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I) WPROWADZENIE
Stosownie do zasad przewidzianych przez art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt co roku przedstawia
Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności
Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
Radzie Gminy przysługują kompetencje do określenia w formie uchwały
szczegółowych wymogów dotyczących raportu.
W odniesieniu do raportu za 2020 r. Rada Gminy Sławno nie skorzystała
z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany
w oparciu o ogólne wytyczne wymienione w ustawie oraz na podstawie danych
przedłożonych przez Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy,
Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz Kierowników Gminnych Jednostek
Organizacyjnych.
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II) PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UKŁADZIE
PORÓWNAWCZYM NA KONIEC 2019 I 2020 R.

Dane finansowe

Rok 2019

Rok 2020

Ogółem dochody wykonane

45.017.033,90

41.938.081,49

subwencje

10.550.716,00

11.128.367,00

dochody własne

13.597.458,54

14.044.846,22

dotacje na zadania własne
i zlecone

14.085.617,28

15.819.334,28

środki pozyskane ogółem

6.783.242,08

945.533,99

5.905.003,08
878.239,00

813.395,99
132.138,00

10.517.898,50

7.901.798,50

150.907.740,95

154.415.471,70

w tym:

bez środków pozyskanych

w tym:
z Unii Europejskiej
krajowe

Zadłużenie z tytułu kredytów
i pożyczek

Wartość mienia gminy
stan na dzień 31 grudnia
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DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE SŁAWNO PRAW WŁASNOŚCI

Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:
1) grunty o wartości

14.717.783,60 zł;

2) budynki i lokale o wartości

38.273.838,80 zł;

3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości

95.521.176,20 zł;

4) kotły i maszyny energetyczne o wartości

40.538,69 zł;

5) maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania o wartości

295.965,24 zł;

6) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości

666.202,78 zł;

7) urządzenia techniczne o wartości

350.344,76 zł;

8) środki transportu o wartości

4.164.187,38 zł;

9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości

385.134,25 zł;

10) inwentarz żywy

Wartości niematerialne i prawne o wartości

300,00 zł;

491.979,94 zł.

Gmina jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 44,975 ha będących drogami
wewnętrznymi, w tym będących własnością Skarbu Państwa.
Gmina Sławno nie posiada innych niż własność i posiadanie praw majątkowych,
w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego,
wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji.
DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SŁAWNO
OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Sławno :
 zwiększone zostało o kwotę 1.472.961,78 zł z tytułu przejęcia z inwestycji
i zakupu, z tytułu przejęcia pod budowę dróg na podstawie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych ;
 zwiększone zostało o kwotę 2.358.574,00 zł z tytułu nieodpłatnego otrzymania ;
 zmniejszone zostało o kwotę 25.695,38 zł z tytułu likwidacji;
 zmniejszone zostało o kwotę 345.179,00 zł z tytułu sprzedaży środków trwałych;
 zmniejszone zostało o kwotę 64.027,74 zł i zwiększone o kwotę 113.708,00 zł
głównie z podziału działek.
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DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH
PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

W 2020 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące
dochody:





z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów - 239.707,63 zł;
opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 692,06 zł;
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 281,71 zł;
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego - 292.494,00 zł;
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi
- 28.160,00 zł.
INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA.

Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Sławno.
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III. WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY GMINY SŁAWNO PODJĘTYCH W ROKU 2020
L.P.

NR
UCHWAŁY

SESJA Z DNIA

TREŚĆ UCHWAŁY

WEJŚCIE W ŻYCIE /
OGŁOSZENIE

INFORMACJA
O WYKONANIU

w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sławno na lata 2020 - 2029
w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

z dniem podjęcia

wykonana i realizowana
na bieżąco
zrealizowana w 2020r.

1.

NR XVIII/107/20

24 stycznia 2020r.

2.

NR XVIII/108/20

24 stycznia 2020r.

3.

NR XVIII/109/20

24 stycznia 2020r.

w/s udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu
terytorialnego

4.

NR XVIII/110/20

24 stycznia 2020r.

w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Sławno w 2020r.

14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego

zrealizowana w 2020r.

5.

NR XVIII/111/20

24 stycznia 2020r.

w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Sławno

zrealizowana w 2020r.

6.

NR XVIII/112/20

24 stycznia 2020r.

w/s zbycia nieruchomości położonej w obrębie Sławno

14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego
z dniem podjęcia

7.
8.
9.

NR XVIII/113/20
NR XVIII/114/20
NR XVIII/115/20

24 stycznia 2020r.
24 stycznia 2020r.
24 stycznia 2020r.

w/s zbycia nieruchomości położonej w obrębie Sławno
w/s nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kunice
w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na
terenie Gminy Sławno

10.

NR XIX/116/20

27 lutego 2020r.

11.

NR XIX/117/20

27 lutego 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sławno na lata 2020 - 2029
w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

12.

NR XIX/118/20

27 lutego 2020r.

zmieniająca uchwałę w/s poboru podatków w drodze inkasa

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
z dniem podjęcia

z dniem podjęcia
z dniem podjęcia
z dniem 1 kwietnia 2020r.
podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego
z dniem podjęcia
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego

wykonana i realizowana
na bieżąco

wykonana i realizowana
na bieżąco
zrealizowana w 2020 r.
Zrealizowana w 2020 r.
wykonana i realizowana
na bieżąco

wykonana i realizowana
na bieżąco
zrealizowana w 2020r.
wykonana i realizowana
na bieżąco
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14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego
z dniem podjęcia

wykonana i realizowana
na bieżąco

z dniem 1 maja 2020r.
podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego
14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego

wykonana i realizowana
na bieżąco

w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławno i komisji stałych
Rady Gminy Sławno na 2020r.

z dniem podjęcia

zrealizowana w 2020r.

31 marca 2020r.

w/s funduszu sołeckiego na 2021rok

z dniem podjęcia

zrealizowana w 2020r.

NR XX/125/20

31 marca 2020r.

w/s utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej
w formie opiekuńczej

zrealizowana w 2020 r.

20.

NR XX/126/20

31 marca 2020r.

21.

NR XXI/127/20

29 kwietnia 2020r.

z dniem podjęcia

22.

NR XXI/128/20

29 kwietnia 2020r.

w/s przyjęcia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Sławno
w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sławno na lata 2020 - 2029
w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

z dniem 1 maja 2020r.
podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego
14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego

wykonana i realizowana
na bieżąco
zrealizowana w 2020r.

23.

NR XXI/129/20

29 kwietnia 2020r.

13.

NR XIX/119/20

27 lutego 2020r.

w/s ustalenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Antoninowie

14.

NR XIX/120/20

27 lutego 2020r.

w/s zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych na 2020r.

15.

NR XIX/121/20

27 lutego 2020r.

w/s szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.

NR XIX/122/20

27 lutego 2020r.

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sławno na 2020 rok

17.

NR XIX/123/20

27 lutego 2020r.

18.

NR XX/124/20

19.

zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Regulaminu określającego
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz
rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród sportowych
i wyróżnień dla zawodników i trenerów

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego

zrealizowana w 2020 r.

zrealizowana w 2020 r.

zrealizowana w 2020 r.

wykonana i realizowana
na bieżąco
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w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sławno na lata 2020 - 2029
w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

z dniem podjęcia

24.

NR XXII/130/20

14 maja 2020r.

25.

NR XXII/131/20

14 maja 2020r.

26.

XXIII/132/20

2 lipca 2020r.

27.

XXIII/133/20

2 lipca 2020r.

28.

XXIII/134/20

2 lipca 2020r.

w/s zmiany regulaminów korzystania z placu zabaw, siłowni
zewnętrznej, skateparku przy Centrum Obsługi Turystycznej
w Sławnie

29.

XXIII/135/20

2 lipca 2020r.

zmieniająca uchwałę w/s utworzenia punktów przedszkolnych w
Gminie Sławno

14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego

wykonana i realizowana
na bieżąco

30.

XXIII/136/20

2 lipca 2020r.

z dniem podjęcia

wykonana i realizowana
na bieżąco

31.

XXIII/137/20

2 lipca 2020r.

w/s przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławno – opracowane na
lata 2020 - 2035
w/s udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

z dniem podjęcia

zrealizowana w 2020r.

32.

XXIII/138/20

2 lipca 2020r.

w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

zrealizowana w 2020r.

33.

XXIII/139/20

2 lipca 2020r.

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
z dniem podjęcia

zrealizowana w 2020 r.

34.

XXIII/140/20

2 lipca 2020r.

w/s udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok

z dniem podjęcia

zrealizowana w 2020 r.

35.

XXIV/141/20

30 lipca 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sławno na lata 2020-2029

z dniem podjęcia

wykonana i realizowana
na bieżąco

36.

XXIV/142/20

30 lipca 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

zrealizowana w 2020r.

37.

XXV/143/20

11 września 2020r.

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
z dniem podjęcia

w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sławno na lata 2020 - 2029
w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sławno na lata 2020-2029

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
z dniem podjęcia
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego

wykonana i realizowana
na bieżąco
zrealizowana w 2020r.
wykonana i realizowana
na bieżąco
zrealizowana w 2020r.
wykonana i realizowana
na bieżąco

wykonana i realizowana
na bieżąco
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38.

XXV/144/20

11 września 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

39.

XXV/145/20

11 września 2020r.

w/s przekazania środków finansowych dla Policji

40.

XXV/146/20

11 września 2020r.

w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

41.

XXV/147/20

11 września 2020r.

42.

XXV/148/20

11 września 2020r.

w/s przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania zarządzania
drogą powiatową Nr 3101E
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sławno.

43.

XXVI/149/20

18 września 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

44.

XXVII/150/20

23 października 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sławno na lata 2020-2029

45.

XXVII/151/20

23 października 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

46.

XXVIII/152/20

30 listopada 2020r.

47.

XXVIII/153/20

30 listopada 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sławno na lata 2020-2029
w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

48.

XXVIII/154/20

30 listopada 2020r.

w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

49.

XXVIII/155/20

30 listopada 2020r.

w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze Gminy Sławno

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
z dniem podjęcia

zrealizowana w 2020r.
zrealizowana w 2020 r.

14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia
2021 r.
z dniem podjęcia

zrealizowana w 2020 r.

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
z dniem podjęcia

zrealizowana w 2020r.

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
z dniem podjęcia
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021r.
podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021r.

zrealizowana w 2020 r.

wykonana i realizowana
na bieżąco
zrealizowana w 2020r.
wykonana i realizowana
na bieżąco
zrealizowana w 2020r.
wykonana i realizowana
na bieżąco

wykonana i realizowana
na bieżąco
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50.

XXVIII/156/20

30 listopada 2020r.

w/s obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży
drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego
na obszarze Gminy Sławno

51.

XXVIII/157/20

30 listopada 2020r.

w/s określenia wysokości stawek
transportowych

52.

XXVIII/158/20

30 listopada 2020r.

w/s uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

53.

XXVIII/159/20

30 listopada 2020r.

54.

XXVIII/160/20

30 listopada 2020r.

w/s przedłużenia okresu obowiązywania ,,Strategii Rozwoju
Gminy Sławno na lata 2014-2020”
w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na
terenie Gminy Sławno

55.

XXVIII/161/20

30 listopada 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Gminy Sławno

56.

XXVIII/162/20

30 listopada 2020r.

w/s określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Sławno
na rok szkolny 2020/2021

57.

XXIX/163/20

30 grudnia 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sławno na lata 2020-2029

58.

XXIX/164/20

30 grudnia 2020r.

w/s wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

59.

