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                                                                          I. WSTĘP 

        

         Ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

(Dz.U. z 2018r.poz.130), wprowadzono do polskiego systemu prawa instytucję raportu o stanie gminy, 

powiatu i województwa. Raport  ma być instrumentem oceny działalności organu wykonawczego gminy, 

powiatu, województwa w roku poprzednim. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 

mają obowiązek przedstawić raport organowi stanowiącemu co roku do dnia 31 maja.  W obecnym 

roku, w związku z  wprowadzonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,   

zmianą do ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych  (Dz.U. z 2020r. poz.374 ze zm.) przedłużono o 60 dni termin złożenia raportu.   

Rozpatrywanie  raportu  odbywa się  podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w 

sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy.    

 

II.INFORMACJE OGÓLNE 

 

Ogólna charakterystyka Gminy Skomlin (w tym demografia)  

Gmina Skomlin jest jedną z 10 gmin powiatu wieluńskiego i jedną ze 133 gmin  wiejskich  województwa 

łódzkiego. Leży w południowo-zachodniej części powiatu wieluńskiego. Powierzchnia Gminy Skomlin liczy               

55,2 km2 , liczba ludności na koniec  2019r. wynosiła 3284. Gmina Skomlin jest  najmniejszą  gminą  w powiecie 

wieluńskim zarówno pod względem wielkości powierzchni  jak i liczby mieszkańców.       

Większość gleb na terenie  gminy stanowią gleby IV klasy bonitacyjnej (ok. 65 %). Znacznie 

mniejszy udział mają gleby klasy III (16%). Panujące warunki glebowe umożliwiają rozwój rolnictwa oraz 

pokrycie  zapotrzebowania na płody rolne dla ludzi oraz zwierząt gospodarskich. Lesistość Gminy 

Skomlin wynosi 14,90 %.  

Zasoby geologiczne w gminie Skomlin obejmują 1 udokumentowane złoże kopalin – surowców  

ilastych i ceramiki budowlanej, posiadające udzieloną przez Marszałka Województwa Łódzkiego 

koncesję na wydobycie, ważną do 2030 r.  
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                                             Rys. Powiat  Wieluński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmioty gospodarcze w Gminie Skomlin 

W  Gminie  Skomlin jest zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji 

Gospodarczej 119  podmiotów gospodarczych, w tym 99 podmiotów aktywnych, 20  podmiotów ma 

zawieszoną działalności gospodarczą.  W 2018r. zarejestrowanych aktywnych podmiotów było 93.                                             

Podobnie jak w 2018r. największa liczba podmiotów gospodarczych  jest zarejestrowana w sekcji F- 

Budownictwo, tj. 36 (30%)  podmiotów w roku 2018 było 34 (29%). Następnie  jest sekcja G- -Handel 

hurtowy i detaliczny. Naprawa pojazdów samochodowych , tj, 33 (28%) podmiotów, w roku 2018 było 34 

(29 %) .  Działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  prowadzi 6 podmiotów gospodarczych, w 

formie spółki jawnej – 1, w formie spółki  z o.o - 4 , spółdzielnia – 1. 

Pod względem płci 74% przedsiębiorców stanowią mężczyźni. 
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Demografia Gminy Skomlin 

 

Liczba mieszkańców Gminy Skomlin według miejscowości 

w latach 2017-2019 / stan na 31 grudnia/ 

Miejscowości 2017 r. 2018r. 2019r. 

Bojanów 115 115 117 

Brzeziny 74 73 73 

Kazimierz 86 85 85 

Klasak Duży 72 74 77 

Klasak Mały 19 21 21 

Ług 4 4 4 

Malinówka 42 42 42 

Maręże 50 53 53 

Skomlin 1560 1537 1543 

Smugi 49 46 46 

Toplin 182 180 172 

Walenczyzna 57 56 54 

Wichernik 338 335 333 

Wróblew 478 478 477 

Wygoda 24 26 26 

Zadole 12 12 14 

Zbęk 123 122 122 

Złota Góra 28 26 25 

Razem  liczba    

mieszkańców w latach 
3313 3285 

 

3284 

 

 

Dynamika zgonów i urodzeń w latach  2017 - 2019 

Rok 2017 2018 2019 

Urodzenia 36 38 35 

Zgony 26 40 33 
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Statystyka mieszkańców według płci w latach 2017-2019 

Rok kobiety mężczyźni ogółem 

2019 1653 1631 3284 

2018 1655 1630 3285 

2017 1663 1650 3313 

 

