r.).  

tabela nr 20 

Liczba ważnych  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia :  

(stan na dzień 31.12.2021r.) 

poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży 

13 1 

Liczba  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2021 roku : 

poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży 

według zawartości alkoholu według zawartości alkoholu 

do 4,5 % 

(oraz piwa) 

od 4,5% do 18 % 

( z wyjątkiem piwa) 

powyżej 

18% 

razem do 4,5 % 

(oraz piwa) 

od 4,5% do 18 % ( 

z wyjątkiem piwa) 

powyżej 

18% 

razem 

12 10 10 32 1 1 1 3 
 

2. Działania z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Kiełczygłów w 2021 roku. 
 

Podstawowym celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych zagrożeń oraz 

zmniejszanie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych z uzależnieniem w 

Gminie Kiełczygłów.  
 

W okresie pandemii realizacja programu była w dużym stopniu utrudniona, założenia i cele 

były realizowane w nieco odmienny sposób, tak, aby osiągnąć określony cel gminnego 

programu rozwiązywania problemów alkoholowych dla mieszkańców gminy Kiełczygłów.  
  

Realizacja programu odbywała się we współpracy z jednostkami oświatowymi 

funkcjonującymi na terenie gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Kiełczygłowie. 

Działania te, miały formę edukacyjną adresowaną do dzieci, młodzieży  i dotyczyły zagrożeń 

wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z 

pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do 

uzależnienia. Działania edukacyjne na ww. temat adresowane były również do rodziców.  

Przeprowadzono szkolenie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, dotyczące wczesnego 

rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, NSP oraz interwencji profilaktycznej. 

Kontynuowano prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych poprzez 

zatrudnienie terapeuty ds. konsultacji z osobami uzależnionymi, który miał na celu motywować 

ich do podjęcia leczenia lub terapii.  

Działania te, miały na celu zapewnienie dostępności fachowej pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. To również udzielanie psychospołecznej i 

prawnej pomocy rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem, a w 

szczególności ochrony przed przemocą. 

Integralną częścią programu była działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kiełczygłowie, której podstawowym zadaniem oraz głównym celem było 

podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i 
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narkotyków oraz zmiany struktury ich spożywania, zapobieganie powstaniu nowych 

problemów wynikających z nadużywania alkoholu, zwiększenie zdolności do radzenia sobie z 

istniejącymi problemami.  

Komisja poprzez swoją działalność zajmowała się wspieraniem osób uzależnionych i ich 

rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz wspomaganiem rodzin w trudnych ich 

sytuacjach życiowych. Realizując określone ustawowo zadania w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, komisja w szczególności kierowała się: 
 

 1) inicjowaniem działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

2) podejmowaniem czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

3) opiniowaniem wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy; 

4) kontrolą przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych. 

Środki na wyżej wymienione zadania programu realizowane były z rocznych opłat 

ponoszonych z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz z tzw. 

„korkowego” w kwocie 5.300,00zł. 

3. Ewidencja ludności  i zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obsługa Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie Kiełczygłów w 2021 roku. 
 

1) Mieszkańcy Gminy Kiełczyglów. 

 Liczba mieszkańców gminy Kiełczygłów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (na podstawie 

danych z prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców) wyniosła 3992 osób, w tym 

stałych mieszkańców 3936 osoby, a zameldowanych na pobyt czasowy 56 osoby.  
 

tabela nr 21  

Lp. Sołectwo Wsie Ilość    

mieszk. 

1. BRUTUS Brutus 

Otok 

116 

  42 

RAZEM 158 

2. GLINA Glina  Duża 

Glina  Mała 

145 

 93 

RAZEM 238 

3. DRYGANEK Dryganek  Duży 

Dryganek  Mały 

Kule 

156 

  38 

  82 

RAZEM 276 
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4. GUMNISKO Gumnisko 