XXIX/165/20

30 grudnia 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej innej
jednostce samorządu terytorialnego

podatku od środków

podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021 r.
wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy Sławno

wykonana i realizowana
na bieżąco

wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2021 r. i podlega
poddaniu do publicznej
wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
z dniem podjęcia

wykonana i realizowana
na bieżąco

podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego
i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2021 r.
wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego

wykonana i realizowana
na bieżąco

wykonana i realizowana
na bieżąco
wykonana i realizowana
na bieżąco

zrealizowana w 2020 r.

wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Woj. Łódzkiego.
z dniem podjęcia

wykonana i realizowana
na bieżąco

z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
z dniem podjęcia

zrealizowana w 2020r.

wykonana i realizowana
na bieżąco

zrealizowana w 2020 r.
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60.

XXIX/166/20

30 grudnia 2020r.

w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2021-2023

z dniem 1 stycznia 2021 r.

wykonana i realizowana
na bieżąco

61.

XXIX/167/20

30 grudnia 2020r.

w/s przyjęcia ,,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2021-2022”.

z dniem 1 stycznia 2021 r.

wykonana i realizowana
na bieżąco

62.

XXIX/168/20

30 grudnia 2020r.

w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Sławno na lata 2021-2025

Z dniem 1 stycznia 2021r.

wykonana i realizowana
na bieżąco

63.

XXIX/169/20

30 grudnia 2020r.

w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021-2025

Z dniem 1 stycznia 2021r.

wykonana i realizowana
na bieżąco

64.

XXIX/170/20

30 grudnia 2020r.

w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 r.

z dniem 1 stycznia 2021 r.

wykonana i realizowana
na bieżąco

65.

XXIX/171/20

30 grudnia 2020r.

w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2021-2029

wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy Sławno

wykonana i realizowana
na bieżąco

66.

XXIX/172/20

30 grudnia 2020r.

w/s planu budżetu gminy na 2021 r.

zrealizowana w 2020r.

67.

XXIX/173/20

30 grudnia 2020r.

w/s nabycia nieruchomości położonej w obrębie Gawrony

wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2021 r.
z dniem podjęcia

68.

XXIX/174/20

30 grudnia 2020r.

w/s zbycia nieruchomości położonej w obrębie Unewel.

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

69.

XXIX/175/20

30 grudnia 2020r.

w/s zbycia nieruchomości położonej w obrębie Bratków

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji
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IV) INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU
GMINY SŁAWNO 2015 – 2020
Gmina Sławno ma uchwaloną Strategię Rozwoju Gminy na lata
2015 - 2020. Aby uchwalić nową strategię należy przejść cały proces związany
z jej utworzeniem i konsultacjami ze społeczeństwem i z Zarządem Województwa
Łódzkiego. Z uwagi na ogłoszoną pandemię nie można przeprowadzić konsultacji
bezpośrednich z mieszkańcami a przeprowadzenie ich tylko w formie on-line będzie
dyskryminować osoby wykluczone cyfrowo (szczególnie osoby starsze
z terenów wiejskich). Ponadto na przełomie roku 2020/2021 w trakcie
opracowywania była również Strategia Rozwoju Woj. Łódzkiego 2030
i chcąc wypracować zapisy spójne z tym dokumentem należało poznać
jego ostateczną wersję. Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano
o przedłużeniu obowiązywania obecnej strategii do końca 2022 roku.
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V) EDUKACJA PUBLICZNA
W Gminie Sławno w 2020 r. funkcjonowało 8 ośmioletnich Szkół
Podstawowych, z których 1 łącznie ze Szkołą Branżową I stopnia tworzy Zespół Szkół
Samorządowych.
W przeliczeniu na 1 ucznia ( liczba uczniów według stanu na dzień 30 września
2020 r. – dane z raportu SIO) wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy
kształtowały się następująco:
Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szadkowicach
Publiczna Szkoła podstawowa w Zachorzowie
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej
Woli

Ilość dzieci

51
103
72
127
133
97
114
57

Wydatki w przeliczeniu
na 1 ucznia w zł

22 778,53
12 913,21
16 900,99
13 554,69
11 641,80
12 443,16
11 924,96
20 962,85

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 11 775 013,40 zł (w tym 1 035 256,71 zł
na punkty przedszkolne i 506 040,36 zł na oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych), z czego 8 323 707 zł, tj. 70,69 % zostało pokryte z subwencji
oświatowej przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach Gminy Sławno rozpoczęło 754 uczniów
w tym 87 dzieci w kl. „O”.
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W 2020 r. średnie zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych szkołach gminy
Sławno przedstawiało się następująco:
Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty

Etaty
ogółem

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

PSP w Celestynowie

13,21

1,76

2,58

1,37

7,50

PSP w Kamieniu

12,22

0,77

0,60

3,06

7,80

PSP w Kozeninie

14,14

0,15

1,34

4,19

8,46

PSP w Kunicach

21,18

1,15

6,47

3,13

10,43

PSP w Sławnie

15,92

0,75

4,09

2,00

9,08

PSP w Szadkowicach

11,59

0,13

1,90

0,00

9,56

PSP w Zachorzowie

13,48

0,09

3,20

1,12

9,05

ZSS w Prymusowej Woli

10,71

0,06

0,03

0,00

10,62

112,44

4,86

20,21

14,87

72,50

Szkoła

Razem

PUNKTY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W 2020 r. przy szkołach podstawowych funkcjonowały w gminie 4 punkty
przedszkolne z 6 oddziałami, do których uczęszczało:
Punkty przedszkolne

Liczba dzieci

Punkt Przedszkolny przy PSP w Celestynowie

24

Punkt Przedszkolny przy PSP w Kozeninie

49

Punkt Przedszkolny przy PSP w Kunicach

66

Punkt Przedszkolny przy PSP w Zachorzowie

25

Razem

164

Wydatki poniesione przez Gminę Sławno w 2020 r. na prowadzenie punktów
przedszkolnych wynosiły 1 035 256,71 zł.
Wójt Gminy Sławno w 2020 r. przyznał stypendia 58 uczniom. Wynosiły one
łącznie 41.216,00 zł i były przyznane głównie dla uczniów znajdujących się trudnej
sytuacji materialnej spowodowanej niskimi dochodami w rodzinie.
W 2020 r. 393 uczniów stanowiących 52,13% wszystkich uczniów dojeżdżało
do szkół za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu. Wydatki
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poniesione w 2020 r. na dowożenie uczniów wynosiły 358 012,65 zł (z czego
273 462,59 zł na usługi dowozu uczniów przez PKS Opoczno i Stawiany Travel,
a 84 550,06 zł na koszty dowozu własnego).
WYNIKI EGZAMINU OŚMIOKLASISTY

Egzamin w 2020 r. uczniowie zdawali w terminie głównym w dniach
16-18 czerwca. Z powodu epidemii koronawirusa egzamin przebiegał w ścisłym
reżimie sanitarnym. Przystępujący do egzaminu uczniowie zmierzyli się
z obowiązkowymi przedmiotami: językiem polskim, matematyką oraz wybranym
przez siebie obowiązkowym językiem nowożytnym. Wybrać mogli jednak taki język
obcy, którego uczyli się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń
musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Do egzaminu przystąpiło łącznie
73 uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych, oprócz dwóch szkół Zachorzowa
i Szadkowic, gdyż tam nie było klas ósmych. Spośród 73 uczniów 72 napisało arkusz
standardowy - 100, a jeden uczeń z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Sławnie napisał arkusz -200 autyzm, w tym zespół Aspergera.

Egzamin ośmioklasisty w szkołach na terenie gminy
Sławno wyniki w %
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64
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44
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Poniższa tabela przedstawia porównanie wyników egzaminu ośmioklasisty
uczniów uczących się na terenie Gminy Sławno z uczniami powiatu opoczyńskiego,
województwa łódzkiego oraz średnią krajową, dane za rok 2019/ 2020 ( w %)

Siedziba szkoły

Przedmiot

Ilość
zdających

Wynik %
w szkole

Wynik %
w gminie

Wynik %
Wynik % w
w
powiecie województwie

Wynik %
w kraju

Prymusowa Wola

Język angielski

15

49

47

47

54

54

Sławno

Język angielski

16

45

47

47

54

54

Celestynów

Język angielski

6

41

47

47

54

54

Kamień

Język angielski

14

26

47

47

54

54

Kunice

Język angielski

12

64

47

47

54

54

Kozenin

Język angielski

9

63

47

47

54

54

Prymusowa Wola

Matematyka

15

44

51

44

47

46

Sławno

Matematyka

16

43

51

44

47

46

Celestynów

Matematyka

6

56

51

44

47

46

Kamień

Matematyka

14

42

51

44

47

46

Kunice

Matematyka

12

67

51

44

47

46

Kozenin

Matematyka

9

63

51

44

47

46

Prymusowa Wola

Język polski

15

53

62

60

58

59

Sławno

Język polski

16

56

62

60

58

59

Celestynów

Język polski

6

57

62

60

58

59

Kamień

Język polski

14

64

62

60

58

59

Kunice

Język polski

12

74

62

60

58

59

Kozenin

Język polski

9

72

62

60

58

59

17

Wyniki egzaminu ośmioklasisty
gmina, powiat, województwo, kraj
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40
30
20
10
0
Gmina Sławno

Język angielski
Matematyka
Powiat opoczyński

NADZÓR PEDAGOGICZNY W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY SŁAWNO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

1)

2)

3)
4)

W roku 2020 nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora polegał na:
monitorowaniu prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania
technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie nauczania;
przeprowadzaniu ankiet z zakresu wychowania, profilaktyki oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie ,
monitorowaniu realizacji podstawy programowej;
włączeniu się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa
(101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, kształcenie rozwijające
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, rozwój doradztwa
zawodowego, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.)
WSPARCIE UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to zarówno ten, który posiada
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ma trudności w realizowaniu
wymagań programowych ze względu na funkcjonowanie poznawczo - percepcyjne
(m.in. dysleksja, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotne, ograniczenia środowiskowe
(z rodzin niewydolnych wychowawczo) jak również uczeń uzdolniony. Rozpoznanie
specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwala na właściwy dobór metod, środków
i oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych, prowadzący do zaspokojenia potrzeb,
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a tym samym do stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego
i osobowościowego. Gmina Sławno stara się poświęcać uczniom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi szczególną uwagę i umiejętnie wspomagać ich rozwój
z zastosowaniem specjalistycznego podejścia. Nasze szkoły podejmowały działania,
ukierunkowane zarówno na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego, jak i tych którzy mają trudności w realizacji standardów
wymagań programowych. Należały do nich m.in.:
 dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów;
 indywidualizacja procesu nauczania przez m.in. wydłużanie czasu pracy,
nagradzanie wysiłku wkładanego w pracę, zróżnicowanie prac domowych;
 zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne;
 zajęcia wyrównawcze;
 zajęcia terapii pedagogicznej;
 terapia logopedyczna;
 gimnastyka korekcyjna;
 rehabilitacja ruchowa;
 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
 włączanie w organizację imprez i uroczystości szkolnych.
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VI. INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI Z INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2020
Rada Gminy Sławno uchwala corocznie Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 uchwalony
został Uchwałą Nr XV/85/19 Rady Gminy Sławno z dnia 28 listopada 2019 roku.
Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą
Sławno a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe obejmują:
 promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnych;
 inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między gminą a organizacjami
pozarządowymi;
 podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
 wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami
szans w realizacji zadań publicznych przez wspieranie oraz powierzanie im zadań,
z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich realizację;
 uzupełnienie działań Gminy Sławno w zakresie nieobjętym przez struktury
samorządowe.
Powyższe cele realizowane są w formie finansowej i pozafinansowej, przy
zastosowaniu podstawowych zasad współpracy: partnerstwa, pomocniczości,
suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności podejmowanych
działań.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczyły
w konsultacjach społecznych nad przedmiotowym Programem.
W programie współpracy określono priorytetowe zadania publiczne z następujących
obszarów:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

zadań obejmujących porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony
przeciwpożarowej;
zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
zadań z zakresu oświaty i wychowania;
zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Program określał prognozowaną kwotę dotacji przeznaczonych na realizację
w/w zadań w wysokości 92.500,00 zł.
Współpraca Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020, miała charakter
finansowy i pozafinansowy.
W ramach współpracy finansowej Wójt Gminy Sławno ogłosił siedem
otwartych konkursów ofert. W wyniku postępowania zostały zawarte umowy na
realizację zadań:
1) z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku, w tym pomoc rodzinom i osobom

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

L.p.