Seniorzy  60+ w latach 2017 - 2019 

Rok kobiety mężczyźni ogółem 
% ogółu 

mieszkańców 

2019 431 326 757 23% 

2018 435 307 742 22% 

2017 429 302 731 22% 

 

                                 

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego  za rok 2019 - 2018 

Sporządzone akty urodzenia w tym: 

 - dzieci urodzone za granicą (transkrypcje)  - 2019 r. -5       2018r.  -7 

Sporządzone akty małżeństwa w tym: 

 - konkordatowe (śluby kościelne)                 - 2019r.- 14               2018r.- 9 

 - cywilne                                                       -  2019r.-  2               2018r.- 2 

 - zagraniczne (transkrypcja)                         -  2019r. - 3               2018r.- 1 

Sporządzone akty zgonu w tym: 

 - na terenie Gminy Skomlin       -                   2019r   16           2018r. -  25 

 - zgon za granicą (transkrypcja) -                  2019r.    1           2018r. -    1 

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w tym: 

  ślub cywilny            -                      2019r.   – 3                   2018r. -   9 

  ślub konkordatowy -                       2019r. -  21                  2018r. -  14 

Wydano odpisów aktów  stanu cywilnego   w 2019r.: 

 odpisów skróconych          -  274                                   

 odpisów zupełnych            -    22                                     

 odpisów wielojęzycznych  -    26                                    

 

 W roku 2019 jedna osoba z terenu Gminy Skomlin obchodziła 100 rocznicę urodzin. 
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                                                    III.    Bezrobocie w Gminie Skomlin 

 

Bezrobocie w Gminie Skomlin w latach 2016-2019 / stan w końcu 2 półrocza /. 

Wyszczególnienie                                     Zarejestrowani bezrobotni 

 

razem 

                                        z rubryki 2 

kobiety będący  
    w 
szczególnej   
sytuacji  
na rynku      
    pracy 

                     z rubryki 4 

do 30 roku     
   życia 

w  tym do 25 
roku życia 

powyżej 50  
roku życia 

długotrwale 
bezrobotni 

        1      2       3      4     5      6       7        8 

      2016 r.   125   59    109    31      15     32      70 

      2017 r.    113   56     101    26      15     33      65 

      2018 r.      99   51       95    25      11     29      72 

      2019 r.      86   52       71    23      12     16      49 

 

            

W roku 2019 Gmina Skomlin w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  w Wieluniu  :   

➢  zatrudniła  na stanowiska robotnika  gospodarczego 3 osoby  do prac organizowanych                        

w ramach robót publicznych;                                          

➢ zorganizowała prace społecznie-użyteczne dla 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;  

➢ zorganizowała staż pracy dla 3 osób bezrobotnych: UG – 1, GBP-1, GOKiS-1.  

 

                                                         IV. INFORMACJE FINANSOWE      

 

A. Stan finansów Gminy Skomlin / 4 podstawowe wskaźniki/ 

1.Udział dochodów własnych w dochodach gminy ogółem = 26,40 % 

Wykonanie dochodów ogółem 15.580.064,50 

Wykonanie dochodów własnych   4.114.035,12 

 

2.Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem = 2,35 % 

Wykonanie - wydatki ogółem 14.898.504,08 

Wykonanie – wydatki majątkowe      351.470,69 

 

 3.Zadłużenie gminy ogółem = 7.398.626,00 zł 

 4.Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia = 674.707,65 zł 
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B. Wykonanie budżetu Gminy Skomlin/ 4 podstawowe wskaźniki/ 

  1. Wykonanie dochodów:         

     Wykonanie dochodów ogółem 15.580.064,50 zł  

    w tym:  % dochodów      

     ogółem 

 podatek dochodowy od osób  fizycznych 

         

1.830.830,00      11,75  

        podatek dochodowy od osób     

       prawnych 

36.517,03,36        0,23  

       podatek od nieruchomości 498.203,75        3,19 

       podatek rolny 321.728,11        2,06 

       podatek leśny 26.719,00        0,17 

      podatek od środków     

      transportowych 

56.705,00        0,36 

      podatek od czynności cywilno     

       prawnych 

65.153,00        0,41 

 

2. Wykonanie wydatków 14.898.504,08 zł 

3. Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny 681.560,42 zł 

4. Dochody z majątku gminy = 38.627,22 tj. 0,24 % dochodów ogółem 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

1.Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu =43,26 %  

            Plan       812.387,30 

         Wykonanie       351.470,69  

 