Podrwinów 

Beresie  Duże              

101                                    

65 

20     

RAZEM 186 

5. DĄBROWA Dąbrowa 

Pierzyny  Duże 

113 

100 

RAZEM 213 

6. HUTA Huta 

Pierzyny  Małe 

Lipie 

 63 

 92 

 85 

RAZEM 240 

7. KIEŁCZYGŁÓW Kiełczygłów Okupniki 

Kiełczygłów Kolonia 

Kiełczygłów 

127 

101 

381 

RAZEM 609 

8. KIEŁCZYGŁÓWEK Kiełczygłówek 

Kuszyna 

129   

116 

RAZEM 245 

9. TUCHAŃ Kolonia  Chorzew 

Tuchań 

237 

119 

RAZEM 356 

10 CHORZEW Chorzew 614 

RAZEM 614 

11 OSINA Osina  Mała 

Osina  Duża  

Beresie  Małe 

65 

67 

47 

RAZEM 179 

12 OBRÓW Obrów 240 

RAZEM 240 

13 STUDZIENICA Studzienica 120 

RAZEM 120 

14 SKOCZYLASY Skoczylasy 

Chruścińskie 

Ławiana 

117 

  72 

  73 
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RAZEM 262 

 

Kobiety stanowiły – 50,05% populacji,  Mężczyźni stanowili – 49,95 % populacji 

 
 

W 2021 roku na pobyt stały zarejestrowano w Gminie Kiełczygłów łącznie 83 osób (w tym 

zakresie mieszczą się osoby meldujące się 50 i urodzone 32), a na pobyt czasowy – 23 osób.  

Z terenu Gminy Kiełczygłów z pobytu stałego /w tym do innych gmin/ w 2021 roku 

wyrejestrowano 16 osób (w tym zakresie mieszczą się osoby wymeldowujące się, 

wymeldowane decyzją administracyjną i zmarłe).  
 

  2)  Rejestracja aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kiełczygłowie 

W 2021 roku odnotowano 74 zgonów mieszkańców Gminy Kiełczygłów. W stosunku do roku 

ubiegłego liczba zgonów zwiększyła się, gdyż w 2020 wynosiła – 64.  

W 2021 roku odnotowano 32 urodzenia mieszkańców Gminy Kiełczygłów. W porównaniu do 

roku ubiegłego liczba urodzeń zmniejszyła się, gdyż w 2020 wynosiła – 42.  

Liczba urodzeń i zgonów w latach 2020 - 2021 
 

 
 

kobiety - 1970 
50,05% 

mężczyźni - 1966 
49,95% 

Procentowy skład populacji ludności z terenu 
Gminy Kiełczygłów stan na dzień 31.12.2021 r. 
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Liczba małżeństw zawartych w Gminie Kiełczygłów od lat utrzymywała się na zbliżonym 

poziomie. Jednakże, w 2021 roku w rozbiciu na: małżeństwa zawarte w obecności 

duchownego liczba ta wynosiła 29, co w porównaniu do roku 2020 jest więcej o 10 oraz 

małżeństwa zawarte przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – 10, co w porównaniu do 

roku 2020 było więcj o 5, łącznie w 2021 roku zarejestrowano 39 zawartych małżeństw.  

3) Dowody osobiste - W 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie 205 osoby złożyły 

wniosek o wydanie dowodu osobistego, główną przyczyną wydania dokumentu tożsamości był 

upływ terminu ważności dowodu osobistego. 

 

4) Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) - Dane o bazie 

przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Liczba zarejestrowanych działalności w 

Gminie Kiełczygłów zgodnie z kodem PKD, rodzajem oraz sekcją, wg danych CEIDG wynosi 

194. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady rodzinne. Branżowość przedsiębiorstw z obszaru gminy Kiełczygłów jest 

zróżnicowana. Wiodącymi gałęziami gospodarki w gminie  jest handel, usługi budowlane, 

przetwórstwo przemysłowe oraz transport.  

  

W formie graficznej struktura podmiotów gospodarczych przedstawia się następująco:   

tabela nr 22 

Sekcja Ilość dzielności 

A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 3 

C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 35 

F - BUDOWNICTWO 44 

G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

58 

H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 28 

J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 3 

K -  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 3 

L -  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU 

NIERUCHOMOŚCI 

1 

M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 4 

N -  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA 

I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 

2 

P - EDUKACJA 2 

Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 3 

K - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ 

UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 

1 

S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 

Suma: 194 
 

XI. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOOSPODARKA ODPADAMI, ZBIOROWE 

ZAOPATRZENIE W WODĘ  I ODBIÓR ŚCIEKÓW, OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI, 

UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE KIEŁCZYGŁÓW. 