1.

Nazwa oferenta

Stowarzyszenie
Centrum Wspierania
Inicjatyw
w Olszowcu;
Olszowiec Nr 56
26-332 Sławno

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych
środków publicznych
(w zł)

Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin i osób
najbardziej potrzebujących z terenu Gminy
Sławno, między innymi organizowanie pomocy
żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym
transport, przechowywanie i wydawanie
artykułów spożywczych.

8.500,00
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2) na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób

niepełnosprawnych w 2020 r. :
L.p.

1.

Nazwa oferenta

Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Inicjatyw
w Olszowcu;

Nazwa zadania publicznego

Zadanie z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych

Wysokość
przyznanej
dotacji ( w zł)

15.000,00

tytuł projektu: „Mimo wszystko zawsze
razem”

3) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno

w 2020 roku:
L.p.

1.

Nazwa oferenta

Ludowy Klub Kolarski
„ LUKS SŁAWNO”
w Sławnie

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych
środków publicznych
(w zł)

40.500,00
„ Dziecięce i młodzieżowe zabawy
z rowerem”

2.

Uczniowski Klub Sportowy
„ Prymusowa Wola”

„SPORT-RUCH-ZDROWIE”

6.500,00

3

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy
„ OLIMPIJCZYK”

„ Rozwijamy się w duchu sportowym”

7.500,00

4) w zakresie oświaty i wychowania:
L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

1.

Stowarzyszenie Gminy Sławno
„ Tradycja i Rozwój”

Zadania z zakresu oświaty i wychowania
Edukacja regionalna pn. „ Tradycje Świąt
Bożego Narodzenia”

Wysokość
przyznanej
dotacji
( w zł.)
2.500,00
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Na pozostałe zadania objęte programem współpracy pomimo dwukrotnego
ogłoszenia otwartych konkursów ofert w związku z panującą epidemią
koronawirusa nie wpłynęły żadne oferty.
Program dopuszczał również możliwość zlecenia zadania publicznego
na wniosek organizacji pozarządowych z pominięciem otwartego konkursu ofert
w trybie art.19 a ustawy, tzw. małych grantów, jednak w 2020 roku nie wpłynęły
wnioski organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych w tym trybie.
Wszystkie organizacje pozarządowe, którym Gmina Sławno zleciła w roku
2020 realizację zadań publicznych, przedłożyły w obowiązujących terminach
sprawozdania z realizacji według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.
poz.2057). Wszystkie dotacje zostały rozliczone w terminie, a niewykorzystane
środki finansowe zwrócone.
Współpraca pozafinansowa Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi
opiera się na :
 Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
wymienionymi w ar.3,ust.3 ustawy projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 Publikowaniu informacji na stronie internetowej gminy (zamieszczane
są informacje dotyczących działalności organizacji pozarządowych.
W ramach współpracy pozafinansowej organizacje przesyłają do Referatu
Oświaty i Promocji informacje na temat różnorodnych działań, które
zamieszczane są na stronie internetowej gminy www.ugslawno.pl.
W ten sposób Gmina Sławno promuje i pomaga w tworzeniu dobrego
wizerunku organizacji pozarządowych.
 Doradztwie i udzielaniu przez pracowników Urzędu Gminy w Sławnie, pomocy
merytorycznej organizacjom w realizacji zadań (pomoc w sporządzaniu
sprawozdań i innych dokumentów statutowych).
 Udzielaniu pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy (pomoc przy sporządzaniu
wniosków).
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VII. REALIZACJA INWESTYCJI W 2020 R.
1) Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów
i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Gawrony:
Wykonano sieć kanalizacyjną z przyłączami w miejscowości Celestynów
i części miejscowości Grudzeń Kolonia oraz rozbudowę sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Gawrony.
2) Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w miejscowości Kamień:
Opracowano projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w miejscowości Kamień.
3) Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami
w miejscowości Zachorzów:
Opracowano projekt techniczny oraz rozpoczęto roboty budowlane rozbudowy
sieci wodociągowej z przyłączami.
4) Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia.
Zawarto umowę na opracowanie projektu badań geologicznych na budowę
dwóch studni głębinowych na gruntach obrębu Sławno Kolonia. Zakończenie
zadania w 2021 roku.
5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Psary – Popławy.
Zakres robót: odcinek 700 mb.
 wykonanie koryta głębokości 20 cm na długości całego odcinka szerokości 0,4m;
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 0/63,0/31,5mm gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie na długości całego odcinka;
 wykonanie skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej
oraz istniejącej nawierzchni asfaltowej;
 wykonanie wyrównania nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych
asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca);
 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych
o grubości 3cm (warstwa ścieralna);
 wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 10 cm;
 montaż oznakowania pionowego.
Wartość zadania ogółem: 160.100,02 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. ,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19.
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6) Budowa budynku OSP w miejscowości Olszowiec.
1. Wykonanie dokumentacji projektowej
2. Roboty budowlane.
2. 1. Roboty ziemne.
2. 2. Fundamenty – ławy, stropy.
2. 3. Fundamenty – ściany betonowe.
2. 4. Fundamenty – wieniec żelbetowy.
2. 5. Podłoga na gruncie.
Wartość wykonanych robót: 203.148,01 zł
Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane Guldziński Krzysztof,
ul. B. Krzywoustego 11, 26 - 300 Opoczno.
7) Budowa
oświetlenia
publicznego
z
wykorzystaniem
urządzeń
energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno
w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola , Kamień.
Wykonawca: ELEKTRO–TEST T. Stolarczyk, P. Pacholski, K. Stolarczyk s. c.
Libiszów 16, 26 – 300 Opoczno, Oddział: ul. Piotrkowska 61, 26 – 300 Opoczno.
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego:
I. Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń
energooszczędnych i ekologicznych w miejscowości Kunice:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia – 26 punktów świetlnych.
II. Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń
energooszczędnych i ekologicznych w miejscowości Prymusowa Wola:
Budowa linii kablowej oświetlenia – 35 punkty świetlne.
Montaż znaków aktywnych przejścia dla pieszych zasilanych z modułu
fotowoltaicznego – 2 szt.
III. Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń
energooszczędnych i ekologicznych w miejscowości Kamień:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia – 62 punkty świetlne.
IV. Rozbudowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń
energooszczędnych i ekologicznych w miejscowości Ostrożna:
Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia – 4 punkty świetlne.
V. Dokumentacja projektowa.
8) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Psary.
Wykonawca: P.P.H.U. EXPO – DREW, Pacan Kazimierz, Sołek 5,
26-300 Opoczno.
Bujak kucyk – 1 szt.
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Bujak motorek – 1 szt.
Urządzenie huśtawka wagowa – 1 szt.
Altanka -1 szt.
Stół -1 szt.
Ławki -1 szt.
Wartość zadania: 21.894,00 zł.
9) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kamilówka.
Budowa altany ogrodowej wraz z stołem i ławkami oraz wykonaniem
utwardzenia z kostki brukowej.
Wykonawca robót: GABI Krzysztof Mikołajczyk, Kozenin 64, 26-332 Sławno.
Wartość zadania: 18.981,00 zł.
10) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sepno- Radonia.
Budowa altany ogrodowej wraz z stołem i ławkami oraz wykonaniem
utwardzenia z kostki brukowej.
Wykonawca robót: GABI Krzysztof Mikołajczyk, Kozenin 64, 26-332 Sławno.
Wartość zadania: 18 696,00 zł.
11) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Unewel.
Budowa altany ogrodowej wraz z stołem i ławkami oraz wykonaniem
utwardzenia z kostki brukowej.
Wykonawca robót: GABI Krzysztof Mikołajczyk, Kozenin 64, 26-332 Sławno.
Wartość zadania: 18.800,98 zł.
12) Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ludwinów.
Wykonawca: ECOFORMA Hubert Wójcik, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce.
Wymiary boiska: 15 x 30 m – 450 m2.
Kostka brukowa –112 m2.
1. Zakres prac:
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego polega na wykonaniu tyczenia
pod boisko sportowe – roboty pomiarowe.
Roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta pod boisko sportowe.
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm.
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm do 0-31,5 mm
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Wykonanie robót za pomocą
rozkładarki ze względu na dokładność ułożenia warstwy.
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2. Boisko sportowe:
Wykonanie nawierzchni wyrównawczej ET o gr. 3,5 cm składającej się
z granulatu SBR oraz żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym. Wykonanie
nawierzchni wyrównawczej na całej powierzchni boiska tj. 15x30 = 450 m2.
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej warstwa I (dolna) gr. min 10 mm
złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4mm ułożonej
na uprzednio zagruntowanym podłożu na całej powierzchni boiska sportowego
tj. 15x30 = 450 m2.
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej warstwa II ( (wykończeniowa) o gr.
3-4 mm będąca mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Wykonanie
nawierzchni wykończeniowej o gr. 3-4 mm wykonana na całej powierzchni
boiska tj. 15x30= 450 m2.
Wykonanie malowania linii segregacyjnych boiska sportowego wykonane natryskowo.
3. Wykonanie linii segregacyjnych do boiska:
- boisko do piłki siatkowej;
- boisko do piłki ręcznej;
- boisko do tenisa.
4. Trybuny sportowe
Wartość zadania: 187.303,17 zł.
13) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej
architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie
centrum integracji społecznej w miejscowości Psary.
Wykonawca: P.P.H.U. EXPO – DREW, Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno.
Bujak kucyk – 1 szt.
Bujak motorek – 1 szt.
Urządzenie huśtawka wagowa – 1 szt.
Altanka -1 szt.
Stół -1 szt.
Ławki -1 szt.
Wartość zadania: 21.894,00 zł.
14) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej
architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie
centrum integracji społecznej w miejscowości Sławno Kolonia.
Wykonawca: P.P.H.U. EXPO – DREW, Pacan Kazimierz, Sołek 5,
26-300 Opoczno.
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Bujak kucyk – 1 szt.
Bujak motorek- 1 szt.
Urządzenie huśtawka wagowa -1 szt.
Altanka -1 szt.
Stół -1 szt.
Ławki -1 szt.
Huśtawka podwójna.
Wartość zadania: 25.215,00 zł.
15) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej
architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie
centrum integracji społecznej w miejscowości Kunice.
Wykonawca: P.P.H.U. EXPO – DREW, Pacan Kazimierz, Sołek 5,
26-300 Opoczno.
Bujak kucyk – 1 szt.
Bujak motorek- 1 szt.
Urządzenie huśtawka wagowa -1 szt.
Altanka -1 szt.
Stół -1 szt.
Ławki -1 szt.
16) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej
architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie
centrum integracji społecznej w miejscowości Prymusowa Wola.
Wykonawca: P.P.H.U. EXPO – DREW, Pacan Kazimierz, Sołek 5,
26-300 Opoczno.
Bujak kucyk – 1 szt.
Bujak motorek- 1 szt.
Urządzenie huśtawka wagowa -1 szt.
Altanka -1 szt.
Stół -1 szt.
Ławki -1 szt.
Huśtawka podwójna.
Ułożenie nawierzchni bezpiecznej.
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17) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej
architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie
centrum integracji społecznej w miejscowości Zachorzów.
Wykonawca: P.P.H.U. EXPO – DREW, Pacan Kazimierz, Sołek 5,
26-300 Opoczno.
Bujak kucyk – 1 szt.
Bujak motorek – 1 szt.
Urządzenie huśtawka wagowa -1 szt.
Altanka -1 szt.
Stół -1 szt.
Ławki -1 szt.
Huśtawka podwójna.
Ułożenie nawierzchni bezpiecznej.
Czyszczenie zbiornika wodnego.
18) Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sławno.
Roboty w istniejącym budynku:
1.Wymurowanie ścianek działowych pod pomieszczenia sanitariatów.
2. Wykonanie tynków na ścianach wewnętrznych.
3. Stolarka i ślusarka drzwiowa.
4. Okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych.
5. Malowanie i gładzie.
6. Elementy wentylacji.
7. Wymiana drzwi zewnętrznych.
8. Wyposażenie pomieszczeń.
9. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku.
10.Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej, oraz C.O. w budynku.
Wartość zadania: 71.213,04 zł.
19) Remont istniejącego utwardzenia w miejscowości Kunice.
Remont utwardzenia polegający na ułożeniu kostki brukowej oraz montaż wiaty
przystankowej.
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PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO
W 2020 ROKU

 Szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy
W styczniu 2020 roku odbył się ostatni cykl zajęć w ramach podniesienia
kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sławno w projekcie GMINA NA CZASIE,
który realizowany był przez Fundację EFRWP wraz z Fundacją Polska Wieś.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych dla 60
mieszkańców Gminy Sławno powyżej 25 roku życia, poprzez zorganizowanie szkoleń
w 5 modułach szkoleniowych:
1. „Rodzic w internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w mediach społecznościowych”
5. „Kultura w sieci
Projekt był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wartość całkowita 33 600,00 zł.
Wartość dofinansowania 33 600,00 zł
Okres realizacji 20.06.2019 – 30.01.2020.
Po realizacji projektu nastąpiło jego poprawne rozliczenie i kontrola, która nie
stwierdziła żadnych uchybień i nieprawidłowości w jego realizacji.
 Rozliczenie i kontrola projektu rozbudowy szkoły w Sławnie
W 2020 roku rozliczono projekt pn. „Poprawa efektywności systemu
kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie”.
W ramach zadania została rozbudowana sala gimnastyczna o trybuny a szkoła
zyskała dodatkowe pracownie dydaktyczne podnoszące kompetencje kluczowe
wśród uczniów.
W dniach 26 - 29 maja 2020 roku Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji projektu
w zakresie merytoryczno- finansowym.
Cały projekt został poprawnie zrealizowany i rozliczony.
W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień.
Całkowita wartość projektu: 2 631 853,60 zł.
Dofinansowanie: 1 507 981,41
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Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020.
 Umowa trójstronna
29 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
została podpisana umowa trójstronna pomiędzy:
 Gminą Sławno;
 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sławnie;
 Samorządem Województwa Łódzkiego,
na mocy której przeniesione zostało prawo posiadania dóbr objętych operacją
pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości
Antoninów”. W ramach zadania wybudowano nowoczesną świetlicę oraz zakupiono
wyposażenie multimedialne i muzyczne do prowadzenia różnorodnych zajęć
edukacyjnych. Inwestycja została oddana do użytku w październiku 2019 r. i była
współfinansowana ze środków PROW.
Wartość całkowita z umowy 933 956,52 zł.
Wartość dofinansowania 500 000,00 zł.
W ramach trwałości projektu beneficjent – Gmina Sławno zobowiązana
jest do osiągnięcia założonych wskaźników związanych z prowadzeniem zajęć
świetlicowych. Porozumienie podpisano w celu efektywniejszej realizacji założonych
rezultatów, gdyż teraz ich realizatorem będzie jednostka kultury, która statutowo
prowadzi tego typu zajęcia.
 Realizacja i zakończenie II etapu oświetlenia ulicznego
W 2020 roku miała miejsce kontynuacja i zakończenie projektu pn. „Budowa
oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych
i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowości Kunice, Prymusowa Wola,
Kamień i Ostrożna” obejmującego następujące miejscowości:
 Kunice - 26 punktów świetlnych
 Prymusowa Wola - 35 punktów świetlnych
 Kamień - 62 punkty świetlne
 Ostrożna - 4 punkty świetlne
Całkowita wartość projektu: 629 563,20 zł.
Dofinansowanie: 398 724,36 zł.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Łódzkiego na lata 2014-2020.
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 Kanalizacja z PROW
W 2020 roku zrealizowano również projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowościach: Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Gawrony”.
Celem inwestycji było wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach
Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości
Gawrony przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego i polepszenia
warunków życia mieszkańców.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacja typu "Gospodarka wodnościekowa"
Wartość całkowita 700 944,06 zł.
Wartość dofinansowania 356 961,00 zł.
Okres realizacji 03.2020 – 12.2020
 ZDALNA SZKOŁA
Gmina Sławno pozyskała w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA sprzęt
komputerowy w postaci tabletów. Projekt powstał w związku z obecną sytuacją
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek
oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć
edukacyjnych w systemie zdalnym. Aby wesprzeć uczniów i nauczycieli w ramach
projektu zakupiono 47 tabletów, które 20 maja 2020 Wójt Gminy Sławno Tadeusz
Wojciechowski przekazał do placówek oświatowych działających na terenie Gminy
Sławno.
Wartość przekazanego sprzętu wynosi: 59 972,00 zł.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 ZDALNA SZKOŁA +
W ramach kolejnej edycji programu ZDALNA SZKOŁA + ogłoszonego przez
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA – Gmina Sławno pozyskała 100% dotację
na zakup 27 zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla placówek
oświatowych z tereny Gminy Sławno. Wartość pozyskanej dotacji to 94 500,00 zł.
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w 2021 roku prowadzona jest kontynuacja tego projektu i z oszczędności
poprzetargowych dokupiony został dodatkowy sprzęt.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 Seria 4 grantów ze Stowarzyszenia Dolina Pilicy
W 2020 roku zrealizowano cztery projekty mające na celu zagospodarowanie
przestrzeni publicznej poprzez budowę altanki ze stołem i ławkami, montaż
urządzeń do zabawy i rekreacji oraz elementy siłowni zewnętrznych.
Centra Integracji Społecznej powstały w następujących miejscowościach:
 Zachorzów;
 Sławno Kolonia;
 Prymusowa Wola;
 Kunice.
Zadanie to było w 100% finansowane ze środków PROW a koszt jednego centrum
integracji to kwota prawie- 46 000,00 zł.
Łącznie pozyskano - 184 000,00 zł.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania19. „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
 Grant sołecki w Psarach
W 2020 roku zrealizowano projekt pn. "Wypoczynek i zabawa w miejscowości
Psary" Głównym celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej
sprzyjającej integracji mieszkańców wsi Psary poprzez budowę altanki ze stołem
i ławeczkami oraz montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci.
Wartość całkowita zadania 21.894,00 zł.
Wartość dofinansowania 10.000,00 zł.
Wkład własny gminy 11.894,00 zł.
Okres realizacji od 01-07-2020 do 15-11-2020
Zadanie było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

33

 Boisko w Ludwinowie
W 2020 roku udało się również wybudować kolejne boisko na terenie Gminy
Sławno. Inwestycja polegała na budowie ogólnodostępnego boiska sportowego
w miejscowości Ludwinów. Obiekt jest wielofunkcyjny o nawierzchni sportowej,
ogrodzony i wyposażony w trybuny.
Wartość całkowita 195.296,67 zł.
Wartość dofinansowania 60.000,00 zł (czyli 30% inwestycji)
Wkład własny gminy 135.296,67 zł.
Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
 Ochotnicze Straże Pożarne i Gminna Spółka Wodna ze wsparciem finansowym
z tarczy antykryzysowej
Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna związana z epidemią COVID-19
spowodowała, iż cześć organizacji i podmiotów znalazło się w niecodziennej sytuacji
zarówno społecznej jak i ekonomicznej.
Z budżetu państwa zostały uruchomione środki w ramach tzw. „tarczy
antykryzysowej” w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19. Pomoc została skierowana m.in. do organizacji pozarządowych. Przy
wsparciu Wójta Gminy Sławno Pana Tadeusza Wojciechowskiego osiem jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sławno skorzystało
z możliwości uzyskania pomocy finansowej na pokrycie kosztów prowadzenia
działalności statutowej. Wnioski rozpatrzone pozytywnie dotyczyły następujących
jednostek:
 OSP Sławno;
 OSP Kamień;
 OSP Prymusowa Wola;
 OSP Kunice;
 OSP Kozenin;
 OSP Szadkowice;
 OSP Olszowiec;
 OSP Zachorzów Kolonia.
Łącznie pozyskano 13 557,00 zł., a Gminna Spółka Wodna pozyskała 5 000,00 zł.
Wsparcie udzielone zostało w formie pożyczki z możliwością umorzenia
pod warunkiem, że organizacja będzie prowadziła swoją działalność jeszcze przez
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okres 3 miesięcy od otrzymanie pomocy. Pożyczka stanowi pomoc publiczną
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 Termomodernizacja trzech bloków na osiedlu Grudzeń Las
Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania na kompleksową
termomodernizację trzech bloków na osiedlu Grudzeniu – Las. Wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i jest realizowany w 2021 r.
Uzyskana kwota dotacji 307 612,00 zł.
Uzyskana kwota pożyczki 131 835,00 zł.
Wkład własny Gminy Sławno 262 553,01 zł.
Drogi gminne
Stan na dzień 31.12.2020 r.:
- długość dróg gminnych ogółem: 176,305 km
- długość o nawierzchni bitumicznej: 74,498 km
- długość o nawierzchni tłuczniowej: 5,000 km
- długość o nawierzchni gruntowej: 96,807 km
- długość ścieżek pieszo – rowerowych: 3,125 km.
Zakup gruntów do zasobów mienia gminnego:
- działki nr 4/4, 5/4 w obrębie Owadów o łącznej powierzchni 1,3732 ha,
- działki nr 523/2, 1356/2 w obrębie Kunice o łącznej powierzchni 0,0700 ha,
- działka nr 496 w obrębie Prymusowa Wola o powierzchni 0,01 ha.
Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych.
Wartość odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod budowę dróg gminnych
realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) wynosi 214.554,00 zł.
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VIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Wg stanu na dzień 01.01.2020 roku mieszkaniowy zasób Gminy Sławno
stanowi 50 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.384,40 m2
i nie zmienił się co do wielkości do dnia 31.12.2020 roku.
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY SŁAWNO