  2. Podstawowe inwestycje/zadania  wykonane w 2019 r.  

Nazwa inwestycji/zadania Wartość prac (w zł) 

Zakup komputera PSION 12 258,72 

Projekt budowy drogi Maręże- Skomlin 24 000,00 

Remont drogi asfaltowej Brzeziny 14 760,00 

Projekt budowy dróg dojazdowych Toplin 9 840,00 

Remont świetlicy wiejskiej w Bojanowie 12 500,00 

Termomodernizacja budynków komunalnych 0,00 

Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola w 
Skomlinie 

67 901,98 
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Termomodernizacja Świetlicy w Zbęku 11 700,00 

Ułożenie kostki brukowej przed OSP Wróblew 19 950,00 

Zakup sprzętu do infrastruktury wirtualnej i systemu 
ochrony danych i archiwizacji danych 

23 205,52 

Zakup samochodu bojowego dla OSP Skomlin 12 000,00 

Prace instalacyjne i montażowe w kuchni Szkoły 
Podstawowej 

37 182,90 

Prace remontowe w Kuchni Szkoły Podstawowej 39 613,38 

Zakup Wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej 22 176,09 

Zakup pieca do Budynku Przedszkola w Wicherniku 15 000,00 

Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż 
odnawialnych źródeł energii 

828,75 

Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż 
odnawialnych źródeł energii 

146,25 

Docieplenie dachu budynku szatni GOSIR 28 407,10 

RAZEM 
 

351 470,69 

          

D. Wieloletnia prognoza finansowa (4 podstawowe wskaźniki) 

 1.Harmonogram spłat 

Rok 
Harmonogram     

    spłat rat 

Prognoza nadwyżki     

     operacyjnej 

Prognoza limitu     

spłat (art. 243) 

2019 450.200,00 450.200,00 4,94 % 

2020 ogółem 696.200,00 - - 

2020 kwota po wyłączeń 

art. 243 ust. 3 

 

296.200,00 - 
 

4,05 % 

2020 (kwota wyłączeń 

 z limitu spłaty) 
400.000,00 - - 

2021 ogółem 1.638.354,00 - - 

2021 kwota po wyłączeń 

art. 243 ust. 3 
581.100,00 - 5,72 % 

2021 kwota wyłączeń 

 art. 243 ust. 3 
1.057.254,00 - - 

2022 1.639.905,00 1.639.905,00 - 

2022 kwota po wyłączeń 

art. 243 ust. 3 
700.800,00 700.800,00 6,11 

2022 kwota wyłączeń 

 art. 243 ust. 3 
939.205,00 939.205,00 - 
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2023 1.040.000,00 1.040.000,00 8,88 % 

2024 977.500,00 977.500,00 8,13 % 

2025 983.526,00 983.526,00 7,82 % 

2026 994.500,00 994.500,00 7,56 % 

2027 780.500,00 780.500,00 5,90 % 

2028 1.060.700,00 1.060.700,00 7,46 % 

2029 930.000,00 930.000,00 6,23 % 

2030 850.000,00 850.000,00 5,52 % 

2031 881.100,00 881.100,00 5,42 % 

    

    2. Prognozowana nadwyżka operacyjna w latach 2021 – 2032 w całości przeznaczana jest  na  

spłatę zadłużenia. 

 

E.  Realizacja funduszu sołeckiego 

Rada Gminy Skomlin uchwałą nr XXV/199/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 23 marca 2018r. 

wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2019 rok. 

W uchwale budżetowej na 2019r. nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. wyodrębniono środki 

finansowe dla sołectw na 2019r. w wysokości: 219.102,94 zł a wykonanie przedsięwzięć w ramach 

funduszu sołeckiego wyniosło 215.210,43 zł 

 

Lp. Nazwa sołectwa Zakres    realizowanego   
     przedsięwzięcia 

    Kwota 
zaplanowanych 
środków funduszu 
sołeckiego 

Kwota wydatków     
    w ramach     
     funduszu    
     sołeckiego 

 Wydatki bieżące  37.790,74 37.558,86 

1 Klasak Zakup kruszywa na drogi 7.623,60 7.623,40 

Zakup drzwi do świetlicy 4.000,00 4.000,00 

2 Walenczyzna Zakup kruszywa na drogi 10.195,45 10.196,45 

3 Wróblew Zakupiono zestaw 
mulimedialny dla przedszkola 

8.700,00 8.467,33 

4 Toplin Zakup kruszywa na drogi 3.471,69 3.471,69 

5 Zbęk Zakupiono stoły i krzesła 3.800,00 3.799,99 

 Wydatki majątkowe  181.312,20 177.651,57 

1 Bojanów Remont świetlicy wiejskiej 12.972,42 12.500,00 

2 Brzeziny Utrwalenie nawierzchni drogi 
asfaltowej 

15.471,69 14.760,00 
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4 Maręże Wykonano projekt budowy 
drogi  Maręże  Skomlin 