   
 

str. 47 

Raport o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2021 

1. Ochrona środowiska.                       

Najważniejsze wyzwania, które stoją przed Gminą Kiełczygłów w zakresie ochrony 

środowiska, to poprawa jakości środowiska oraz powstrzymanie niekorzystnych zmian 

klimatu. Aby im sprostać gmina realizuje działania z obszaru gospodarki odpadami 

komunalnymi, gospodarki ściekowej, dąży do minimalizacji uciążliwości związanej z emisją 

zanieczyszczeń i zapewnia utrzymanie terenów zielonych gminy. Poważne wyzwania dla 

Gminy stanowi wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, co przyczynia się do znacznej 

poprawy stanu środowiska.  

Na terenie Gminy panuje klimat umiarkowany. Charakteryzuje się przewagą wpływów 

oceanicznych, związanych z globalną cyrkulacją mas powietrza, napływającego znad 

Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Występują tu mniejsze od przeciętnych w Polsce 

amplitudy temperatur, wiosny i lata są ciepłe i wczesne, a zimy łagodne z nietrwałą pokrywą 

śnieżną. Klimat Gminy cechuje się niskim rocznym poziomem opadów atmosferycznych, choć 

występujące duże ilości opadów w krótkim czasie powodują powodzie i utrudniają prace 

polowe. Przeciętnie w ciągu roku występuje około 50 dni słonecznych i około 130 dni 

pochmurnych. Średnia temperatura powietrza waha się w granicach +8˚C.  

 2. Gospodarka odpadami 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kiełczygłów zostały 

objęte nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty handlowe i usługowe są zobowiązane do 

zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru 

działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych prowadzi Wójt Gminy Kiełczygłów. Podmiotem odbierającym odpady komunale 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest firma ,, Eko-Region'’ sp.  z o.o. wyłoniona w 

drodze przetargu,  z którą zawarta została umowa na okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 

31 grudnia 2021 r. na kwotę 798 336,80 zł. 

W 2021 roku obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ustalone zgodnie z uchwałą Nr XXI/159/2020 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

selektywnie (segregacja) ponoszone przez mieszkańców Gminy w roku 2021 wynoszą: 

22,00 zł  za każdą osobę zamieszkująca daną nieruchomość, 

Stawka opłaty za odpady zbierane nieselektywnie  (bez segregacji) w roku 2021 wynosi:  

44,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Jak wynika z art. 6  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 

- odbieranie, transport, zbieranie,  odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

- obsługę administracyjną tego systemu 

- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  
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W ramach wnoszonej opłaty mieszkańców gminy Kiełczygłów odbierane są również raz w 

roku odpady wielkogabarytowe. Na terenie gminy prowadzona, jest w wyznaczonych punktach, 

zbiórka baterii, oraz przeterminowanych leków. 

Celem nadrzędnym nowelizacji przepisów jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 

kierowanych na składowisko odpadów. W tym celu gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy 

odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminie, 

która nie wywiążą się z nałożonego obowiązku osiągnięcia poziomów zostanie nałożona kara 

pieniężna.  Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniach podmiotu obsługującego teren naszej 

gminy osiągnęliśmy ww. poziomy. Wójt  corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przekłada Marszałkowi 

Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.  

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, systemem gospodarowania odpadami objęto ogółem 

1 129 nieruchomości zamieszkałych.  Na podstawie  złożonych do Wójta Gminy  deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wynika, że 3 281 osób zadeklarowało 

selektywną zbiórkę odpadów. 

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa uchwała Nr XX/153/20 Rady Gminy 

Kiełczygłów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowane jest przez Gminę Kiełczygłów. Na 

terenie Gminy eksploatowane jest jedno ujęcie wody w miejscowości Kiełczygłów, 

w obrębie którego znajdują się dwie studnie głębinowe ujmujące wodę z utworów 

czwartorzędowych i jurajskich. 

Woda eksploatowana z ujęcia wód podziemnych jest wykorzystywana do zasilania wodociągu 

gminnego dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych i gospodarczych wszystkich 

mieszkańców gminy.  

Poza ujęciem własnym Gminy w sytuacjach klęsk żywiołowych w postaci długotrwałej suszy, 

woda do celów zaopatrzenia ludności dostarczana jest z ujęcia Rusiec, należącego do Gminy 

Rusiec. Zasila ona miejscowości: Obrów, Dąbrowa, Pierzyny Małe, Pierzyny Duże, Huta, 

Lipie, Kiełczygłówek i Kuszyna.   

Łącznie z sieci wodociągowej na dzień 31.12.2021 roku korzysta 100% 

mieszkańców.  W roku 2021 do sieci wodociągowej podłączonych zostało 6 gospodarstw 

domowych.  

Zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Gmina Kiełczygłów nie posiada. Do 

wywozu ścieków z Urzędu Gminy i jednostek podległych Gmian korzysta z usług firmy 

zewnętrznej, z którą podpisała umowę.  Niestety, część gospodarstw ścieki spuszcza do rowów 

lub na pole. Stan taki stanowi znaczne zagrożenie dla środowiska. W roku 2021 Gmina 

Kiełczygłów przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków 
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wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP”. Rozpoczęto 

procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę firmę P.U.S.H. „PRO – AQUA” z 

siedzibą w Staszewie na realizację I etapu budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją na 

kwotę 1 599.000,00zł brutto. Podjęcie powyższego zadania było możliwe dzięki dotacji z tzw. 

Covidowych w kwocie 1 000.000,00zł. W następnych latach Gmina będzie realizować kolejne 

etapy budowy oczyszczalni ścieków w ramach otrzymanej dotacji na gospodarkę wodno - 

ściekową.  

Remonty i modernizacje sieci wodociągowych Gmina przeprowadza z własnych zasobów nie 

powodując dłuższych i uciążliwych dla odbiorców przerw w dostawie wody.  Woda 

dostarczana mieszkańcom gminy Kiełczygłów spełnia wymogi rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, a także inne obowiązujące przepisy prawa.  

W ramach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmina 

Kiełczygłów na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania 

systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczenia usług w celu 

poszerzenia kręgu klientów.  

4. Odbiór i utylizacja  wyrobów zawierających azbest.  

Gmina Kiełczygłów sukcesywnie dokonuje likwidacji wyrobów zawierających azbest z 

posesji mieszkańców. Środki na ten cel pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

tabela nr 23 
Rok Ilość zebranych i unieszkodliwionych 

odpadów zawierających azbest w Mg 

 

Całkowity koszt zadania Kwota dotacji z 

WFOŚiGW w Łodzi 

2020 128.018 Mg 

z 42 posesji 

56 274,00 zł. 46 019,00 zł. 

2021 99.003 Mg 

z 41 posesji 

44 916,87 zł 36 702,00 zł 

 

Jak wynika z tabeli ilość zebranych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest 

niewątpliwie jest wynikiem wprowadzenia uchwałą Nr V/19/2015 Rady Gminy Kiełczygłów z 

dnia 31 marca 2015 roku „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Kiełczygłów na lata 2013 - 2032”. 

Efektem ekologicznym omawianego zadania jest znaczne ograniczenie wyrobów 

zawierających azbest oraz poprawa stanu środowiska poprzez unieszkodliwienie odpadów 

azbestowych, tj. płyt azbestowo – cementowych. Realizacja zadania wpływa na poprawę stanu 

środowiska naturalnego i poprawę jakości życia mieszkańców. Zadanie umożliwiło również 

realizację  „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 

5. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
 

W budżecie Gminy Kiełczygłów corocznie zabezpieczane są środki finansowe na realizację 

zadań z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów. Poniżej 

przedstawiono zestawienie wydatków związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z 

terenu Gminy Kiełczygłów w latach 2020 – 2021. 
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tabela nr 24 

 

Rok 

Liczba bezdomnych zwierząt 

umieszczonych w schronisku w 

danym roku 

 

Koszt realizacji zadania 

 

Liczba zwierząt adoptowanych 

2020 5 10 871,29 zł. 0 

2021 3 9 916,35 zł 1 

 

W 2021 r. dzienny koszt utrzymania 1 psa wynosi 8,61 zł. brutto. 

Z przedstawionych w tabeli danych jednoznacznie wynika, że corocznie wzrasta liczba 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kiełczygłów umieszczanych w schronisku. W związku z 

powyższym wzrasta kwota środków finansowych w budżecie Gminy przeznaczonych na ten 

cel. 

Zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Kiełczygłów 

realizowane są również poprzez poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

informowaniu o możliwości adopcji jak również poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt 

przy współpracy z mediami. 

 

XII. PODSUMOWANIE 
 

           Wszelkie informacje na temat działalności prowadzonej przez Gminę Kiełczygłów, 

jej organów i jednostek znajdują się na stronach internetowych:  Biuletynu  Informacji 

Publicznej  Urzędu Gminy   http://www.bip.kielczyglow.pl  oraz www.kielczyglow.pl .  
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