1. Lokale mieszkalne usytuowane w trzech budynkach wielorodzinnych
w miejscowości Grudzeń Las:
 Blok nr I
- 15 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 702 m2;
 Blok nr II - 15 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 702 m2;
 Blok nr III - 15 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 702 m2.
2. Dwa lokale mieszkalne usytuowane w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zachorzowie o powierzchni użytkowej 62 m2 każdy lokal.
3. Dwa lokale mieszkalne w budynku wolnostojącym przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Celestynowie o powierzchni użytkowej 62,50 m2 jeden lokal
i 34,50 m2 powierzchni użytkowej drugi lokal
4. Lokal znajdujący się w części mieszkalnej budynku Urzędu Gminy w Sławnie
o powierzchni użytkowej 59,40 m2 W 2020r. podjęte zostały działania w kierunku
zmiany sposobu użytkowania tego lokalu.
Struktura wiekowa budynków przedstawia się następująco:
 trzy bloki wielorodzinne w miejscowości Grudzeń Las – rok budowy 1978
co stanowi 88,32 % udziału do ogólnej powierzchni użytkowej zasobu;
 lokal w części mieszkalnej budynku Urzędu Gminy przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 31 - rok budowy 1982 co stanowi 2,49 % udziału do ogólnej
powierzchni użytkowej zasobu;
 dwa lokale w części mieszkalnej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zachorzowie Nr 62 – rok budowy 1988 co stanowi 5,12 % udziału do ogólnej
powierzchni użytkowej zasobu;
 dwa lokale w budynku wolnostojącym przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Celestynowie Nr 24 A – rok budowy 1966 co stanowi 4,07 % udziału do ogólnej
powierzchni użytkowej zasobu;
 lokal w części mieszkalnej budynku Urzędu Gminy przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 31 - rok budowy 1982 co stanowi 2,49 % udziału do ogólnej
powierzchni użytkowej zasobu.
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Stan wolnych lokali przeznaczonych pod wynajem.
Kontrolę społeczną nad sposobem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców Gminy Sławno sprawuje Komisja Mieszkaniowa powołana przez Wójta
Gminy Sławno, jako organ doradczy, opiniodawczy, oraz kontrolny.
Gmina Sławno w 2020 roku przejęła jeden lokal mieszkalny od najemcy, który
zrezygnował z dalszego wynajmu.
W roku 2020 roku złożony został jeden wniosek o przydział lokalu z zasobu
mieszkalnego w miejscowości Grudzeń Las.
Wniosek poddany został weryfikacji zgodnie z zasadami najmu i obowiązującymi
kryteriami dochodowymi zawartymi w Uchwale Nr XV/109/12 Rady Gminy Sławno
z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno.
Wnioskodawca umieszczony został na liście osób oczekujący na lokal mieszkalny.
Wg stanu na dzień 31.12.2020r. na liście oczekujących na lokal znajdują się dwie
rodziny.
Gospodarka lokalowa wykazuje znikomy wtórny odzysk lokali mieszkalnych z zasobu
dla zaspokajania potrzeb wnioskodawców ubiegających się o przydział lokalu pod
względem wielkości i standardu.
Stan zadłużenia lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie.
Na dzień 01.01.2020 r. stan zadłużenia lokali mieszkalnych z tytułu czynszu
wynosił – 26.797,40 zł.
Na dzień 31.12.2020 r. stan zadłużenia lokali mieszkalnych z tytułu czynszu wynosił –
19.974,02 zł.
Stan zadłużenia porównując początek i koniec roku kalendarzowego posiadał
tendencję malejącą w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
Zadłużenia z tytułu czynszu za najem lokalu stanowią w większości zaległości dwóch
byłych najemców, którym umowy najmu zostały rozwiązane a lokale przejęte do
zasobu.
Nadzór nad terminowością regulowania przez najemców opłat czynszowych
prowadzony jest na bieżąco poprzez wystawianie najemcom wezwań do zapłaty.
Wydatki poniesione na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w 2020 r.
Stan techniczny budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
jest zróżnicowany z uwagi na ich wartość użytkową. W najlepszym stanie
technicznym są dwa lokale przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie –
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przekazane w trwały zarząd oraz lokal usytuowany w budynku Urzędu Gminy. Lokale
te posiadają najwyższą wartość użytkową z uwagi na wyposażenie w instalację gazu
ziemnego.
W 2020 roku zamontowano 45 sztuk oddawczych skrzynek pocztowych
zlokalizowanych w części ogólnej klatki schodowej każdego bloku.
Koszt zakupu skrzynek pocztowych wynosił 4.207,00 zł
Opracowany został Audyt Energetyczny na potrzeby planowanej inwestycji
polegającej na „Termomodernizacji trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń
Las” przy dofinansowaniu ze środków WFOŚ w Łodzi.
Koszt wykonania Audytu Energetycznego wyniósł 2.377,00 zł
Przed sezonem grzewczym dokonano wymiany wadliwych
termostatycznych oraz odpowietrzników w lokalach najemców.
Koszty zakupu materiałów wynosił 1.340,00 zł

zaworów

Okresowa kontrola stanu obiektów budowlanych tj. Blok nr 1, nr 2, nr 3
w zakresie przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych).
Koszt przeprowadzonego przeglądu wynosił 600,00 zł

Bieżące wydatki na zakup materiałów:
 elektrycznych celem doświetlenia klatek schodowych oraz piwnic dla trzech
bloków.
 środków czystości przeznaczonych na potrzeby kotłowni gazowej osiedla.
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IX. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
1. Na koniec 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte
było około 2,36% powierzchni gminy.
2. W 2020 r. wydano 11 prawomocnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Przedmiotem poszczególnych inwestycji była:
 budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN dla potrzeb
przyłączenia stacji LPG w miejscowości Owadów 24B, na części działek nr
ewid.: 809/2, 808/2, 39, 46, 90, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 i 182,
obr. 20 Owadów, gm. Sławno obejmująca budowę linii elektroenergetycznej
kablowej średniego i niskiego napięcia, budowę słupowej stacji
transformatorowej, przebudowę słupa średniego napięcia oraz budowę złącza
kablowo-pomiarowego;
 budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV i jednego słupa kablowego
15kV oraz demontaż odcinka istniejącej linii napowietrznej 15kV oraz odcinka
istniejącej linii elektroenergetycznej kablowej 15kV na działkach nr ewid.: 366
i 367, obr. 14 – Kozenin oraz nr ewid.: 31 i 32, obr. 20 – Owadów, gm. Sławno;
 rozbudowa sieci SN i nN dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnego
w miejscowości Gawrony na działce nr ewid.: 567 i 568, obr. 7
– Gawrony, gm. Sławno przewidzianej do realizacji na działkach
nr ewid.: 770/1, 769, 473, 380/6, 1688, 512/2, 513 oraz 567 i 568, obr. 7
– Gawrony, gm. Sławno;
 rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień, gm. Sławno
na działkach nr ewid.: 984, 898, 966, 535, 534/1 i 459, obr. 12-Kamień, gm.
Sławno;
 budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5MPa) i średnicy Dn 63mm
w miejscowości Gawrony, gm. Sławno na części działek nr ewid.: 693, 473 i
767, obr. 7-Gawrony, gm. Sławno;
 budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5MPa) i średnicy Dn 63mm
w miejscowości Gawrony, gm. Sławno na części działki nr ewid.: 1689, obr. 7Gawrony, gm. Sławno;
 budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid.: 883, 415 i 416/1, obr. 18
Olszowiec, gm. Sławno;
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 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 500kPa) i średnicy ø90 PERC
w miejscowości Sławno, na części działki nr ewid.: 49, 242 i 241/2, obr. 26 Sławno Kolonia, gm. Sławno;
 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 500kPa) i średnicy ø63 PERC
w miejscowości Tomaszówek i Wincentynów, na części działki nr ewid.: 238,
237, 282, 283/1, 283/2, 245, 289, 227, 224 i 225, obr. 28-Tomaszówek oraz
działki nr ewid.: 463, obr. 31-Wincentynów, gm. Sławno;
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, gm. Sławno na
działkach nr ewid.: 984, 575, 898, 966, 535, 460, 461, 462, 459, 900 i 392,
obr. 12-Kamień, gm. Sławno;
 zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego (sklep) o powierzchni 52,2m2
zlokalizowanego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie na działce
nr ewid.: 838, obr. 25 Sławno, gm. Sławno na pomieszczenie socjalne
z zapleczem sanitarnym na potrzeby OSP Sławno.
3. W 2020 r. wydano 89 decyzji o warunkach zabudowy, w tym brak decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 55 decyzji dotyczyło
zabudowy mieszkaniowej, 5 zabudowy usługowej oraz 29 decyzji w pozostałych
sprawach.
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Decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2020 r.
według miejscowości
Zachorzów
Wygnanów
Wincentynów
Unewel-Olszewice
Tomaszówek
Trojanów
Sławno-Kolonia
Sławno
Prymusowa Wola
Popławy
Owadów
Ostrożna
Olszowiec
Ludwinów
Kunice
Kozenin
Kamilówka
Kamień
Józefów
Grudzeń-Kolonia
Grudzeń-Las
Grążowice
Gawrony
Dąbrówka
Dąbrowa
Bratków
Antoniówka
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PRZEDSIĘBIORCY

W 2020 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 32 nowych
przedsiębiorców. Pod względem rodzaju działalności gospodarczej najczęściej
przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw był: handel i budownictwo.

Liczba przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2020r.
według klasyfikacji kodów PKD
Sekcja S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Sekcja P - EDUKACJA
Sekcja I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z
ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI
GASTRONOMICZNYMI
Sekcja H - TRANSPORT I GOSPODARKA
MAGAZYNOWA
Sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
Sekcja F - BUDOWNICTWO
Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
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W 2020 r. swoją działalność zakończyło 14 przedsiębiorców. Najczęściej
przedmiotem wyrejestrowanych podmiotów była działalność z zakresu handel
i usługi.
W 2020 r. zostały złożone i prawidłowo przetworzone 104 wnioski CEIDG-1
w systemie CEIDG.
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X. STOWARZYSZENIA
Na terenie Gminy Sławno działają:
STOWARZYSZENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ











Ochotnicza
Ochotnicza
Ochotnicza
Ochotnicza
Ochotnicza
Ochotnicza
Ochotnicza
Ochotnicza
Ochotnicza

Straż Pożarna w Kamieniu
Straż Pożarna w Prymusowej Woli
Straż Pożarna w Sławnie
Straż Pożarna w Szadkowicach
Straż Pożarna w Kunicach
Straż Pożarna w Olszowcu
Straż Pożarna w Unewlu
Straż Pożarna w Zachorzowie Kolonii
Straż Pożarna w Kozeninie
KLUBY SPORTOWE

 Ludowy Klub Kolarski „LUKS Sławno”;
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ OLIMPIJCZYK”;
 Uczniowski Klub Sportowy „ PRYMUSOWA WOLA” przy Zespole Szkół
Samorządowych w Prymusowej Woli;
 Uczniowski Klub Sportowy „KAZIUK” przy Gimnazjum Publiczne im. Kazimierza
Wielkiego w Szadkowicach.
 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu;
 Stowarzyszenie Gminy Sławno - ”TRADYCJA I ROZWÓJ”;
 Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sławnie,
zrzeszający 21 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy.
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XI. KULTURA
W Gminie Sławno działalność kulturalna prowadzona jest przez Gminny
Ośrodek Kultury w Sławnie. Funkcjonują Świetlice Wiejskie w: Antoniówce,
Bratkowie, Dąbrówce, Grążowicach, Ostrożnej, Wygnanowie, Wincentynowie,
Tomaszówku oraz Antoninowie. Wymienione obiekty posiadają podjazdy dla osób
niepełnosprawnych.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury oparta jest głównie na bazie zespołów
folklorystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich „Słowiki” ze Sławna, „Róża” z Gawron,
„Kamienianka” z Kamienia, „Kozenianka” z Kozenina, „Niebowianki”
z Wincentynowa, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kuniczanka” oraz 21 Kół
Gospodyń Wiejskich w miejscowościach: Antoniówka, Antoninów, Bratków,
Gawrony, Grudzeń Las, Grążowice, Kozenin, Kamień, Psary, Prymusowa Wola,
Unewel, Sławno, Zachorzów, Dąbrówka – Trojanów, Ostrożna, Szadkowice, Kunice,
Wincentynów, Wygnanów, Tomaszówek, Olszowiec.
Gminny Ośrodek Kultury opiekuje się merytorycznie zespołami ludowymi,
w tym celu zatrudnia instruktorów muzycznych, którzy przygrywają zespołom,
podczas prób i występów. Kapele i zespoły uświetniają swoimi występami lokalne
uroczystości i wydarzenia oraz uczestniczą w lokalnych imprezach kulturalno
– integracyjnych.
XX GMINNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W KAMIENIU