9.957,42 9.950,00 

5 Skomlin I Prace remontowe w kuchni w 
Szkole Podstawowej 

39.671,00 39.613,38 

6 Skomlin II Prace instalacyjne i 
montażowe w kuchni w 
Szkole Podstawowej 

37.211,40 37.182,90 

7 Toplin Projekt budowy dróg 
dojazdowych Toplin 

12.000,00 9.840,00 

Zakup kruszywa na drogi 3.471,69 3.471,69 

8 Wichernik Zakup wyposażenia do 
kuchni w Szkole 
Podstawowej 

22.176,09 22.176,09 

9 Wróblew Ułożenie kostki brukowej 
przed OSP  

20.061,48 19.950,00 

10 Zbęk Termomodernizacja Świetlicy 
w Zbęku 

11.790,70 11.700,00 

 Razem  219.102,94 215.210,43 

 

                               

V. INFORMACJA O REALIZACJI  STRATEGII , POLITYK  I  PROGRAMÓW 

 

A. Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 

Uchwałą nr XIV/84/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 21 marca 2016r. została przyjęta Strategia 

Rozwoju Gminy Skomlin na lata 2016-2026. Strategia jest dokumentem  strategicznym, stanowi 

narzędzie do odpowiedniego wyboru długofalowych celów, tworzenia programów do realizacji zadań,                  

a przede wszystkim narzędzie aktywizacji rozwoju Gminy Skomlin.               

Planowane zadania inwestycyjne ujęte w Strategii Rozwoju Gminy Skomlin: 

1) budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem   

energetycznym dla miejscowości: Skomlin ul. Wschodnia do stadionu, Wróblew, Zbęk, 

Malinówka, Złota Góra, Smugi, Bojanów, Toplin,   

2)  rozbudowa hydroforni w Skomlinie i we Wróblewie, wymiana rur azbestowych oraz budowa    

 wodociągów,       

3) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,                                                                                     

4) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,    

5) budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem,    

6) modernizacja Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Skomlinie,    

7) budowa wielofunkcyjnych boisk na terenie Gminy Skomlin w miejscowościach Wichernik  
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i Wróblew,  

8) budowa placów zabaw oraz siłowni napowietrznych na terenie Gminy Skomlin,    

9) remont i zagospodarowanie zabytkowego spichlerza z 1777r.,    

10) budowa dróg na terenie Gminy Skomlin. 

 
B. Strategia Rozwoju Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 

Uchwałą nr XXX/177/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r. została przyjęta 

Strategia Rozwoju  Problemów  Społecznych na lata 2013-2018, której  Rada Gminy  Skomlin  uchwałą  

nr XL/221/2018 z dnia 1 października 2018r.  przedłużyła okres obowiązywania na rok 2019 i 2020.       

Strategia jest wieloletnim dokumentem strategicznym  w sferze rozwiązywania problemów społecznych 

w Gminie Skomlin. Stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów 

pomocy społecznej.  Monitoring i nadzór nad realizacją Strategii, a następnie ewaluacja pozwalają na 

rozwiązywanie czy chociaż częściowe ograniczenie uciążliwości problemów społecznych. 

 

C. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Skomlin 

 
Uchwałą nr XIX/124/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 listopada 2016r. został przyjęty  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Skomlin na lata 2016-2020. Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.  

Program jest  realizowany w Gminie Skomlin przez instytucje zobligowane do działań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na tutejszym terenie, tj.:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

Zespół Interdyscyplinarny,  SPZPOZ w Skomlinie, Komisariat Policji w Białej, Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Skomlinie, Punkt Konsultacyjny,  placówki oświatowe, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu i Sąd Rejonowy w Wieluniu.                                         

Realizacja Programu jest systematycznie monitorowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Skomlinie w oparciu  o zebrane informacje od realizatorów Programu. 

 

D. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 

  Uchwałą nr XIII/77/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r. został przyjęty Gminny 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020. Jest to  dokument strategiczny określający 

kierunki działań Gminy Skomlin w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia 

psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak 

również ich bliskiego otoczenia. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej       

w Skomlinie we współpracy: z Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w Wieluniu, Domem 
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Samopomocy w Mokrsku, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Wieluniu oraz lekarzami pierwszego 

kontaktu. 

 

E. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

Wieloletni program osłonowy  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjęty został 

uchwałą nr III/10/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 12 grudnia 2018r. W 2019 roku przeznaczono na 

realizację programu kwotę 41.596 zł , w tym 7.468,50 zł stanowiły środki Gminy Skomlin, a 34.127,50 zł 

dotacja z budżetu państwa.  Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

F. Program Wspierania Rodziny w Gminie Skomlin 

  Program Wspierania Rodziny w Gminie Skomlin  na lata 2019-2021 przyjęty został  uchwałą nr 

IV/25/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018r. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Skomlinie. Do realizacji programu GOPS w Skomlinie zatrudnia jednego asystenta 

rodziny. W 2019 roku przeznaczono na realizację programu kwotę  44.432,93 zł , w tym 33.435,93 zł 

stanowiły środki Gminy Skomlin, a 10.997,00 zł  to  dotacja  z budżetu państwa w ramach „Programu 

Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019.”  W 2019 roku pomocą asystenta 

objętych było 10 rodzin.  

 
G. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

  Gmina Skomlin nie posiada aktualnego wieloletniego programu mieszkaniowym zasobem 

gminy. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018  

przyjęty uchwałą nr XXXVI/213/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 10 marca 2014r. (Dz.Urzęd. Woj. 

Łodzk. z 2014r. poz.1593) stracił ważność.  

Gmina Skomlin w swoich zasobach posiada 9 mieszkań, w tym 1 mieszkanie socjalne. Remonty 

mieszkań prowadzone są na bieżąco w miarę potrzeb. Mieszkania nie są zadłużone. Planowana  

w 2019 roku  sprzedaż 1 mieszkania nie doszła do skutku. 

 
H. Wieloletni program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skomlin 

  Uchwałą nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 21 kwietnia 2017r. został przyjęty  

Wieloletni program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skomlin na lata     

 2017-2032. 

Program ma głównie na celu spowodowanie w konkretnej perspektywie czasowej całkowitego 

wyeliminowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się jeszcze na terenie Gminy Skomlin.                      

W 2019 r. 36 właścicieli nieruchomości złożyło ankiety, w których zadeklarowano wolę usunięcia  

119,28 Mg eternitu. Na powyższej podstawie złożony został wniosek do WFOSiGW w Łodzi o dotację 

na utylizację wyrobów azbestowych. Gmina czeka na rozpatrzenie wniosku.                                                                                                                                   
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I. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin 

Na terenie Gminy Skomlin obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku  przyjęty  

uchwałą nr II/6/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 5 grudnia 2018r. (Dz.Urzęd. Woj. Łódzk. z 2018 r. 

poz.6745). W grudniu 2019r. Prokurator Rejonowy w Wieluniu zaskarżył przedmiotowa uchwałę 

zarzucając  istotne naruszenie przepisów prawa niektórych zapisów  regulaminu. Rada Gminy  w dniu 

14 stycznia 2020r. uwzględniła w całości  w trybie autokontroli skargę Prokuratora Rejonowego w 

Wieluniu i podjęła uchwałę nr XIV/80/2020 zmieniająca Regulamin . Skarga wraz z poprawionym 

regulaminem zostały przesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  celem 

rozpatrzenia.  

 
J. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skomlin 

 Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków  na terenie Gminy Skomlin,  w tym  prawa i obowiązki  odbiorców usług. Ostatni Regulamin 

przyjęty został Uchwałą nr XV/90/2008 Rady Gminy Skomlin z dnia 17 marca 2008r. (Dz.Urzęd. Woj. 

Łodzk. z 2008r.  Nr 130,poz.1282). W dniu 25 listopada 2019r. Uchwałą nr XII/66/2019 Rada Gminy 

Skomlin przyjęła projekt nowego regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z 

obowiązującym prawem  projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków został 

przesłany do zaopiniowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do przesłanego regulaminu organ regulacyjny wskazał 

znaczną część uwag. Obecnie w Urząd jest w trakcie przygotowywania projektu regulaminu z uwagami 

organu regulacyjnego.  

 
K.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie  Gminy Skomlin na rok 2019 

 

Program przyjęty uchwałą nr VII/30/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.  