W niedzielę 12 stycznia 2020 roku w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Kamieniu odbył się XX Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Festiwal rozpoczęła
Msza św. celebrowana przez ks. proboszcza Andrzeja Wróblewskiego, którą
uświetnił swoim śpiewem zespół folklorystyczny „Kamienianka” z Kamienia.
Po mszy zostały wystawione jasełka przez uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu.
Następnie przepiękne polskie kolędy i pastorałki w przeróżnych interpretacjach
prezentowały poszczególne szkoły z terenu Gminy Sławno oraz zespół
folklorystyczny Róża z Gawron.
Celem festiwalu jest pielęgnowanie tradycji Bożonarodzeniowych, związanych ze
wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek. Wspólne kolędowanie zatrzymało na
chwilę czas Świat Bożego Narodzenia. Każdy mógł poczuć raz jeszcze magię tego
wyjątkowego i pięknego okresu.
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FERIE ZIMOWE W GMINIE SŁAWNO

Mimo braku zimowej aury tegoroczne ferie minęły w miłej i przyjaznej
atmosferze. Pomysłów na spędzenie wolnego czasu nie brakowało. Kreatywność
i pomysłowość dzieci przejawiała się w różnego rodzaju zabawach i pracach
manualnych.
Ferie zimowe to czas wolny od zajęć szkolnych i świetna okazja na integracje
grupowe.
Tegoroczne ferie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę
Publiczną, a także miejscowe Świetlice Wiejskie w: Antoninowie, DąbrówceTrojanów, Wygnanowie, Wincentynowie, Bratkowie i Grążowicach oraz Geopark
Owadów-Brzezinki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.
Niezależnie od rodzaju zajęć, każda forma aktywnego wypoczynku stanowiła świetną
okazję do poszerzania horyzontów i zdobycia nowych doświadczeń.
Pierwszy tydzień ferii poświęcony był pracom plastycznym i manualnym
podczas których dzieci wykonywały laurki z okazji zbliżającego się Dnia Babci i
Dziadka oraz przedstawiały pejzaż zimowy naszej okolicy. Uczestniczyły w zajęciach
tworzenia aniołków z wyciętych deseczek oraz lampionów metodą decoupage.
Pomysłowość i kreatywność dzieci ujawniła się również w tworzeniu prac
z opakowań po jajkach i rolek po papierze. Nie brakowało ciekawych krokodyli oraz
pięknych kwiatów. Także bałwanek ze styropianowych kubków prezentował się
znakomicie.
W drugim tygodniu dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne,
podczas których wypiekano babeczki, naleśniki oraz pizzę. Czas między wypiekami
poświęcono na zabawy integracyjne oraz gry w kalambury. Aby urozmaicić czas
dzieci zabawiły się w plemię Indian i samodzielnie wykonały pióropusze oraz
zbudowały wigwamy. Zabawy i śmiechu podczas przedstawiania nie było końca.
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdego dnia odwiedzało
nas od 15-20 osób, które często przyjeżdżały z sąsiadujących miejscowości.
Dwa tygodnie dobrej zabawy szybko minęło ale mamy nadzieję że w pamięci
najmłodszych pozostaną na długo i w przyszłym roku ferie również miło spędzą
w Gminie Sławno.
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SPAŁA 2020 - XII HALOWE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
W LEKKIEJ ATLETYCE

24 lutego 2020 roku /poniedziałek/ na hali lekkoatletycznej Centralnego
Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, odbyły się XII Halowe
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Lekkiej Atletyce. Mistrzostwa
w Spale to jedna z najważniejszych i widowiskowych imprez sportowych dzieci
i młodzieży z powiatu opoczyńskiego, dlatego na stałe znalazła swoje miejsce
w kalendarzu. Zawody lekkoatletyczne w Spale zyskują z roku na rok coraz większe
zainteresowanie. Podczas tej edycji ponad 700 uczniów z terenu powiatu
opoczyńskiego rywalizowało w takich konkurencjach sportowych jak: bieg na 60 m,
200 m, 300 m, 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, sztafeta 4 x 200 m, skok wzwyż, skok
w dal, pchnięcie kulą. Młodzi sportowcy walczyli w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa (rocznik 2007 i młodsi),
II kategoria wiekowa (rocznik 2005-2006),
III kategoria wiekowa (rocznik 2000 i młodsi) Gminę Sławno reprezentowała ponad
80-osobowa grupa uczniów ze szkół podstawowych.
Nasi uczniowie wywalczyli na mistrzostwach łącznie: 2 złote, 4 srebrne
i 4 brązowe medale. Gratulujemy wyników.
TŁUSTY CZWARTEK

W czwartek, 20 lutego 2020 roku w Domu Ludowym w Kamieniu odbył
się Tłusty Czwartek. To impreza nawiązująca do ludowej tradycji kończącej okres
karnawału. Na tłustoczwartkową uroczystość przybyli Poseł na Sejm RP Grzegorz
Wojciechowski, Poseł na Sejm RP Dariusz Klimczak, Poseł na Sejm RP Robert Telus,
Senator Rafał Ambroziak, Radny Sejmiku WŁ Artur Bagieński, Radny Sejmiku WŁ
Janusz Ciesielski, Wojewódzki Inspektor Weterynarii w Łodzi Włodzimierz Skorupski,
dh Tadeusz Cisowski Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Łodzi, Zdzisław Miękus Dyrektor
MDK w Opocznie Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos, Wójt Gminy Białaczów
Barbara Goworek, Sekretarz Gminy Opoczno Janusz Klimek, Przedsiębiorcy,
Dyrektorzy Szkół, Radni Rady Gminy Sławno oraz wielu znamienitych gości.
Wszystkich powitała Marianna Śmiechowska, przewodnicząca Gminnej
Rady KGW w Sławnie. W części artystycznej wystąpił kabaret Wesołe Babki
z Kozenina przedstawiając program pt. „Szukam pracy”, który jak zawsze rozbawił
publiczność do łez. Panie z Kozenina posiadają ogromny talent sceniczny, charyzmę
i oryginalny humor, są wszechstronnie uzdolnione a na scenie potrafią dostarczyć
wiele zabawy i emocji.
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Drugą częścią imprezy była biesiada przy wspólnym stole i degustacja
potraw i słodkości przygotowanych przez Panie z 20 Kół Gospodyń Wiejskich.
Były same pyszności, raj dla podniebienia. Biesiada bez muzyki i tańców nie może się
obejść, więc uświetnił ją Michał Borkowski. Zabawa była wyśmienita, nogi same
rwały się do tańca, a humory wszystkim dopisywały. Współorganizatorami tłustego
czwartku byli: Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, Gminna Rada KGW
i Stowarzyszenie Gminy Sławno „Tradycja i Rozwój” oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Sławnie.
WIECZÓR SOBÓTKOWY

Jak co roku tradycyjne obchody nocy świętojańskiej czyli obrzęd
puszczania wianków na wodę zorganizowane zostały w Gminie Sławno. W dniu
27 czerwca 2020 roku w skansenie „Niebowo” w Wincentynowie odbył się „Wieczór
sobótkowy”. Tegoroczne obchody, ze względu na epidemię były skromniejsze niż
zwykle. Kameralne spotkanie rozpoczęła Edyta Cieślik-Moczek właściciel skansenu
witając wszystkich przybyłych gości w szczególności: Wójta Gminy Sławno Tadeusza
Wojciechowskiego, zastępcę wójta Beatę Szlęzak, skarbnika Mirosławę Śmigiel,
zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Sławno Martę Nowak-Jędrzejewską oraz
delegacje pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Sławno. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z: Antoninowa, Antoniówki, Gawron, Kozenina, Kunic, TrojanowaDąbrówki, Grudzenia Las, Prymusowej Woli, Szadkowic, Wincentynowa, Ostrożnej
i ze Sławna, kultywując tradycję nocy świętojańskiej uwiły wianki z ziół ( rumianku,
mięty, rozchodnika, macierzanki, kopytnika, grzmotnika) i kwiatów, które kolejno
zostały ocenione w konkursie na najładniejszy wianek sobótkowy. Różnobarwne
wianki zachwycały estetyką oraz pomysłowością wykonania, były tak kolorowe
i pięknie uwite, że wszystkie zostały nagrodzone. Wręczenia nagród dokonali
zaproszeni goście. Po konkursie przyszedł czas na najważniejszą część imprezy.
Barwny korowód przeszedł nad strugę gdzie zespół „Niebowianki” z Wincentynowa
przedstawił obrzęd związany z pleceniem i puszczaniem wianków sobótkowych.
Następnie goście przy akompaniamencie ludowej muzyki wrócili do skansenu
gdzie odbywała się dalsza część wieczoru, aby muzyką i wspólną zabawą świętować
tę wyjątkową noc.
DOŻYNKI SŁAWNO 2020

Tegoroczne Dożynki w Gminie Sławno odbyły się 30 sierpnia. Ze względu na
pandemię koronawirusa, tradycyjne Święto Plonów zostało ograniczone do
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uroczystej Mszy Świętej dożynkowej, odprawionej na placu przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Sławnie oraz krótkiej części wieńcowej.
Mszę polową koncelebrowali proboszczowie Parafii z terenu Gminy Sławno. Oprawę
Mszy Św. uświetniła orkiestra dęta pod kierunkiem Piotra Wasilewskiego oraz
Michała Wilka Organisty z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie.
Po Mszy świętej Wójt Gminy Pan Tadeusz Wojciechowski, powitał serdecznie
przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego, Przedstawicieli Służb
Mundurowych i Służb Powiatowych, Wójtów z sąsiadujących gmin, Radnych Rady
Gminy Sławno, Sołtysów, Przewodniczące KGW i Zespołów Folklorystycznych,
Dyrektorów Szkół wszystkich mieszkańców Gminy Sławno, a szczególnie rolników
z terenu Naszej Gminy.
Oficjalne otwarcie części wieńcowej nastąpiło wraz z momentem przekazania
bochnów chleba, symbolu urodzaju i dostatku oraz szacunku i oddania, przez
starostów dożynkowych na ręce Gospodarzy: Czcigodnych Księży ks. kan. Adama
Stępnia Proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie, ks. Ryszarda
Stylskiego Proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Kunicach, ks. Andrzeja
Wróblewskiego Proboszcza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Kamieniu,
ks. Jerzego Wojnarskiego Proboszcza Parafii pw. Św. Michała Archanioła
w Zachorzowie, Wójta Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sławno Martę Nowak- Jędrzejewską.
W imieniu Gospodarzy Dożynek i wszystkich mieszkańców gminy Wójt Tadeusz
Wojciechowski podziękował rolnikom za owoce ich pracy, za tegoroczny plon, życząc
jednocześnie dużo zdrowia i pomyślności oraz dobrych czasów dla rolnictwa.
Pięknie wykonany z tegorocznych zbóż i ziół wieniec dożynkowy został ośpiewany
przez zespół folklorystyczny „Słowiki” ze Sławna przy akompaniamencie kapeli
muzycznej w składzie: pan Zbigniew Kosylak – Instruktor zespołu, pan Bogdanowi
Lipski - bębenek, Pan Roman Wojciechowski – skrzypce Po zakończonej części
wieńcowej, by tradycji stało się zadość Wójt podziękował zasłużonym
dla Gminy tradycyjnym chlebem z tegorocznych zbiorów.
WARSZTATY ARTYSTYCZNE - TWORZENIA OZDÓB TECHNIKĄ TIFFANY'EGO

W dniu 14 października b.r. w Gminny Ośrodku Kultury w Sławnie odbyły się
warsztaty tworzenia ozdób techniką Tiffany'ego, które poprowadziła Ewelina
Brygier. Panie z Gminy Sławno przybyły na spotkanie aby dowiedzieć się
na czym polega technika Tiffany'ego, zobaczyć jak prawidłowo wykorzystywać
narzędzia oraz materiały do niej przeznaczone. Jak krok po kroku wykonać niewielką
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ale efektowną ozdobę, udoskonalając przy tym swoje zdolności manualne. Każda
pani po przygotowaniu projektu, wybrała pojedyncze elementy, były to
w szczególności różnokolorowe kamyki. Następnie przystąpiono do tworzenia
własnej ozdoby. Najpierw brzegi kamyków zostały oszlifowane, owinięte taśmą
miedzianą i wygładzane. Kolejno wszystkie części zostały posmarowane topnikiem
i zlutowane cyną. I w ten sposób powstały piękne wisiorki, kolczyki czy broszki.
Dzięki warsztatom panie nauczyły się nowej techniki wykonywania ozdób
jak również spędziły przyjemnie i kreatywnie wolny czas.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy
a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania 19.4 „Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
102 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
w Gminie Sławno miały charakter symboliczny ze względu na istniejącą sytuację
epidemiczną w kraju.
W związku z powyższym zachęcono wszystkich mieszkańców gminy do świętowania
w domach i uczestnictwa w akcji „Niepodległa do Hymnu”, w ramach której każdy
mógł w dniu 11 listopada 2020 roku o godzinie 12.00 włączyć się poprzez media do
wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego.
Jednocześnie zachęcono wszystkich mieszkańców do uczczenia Narodowego Święta
Niepodległości poprzez wywieszenie flagi narodowej, z zachowaniem szacunku dla
naszego narodowego symbolu.
UROCZYSTE PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY 25 BATALIONU DOWODZENIA

W poniedziałek 30 listopada b.r. na placu apelowym 25 Brygady Kawalerii
Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste przekazanie
obowiązków dowódcy 25 batalionu dowodzenia. Dotychczasowy dowódca ppłk Piotr
Idus przekazał dowodzenie batalionem ppłk. Adamowi Semeniukowi.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządów m.in. Beata SzlęzakZastępca Wójta Gminy Sławno, Tomasz Łuczkowski - Wiceburmistrz Opoczna.
Samorządowcy podziękowali ppłk. Piotrowi Idusowi za wieloletnią współpracę oraz
przekazali gratulacje nowemu dowódcy batalionu dowodzenie ppłk. Adamowi
Semeniukowi. Obecnie ppłk Piotr Idus awansując przechodzi do dowództwa
brygady.
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BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY

Z powodu ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa wiele osób
większość czasu spędza w domu. Jest to dobra okazja do tego, by rozwijać swoje
zainteresowania sięgając pamięcią do dawnych tradycji bożonarodzeniowych,
wspólnego tworzenia ozdób choinkowych i świątecznych, a najpiękniejsze są te
ozdoby, które wykonujemy samodzielnie.
Stowarzyszenie Gminy Sławno ”Tradycja i Rozwój” i Gminny Ośrodek Kultury
w Sławnie wspólnie zorganizowali cykl spotkań warsztatowych w formie online.
Program obejmował tworzenie ozdób choinkowych, dekoracji i wypieków
świątecznych. Do poprowadzenia warsztatów zaproszono członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich.
Pierwsze warsztaty przeprowadzono w Świetlicy Wiejskiej w Bratkowie. Panie
z miejscowego KGW przedstawiły jak prawidłowo wykonać ozdobę na szydełku.
Zaprezentowały swoje dzieła a następnie przedstawiły wykonanie aniołków,
gwiazdek, bombek oraz bałwanków. Kolejne odbyło się w Domu Ludowym
w Gawronach, które poprowadziła Pani Basia Ciach, członkini KGW z Gawron.
Na samym początku twórczyni zaprezentowała swoje prace a następnie pokazała jak
prawidłowo wykonać bombkę i bałwanka na drutach, bombkę 3D oraz świeczkę
i kartkę świąteczną zdobioną metodą decoupage.
Ciąg dalszy warsztatów odbył się na Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce - Trojanowie.
Zaprezentowano tam słodką stronę ozdób świątecznych – pierniczki.
Panie przedstawiły cały proces wykonania według własnej receptury od zagniecenia
ciasta, wycięcia pierniczków o różnych kształtach i końcowego zdobienia. Podczas
spotkania Pani Marianna Śmiechowska przewodnicząca Gminnej Rady KGW
przybliżyła nam dawne potrawy wigilijne i zwyczaje w niektórych domach już
zapomniane. Jedną z tych tradycji jest stawianie wiązki słomy w rogu pomieszczenia.
Natomiast choinki zawsze były dekorowane w wigilię, które ozdabiano łańcuchami
z kolorowego papieru, gwiazdkami ze słomy oraz jabłkami i orzechami.
Na kolejnym spotkaniu zaprezentowała się Pani Ewa Gawin, członkini KGW
z Kamienia. Przedstawiła swoje prace, które wykonuje w wolnym czasie
i pokazała jak wykonać aniołka czy bombkę metodą wstążeczkową. Tworzenie ozdób
bożonarodzeniowych zaprezentowały również panie z KGW z Antoninowa.
Członkinie przedstawiły swoje prace a następnie pokazały jak stworzyć choinkę
różnymi metodami zdobienia m.in.: choinkę z szyszek, płatków kosmetycznych
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i kolorowych piórek a także wiklinowe stroiki na drzwi. I tym spotkaniem
zakończyliśmy cykl warsztatów o tworzeniu ozdób bożonarodzeniowych.
Warsztaty zostały przeprowadzone z uwzględnieniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa.
W ramach zadania ogłoszono również konkurs online na „Najładniejszą Ozdobę
Bożonarodzeniową.” Został on skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu
Gminy Sławno. Zdjęcie wykonanej ozdoby należało przesłać na adres
e-mail: gok.slawno@wp.pl
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

W dniu 22 grudnia br. w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Najładniejszą
Ozdobę Bożonarodzeniową odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu, który
został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie i Stowarzyszenie
Gminy Sławno- „Tradycja i Rozwój”.
Na konkurs wpłynęło 138 prac. Wśród pomysłowych dekoracji wykonanych dowolną
techniką znalazły się bombki, anioły, gwiazdki, różnego rodzaju choinki i stroiki.
W wyniku głosowania on-line wyłoniono laureatów konkursu.
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XII. BIBLIOTEKA
Na terenie gminy znajdują się dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna
w Sławnie i Filia w Gawronach. Od marca 2020 r. filia w Gawronach jest nieczynna.
Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowany jest budynek, znajdujący się
przy ulicy Zielonej 2, w której mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie
/ podjazd dla osób niepełnosprawnych/.
Księgozbiór ogółem na dzień 1 stycznia 2020r. wynosił 18874, zaś na koniec roku
2020- 19132 woluminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, łączna liczba
woluminów wynosiła 2,46 na dzień 1 stycznia 2020r. oraz 2,51 na dzień 31 grudnia
2020r. Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń zbiorów audiowizualnych.
W ciągu roku zarejestrowano 321 czytelniczek i czytelników, którzy wypożyczyli
łącznie 3960 książek. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 2358 osób.
W poprzednim roku wzbogacono zbiory w ilości 579 vol. o następujące pozycje:
literatura piękna dla dzieci- 254 książek, literatura piękna dla dorosłych- 320,
literatura popularno-naukowa -5 książek.
Zatrudnienie w bibliotekach wynosiło 0,50 etatu.
W bibliotekach użytkowano 5 komputerów, w tym 5 komputerów z dostępem do
szerokopasmowego internetu. Obecnie w GBP trwają prace na opracowaniu zbiorów
komputerowo w programie bibliotecznym SOWA 2. Dlatego też, biblioteka nie
prowadzi katalogów on-line.
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W ROKU 2020.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Gminna
Biblioteka Publiczna w Sławnie uzyskała dofinansowanie na „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych". Budżet biblioteki został zasilony kwotą
4 300 zł. Były to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z budżetu państwa. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa. Uczestnictwo w tym programie daje
możliwość systematycznego zakupu aktualnych wydawnictw, często poszukiwanych
przez czytelników naszej biblioteki.
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WYDARZENIA ZORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKI W 2020 ROKU.

1. Zakończenie realizacji mikrograntu pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców Gminy Sławno".
W Gminie Sławno dobiegła końca realizacja Mikroprojektu pn. ”Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sławno” finansowanego ze środków
projektu „Gmina na czasie” realizowanego przez Fundację Europejski Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie
nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
W ramach Mikroprojektu zostały przeprowadzone szkolenia w 5 modułach
tematycznych: "Rodzic w Internecie", "Mój biznes w sieci", "Moje finanse
i transakcje w sieci", "Działam w sieciach społecznościowych", "Kultura w sieci".
Uczestnikami Mikroprojektu były osoby w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałe na
terenie Gminy Sławno, które były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych. Szkolenia odbywały się od
października do grudnia 2019r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławnie.
W ramach przeprowadzanych szkoleń kursanci poznali jakie możliwości stwarza
Internet w zakresie finansów, bankowości, a także sfery kulturalnej. Natomiast
rodzice i opiekunowie dzieci zostali zapoznani z zagrożeniami jakie wynikają ze
świata wirtualnego. Dla wszystkich uczestników udział w projekcie był bezpłatny.
Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gminy Sławno "
Tradycja i Rozwój" .Na jego realizację Gmina Sławno pozyskała dotację w wysokości
33 600,00 zł.





2. Gminny Konkurs Plastyczny „Laurka dla mamy i taty” - online
Konkurs był organizowany zdalnie. Zrobioną laurkę należało sfotografować
i wysłać na adres: gok.slawno@wp.pl
Konkurs spotkał się z ogromnym odzewem ze strony uczniów, zwłaszcza tych
najmłodszych. Trudno było nam wybrać tą najpiękniejszą laurkę bo przecież każda
była wyjątkowa, bo stworzona z miłości. Wyniki konkursu:
Kategoria 5-6 lat
I miejsce – Hania Antosik, Filip Jurek, Maria Dereń
II miejsce- Aleksandra Rajska, Piotr Nagiel, Filip Jakóbczyk
III miejsce – Alicja Przybyła, Jakub Karwat
Kategoria 7-9 lat
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I miejsce – Nikola Pawlak, Oliwia Pawlak
II miejsce- Amelia Popecka, Hubert Włodarczyk, Martyna Melner
III miejsce - Marta Wilk, Faustyna Mazur
Kategoria 10-12 lat
I miejsce – Anastazja Gradek, Krzysztof Melner, Maciej Włodarczyk
II miejsce – Julita Sosnowska, Jakub Zenka, Wojciech Nagiel, Aleksandra Lenart
III miejsce – Oliwia Szmigiel, Antek Antosik, Agata Mazur, Julia Rajska, Nadia Wróbel
Kategoria 13-14 lat
I miejsce – Amelia Tomasik
II miejsce- Patryk Mazur, Aleksandra Karwat
III miejsce- Oliwia Jurek, Alicja Kurzyk
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.
3. Narodowe czytanie w bibliotece
Kolejny raz Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie włączyła się
w Ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Jej głównym celem jest przede
wszystkim popularyzacja czytelnictwa, jak również promowanie literatury polskiej
i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. W tym roku wspólną lekturą była
"Balladyna" Juliusza Słowackiego.
W dniu 4 września 2020 roku uczniowie klasy VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Sławnie przybyli do biblioteki by wspólnie wysłuchać
o losach Balladyny, bohaterki dramatu Juliusza Słowackiego. W czytaniu fragmentów
utworu udział wzięli, Zastępca Wójta Gminy Sławno Beata Szlęzak, Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Mariusz Śmigiel, nauczycielka Dorota
Mochola i kierownik GBP Zuzanna Broszczyk oraz uczniowie.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.
Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013
roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas
następnych edycji czytano m.in. "Potop" i "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę
Bolesława Prusa, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Przedwiośnie" Stefana
Żeromskiego oraz polskie nowele.
4. Noc bibliotek w Sławnie
W dniu 9 października 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie
po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Noc Bibliotek. Tegoroczna edycja
odbyła się pod hasłem „Klimat na Czytanie”. To dobry czas na czytanie w czasie
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ograniczonych możliwości udziału w innych formach kultury i życia społecznego,
najbardziej dostępna, przyjazna forma udziału w kulturze, a zarazem szansa na
znalezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji i rozrywki.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Beata Szlęzak,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Mariusz
Śmigiel, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
Beata Chrustowicz oraz harcerze z 11 Zielonego Szczepu Harcerskiego „Impares”
im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Wieczór rozpoczął się spotkaniem z redaktorem Jackiem Lombarskim, autorem
książki „Major Hubal –Fakty, legendy i mity”. Jacek Lombarski, to radomski
dziennikarz, autor wielu publikacji z zakresu historii najnowszej. Od kilkunastu lat
poszukuje śladów Hubala i Hubalczyków, jest inicjatorem i autorem scenariuszy
licznych wystaw z walk okresu II wojny światowej na ziemi radomskiej. Podczas
spotkaniu autor omówił ciekawe wydarzenia z życia majora Henryka Dobrzańskiego
oraz zaprezentował zdjęcia. Publiczność miała również okazję obejrzeć repliki medali
którymi odznaczony został major Dobrzański.
Miłym akcentem wieczoru był występ utalentowanego muzycznie Kuby
Jędrzejewskiego, absolwenta PSP im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach,
który zaśpiewał m.in. pieśń „Hubalową legendę" . Po spotkaniu była możliwość
zakupienia książek i otrzymania dedykacji. Całość imprezy zakończyła się słodkim
poczęstunkiem.
Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie Covid-19, wszystkie spotkania były
realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
5. Akcja „Mała książka, wielki człowiek”,
Biblioteka bierze udział w kolejnej edycji akcji „Mała książka, wielki człowiek”, którą
objęte są dzieci urodzone w latach 2014-2017. Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który
przyszedł do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny:
czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.
Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność
rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się
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przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym
samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.
6. Biblioteka nieczynna.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii § 6 ust. 1
pkt. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 zakaz prowadzenia działalności bibliotecznej został
wprowadzony do odwołania. Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie była nieczynna
do 11 maja 2020 r.
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XIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD KOMUNALNY W SŁAWNIE
Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie
jest wykonywanie zadań własnych gminy oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Sławno w zakresie zaopatrywania ludzi w wodę
i odprowadzania ścieków.
Długość czynnej zbiorczej sieci wodociągowej na dzień 01.01.2020 roku
wynosiła 126,551 km, natomiast na dzień 31.12.2020 roku długość wybudowanej
sieci wodociągowej wynosiła 126,881 km. W roku 2020 została wybudowana sieć
wodociągowa w miejscowości Gawrony o długości 330 mb. Dostęp do sieci
wodociągowej w gminie posiada 100% mieszkańców.
W 2020 roku zostało na terenie Gminy Sławno usuniętych 31 awarii wodociągowych.
Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 01.01.2020 roku wynosiła
97,94 km, natomiast na dzień 31.12.2020 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła
98,86 km. W 2020 roku została wybudowana w miejscowości Celestynów sieć
kanalizacji sanitarnej o długości 920 mb.
W 2020 roku zostało usuniętych 11 awarii na sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie Gminy Sławno.
Tabela: Liczba odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych w 2020r.
ODBIORCY INDYWIDUALNI I POZOSTALI
KORZYSTAJĄCY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
KORZYSTAJĄCY Z SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
(W+K)

KORZYSTAJĄCY TYLKO
Z SIECI
WODOCIĄGOWEJ
(W)

KORZYSTAJĄCY TYLKO
Z SIECI
KANALIZACYJNEJ
(K)

Na dzień
01.01.2020 r.

1163

1182

13

Na dzień
31.12.2020 r.

1173

1199

13

DATA
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Tabela: Zestawienie miejscowości z siecią wodociągową i siecią kanalizacji
sanitarnej położonych na terenie Gminy Sławno.

LP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

MIEJSCOWOŚCI
Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ

Antoninów
Antoniówka
Bratków
Celestynów
Dąbrowa
Dąbrówka
Gawrony
Grążowice
Grudzeń-Las
Grudzeń-Kolonia
Józefów
Kamień
Kamilówka
Kozenin
Kunice
Ludwinów
Olszowiec
Ostrożna
Owadów
Popławy
Psary
Prymusowa Wola
Sepno-Radonia
Sławno
Sławno-Kolonia
Szadkowice
Trojanów
Tomaszówek
Unewel-Olszewice
Wincentynów
Wygnanów
Zachorzów
Zachorzów-Kolonia

MIEJSCOWOŚCI
Z SIECIĄ KANALIZACJI
SANITARNEJ

Antoninów
Bratków
Dąbrówka
Grudzeń-Las
Kamień
Kamilówka
Kozenin
Ostrożna
Owadów
Sławno
Sławno Kolonia
Szadkowice
Trojanów
Tomaszówek
Unewel-Olszewice
Wincentynów
Wygnanów
Zachorzów
Zachorzów Kolonia
Celestynów

MIEJSCOWOŚCI
CZĘŚCIOWO
Z SIECIĄ
KANALIZACJI
SANITARNEJ

Antoniówka
Kunice
Psary
Prymusowa Wola
Grudzeń Kolonia

MIEJSCOWOŚCI
BEZ SIECI
KANALIZACJI
SANITARNEJ

Dąbrowa
Gawrony
Grążowice
Józefów
Ludwinów
Olszowiec
Sepno-Radonia
Popławy
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Na terenie Gminy Sławno funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków
w miejscowościach: Trojanów i Zachorzów-Kolonia.
W 2020 roku przepływ ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Trojanowie wynosił 114
419 m3, natomiast na Oczyszczalni Ścieków w Zachorzowie -Kolonii wynosił
48 487m3.
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XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA
1) W 2020 roku z terenu Gminy Sławno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
zostały odebrane następujące ilości n/w odpadów komunalnych:
Lp.

Rodzaj odpadu

Ilość Mg w 2020 roku

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

Zmieszane odpady komunalne
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw sztucznych
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Zużyte opony
Leki

619,94
141,56
181,02
77,06
8,50
93,74
3,86
15,38
0,024

Razem

1141,084

Na dzień 1 stycznia 2020 roku na 1 mieszkańca gminy przypadało 56,80 kg
selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 97,17 kg zmieszanych odpadów
komunalnych, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku na 1 mieszkańca przypadało
74,15 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych i 88,21 kg zmieszanych
odpadów komunalnych.
W okresie od stycznia do marca 2021 roku stawka za odpady komunalne od 1 osoby
wynosiła 9,00 zł. w przypadku osób deklarujących nie posiadanie kompostownika
oraz 8,00 zł. w przypadku osób kompostujących bioodpady. W okresie od kwietnia
do grudnia 2021 roku stawka za odpady komunalne od 1 osoby wynosiła 13,80 zł.
w przypadku osób deklarujących nie posiadanie kompostownika oraz 12,80 zł.
w przypadku osób kompostujących bioodpady.
2) Zlikwidowano 1 dzikie składowisko odpadów na gruntach miejscowości Sławno
Kolonia.
3) Z 88 gospodarstw rolnych z terenu gminy odebrane zostało 36,689 Mg odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu Big-Bag.
Wartość całkowita zadania: 18.344,50 zł.
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Kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie: 18.344,50 zł.
4) W ramach zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2020 roku” odebrano azbest
z 53 posesji w ilości 146,992 Mg.
Wartość całkowita zadania: 53.946,06 zł.
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi: 46.302,00 zł.
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XV. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie realizuje szereg zadań
mających na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych. Działania prowadzone były poprzez realizację poszczególnych ustaw
i programów a także dodatkowych zadań wynikających z potrzeb społeczności
lokalnej.
 Udzielono pomocy w formie umieszczania i współfinansowania pobytu
5 podopiecznych z Gminy Sławno w Domach Pomocy Społecznej– realizacja tego
zadania wyniosła 144 291,77zł.
 W ramach realizacji usług opiekuńczych wydano 32 decyzji obejmując
systematyczną pomocą 15 osób, wydatkowana kwota umożliwiająca realizację
usług to 101 077,70 zł.
 Wypłacono zasiłek stały na kwotę:101 356,82zł., wydano 23 decyzje, objęto
pomocą 19 osób wypłacając 194 świadczeń osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Jest to zadanie własne gminy finansowane w 100% ze środków z budżetu
państwa.
 Świadczenia realizowane w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz
pomocy rzeczowej i zasiłku z tytułu zdarzenia losowego – kwota wypłaconych
środków 26 030,58 zł w tym: 17 945,60 zł udział środków gminy, 8 084,98 zł
udział środków Wojewody. Pomocą objęto 33 rodziny. Ze środków budżetu
państwa realizowane są tylko zasiłki okresowe, pozostałe zasiłki finansowane
w 100% ze środków własnych gminy.
 Realizowana była również pomoc w zakresie dożywiania dzieci - objęto pomocą
297 dzieci (w tym 234 na podstawie decyzji oraz 63 dzieci na podstawie listy
dyrektora) łącznie wydatkowano 39 660,50zł., z tego 29 958,40zł. środki budżetu
państwa, 9 702,10zł. środki własne gminy. Wypłacono również zasiłek celowy
posiłek na kwotę: 16 130,00zł. W tym: ze środków gminy 1 456,00zł.
i 14 674,00zł. udział środków budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto
45 świadczeniobiorców, przyznając 55 świadczeń.
 Wypłacono stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym: kwota udzielonej pomocy wyniosła 41 216,00zł., środki
wypłacono dla 58 uczniów.
Jest to zadanie własne finansowane w 80% ze środków budżetu państwa,
w 20% finansowane ze środków własnych gminy.
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 W ramach rozdziału dodatki mieszkaniowe udzielono pomocy na kwotę
2 696,49 zł w tym dodatek mieszkaniowy –zadanie własne finansowane ze
środków gminy - kwota 2 603,52 zł, oraz dodatek energetyczny świadczenie
wypłacane ze środków budżetu państwa – kwota: 92,97 zł Pomocą objęto
1 rodzinę.
 W 2020 r. wypłacono 15 327 świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego obejmując pomocą 314 rodzin, kwota wypłaconych zasiłków
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 2 907 018,05 zł.
 Wypłacono 19 182 świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) dla 922 rodzin na
kwotę 9 557 619,80 zł. obejmując pomocą 1679 dzieci.
 W ramach wspierania rodziny wypłacono 1133 świadczeń Dobry Start dla 1133
uczniów, kwota udzielonej pomocy 339.900,00 zł.
 W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 8 nowych rodzin
wielodzietnych oraz karty dla 17 rodzin przyznawane wyłącznie rodzicom.
 W 2020 roku gmina pokrywała 50% comiesięcznych kosztów wypłaconych
świadczeń na kształcenie dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczo –
wychowawczej (3 dzieci ) Jest to zadanie własne finansowane w całości ze
środków gminy. Kwota udzielonej pomocy wyniosła : 13 945, 50 zł.
W funkcjonowaniu Ośrodka wiele zadań związanych z różnymi aspektami
pracy zostało ograniczonych poprzez stan pandemii w kraju. Miało to również wpływ
na sposób oraz zakres podejmowanych działań w pracy socjalnej. Niektóre
dotychczasowe formy pomocy zostały ograniczone bądź zawieszone, jednakże
doszły nowe zadania np. pomoc osobom lub rodzinom przebywającym
w kwarantannie .
Dodatkowo realizowano programy m.in.: Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
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