(Dz.Urzęd. Woj. Łodzk. z 2019r. poz.2672). Program przyjmowany przez Radę Gminy corocznie w 

terminie do 31 marca. Środki finansowe na realizację Programu Rada Gminy corocznie zabezpiecza w 

budżecie gminy. 

W 2019r. na realizację Programu wydatkowano kwotę w wysokości 5 783,40 zł.  (w 2018r.–1 845 zł) 

 

L.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2019 rok 

             Program przyjęty uchwałą nr IV/23/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018r.             

Program przyjmowany przez Radę Gminy corocznie, stanowi część gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu  Profilaktyki i 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Środki finansowe na realizację Programu Rada Gminy corocznie zabezpiecza w budżecie gminy. 

Wysokość środków finansowych wydatkowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.: 40.938,69 zł.       (w 2018r  - 27.262,77 zł) 

Szczegółowe informacje zawiera Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019r. 

 
Ł.  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na  2019 rok 

Program przyjęty uchwałą nr IV/23/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018r.  Program 

przyjmowany przez Radę Gminy corocznie, stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. Program określa sposób realizacji przez Gminę Skomlin zadań własnych określonych w ustawie o 

przeciwdziałaniu narkomanii.    

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie. 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki 

finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Plan finansowy na realizację w/w Programu w 2019 r.  wyniósł 2.500,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł.  

Środki finansowe na realizację Programu Rada Gminy corocznie zabezpiecza w budżecie gminy.  

Szczegółowe informacje zawiera Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania                         

Narkomanii za 2019r. 

 

M.  Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami   

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 

Program przyjęty uchwałą nr XLI/229/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 17 października 2018r.   

Program przyjmowany przez Radę Gminy corocznie a jego celem jest zaspakajanie potrzeb 

społecznych mieszkańców oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

budowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami  pozarządowymi. 

Środki finansowe na realizację Programu Rada Gminy corocznie zabezpiecza w budżecie gminy.  

Dziedzinami priorytetowymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi są: ochrona 

przeciwpożarowa, zwalczanie narkomanii, profilaktyka antyalkoholowa oraz działalność sportowa. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi , środki finansowe w 2019r. przekazano dla 6 

organizacji pozarządowych..  

1/w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 

    - OSP Toplin – 974,00 zł, 

2/ w zakresie zwalczania narkomanii: 

    -Ligi Obrony Kraju / Klub Sportowy SOKÓŁ Skomlin/ - 2.500,00 zł., 
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3/ w zakresie profilaktyki alkoholowej:  

   - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 5.698,00 zł, 

   - Klub Sportowy „VICTORIA SKOMLIN” – 14.650,00 zł, 

 4/ w zakresie działalności sportowej: 

     - Klub Sportowy „VICTORIA SKOMLIN” – 26.000,00 zł., 

     - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej – 2.000,00 zł. 
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N. Polityka przestrzenna 

a. Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy 

      Dokumentem planistycznym obowiązującym dla obszaru Gminy Skomlin jest Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skomlin zatwierdzonym przez 

Radę Gminy Uchwałą Nr VII/34/2007 z dnia 31 maja 2007 r.  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego sporządzone w 2007 r. nie było 

zmieniane ani aktualizowane. Decyzje o warunkach zabudowy wydawane przez tutejszy Urząd są 

zgodne z przeznaczeniem działek we wskazanym dokumencie. W latach 2007- 2019 nie pojawiły się 

inwestycje niezgodne z przeznaczeniem wykazanym w studium wymagające przeprowadzenie jego 

zmiany.  

 

b. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Skomlin nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  stracił  ważność  z  dniem 31 grudnia 2003 r. na 

podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  



17 
 

Nowe inwestycje w Gminie Skomlin realizowane są na podstawie  wydawanych przez Wójta Gminy 

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Projekt każdej decyzji opracowuje uprawniony urbanista.      

                         

c. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Gmina Skomlin nie posiada wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Gmina Skomlin prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy poprzez stację uzdatniania wody w miejscowościach Skomlin 

i Wróblew.  

 

d. Program opieki nad zabytkami – realizacja zadań 

      Gmina Skomlin nie posiada Programu opieki nad zabytkami.  

W 2019 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej dokonało ogrodzenia  zabytkowego 

spichlerza w Skomlinie. Stowarzyszenie na ten cel pozyskało środki z Lokalnej Grupy Działania Ziemi 

Wieluńsko -Sieradzkiej. Również w 2019 roku Parafia pw. Św. Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie 

otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 56.250 zł na prace 

konserwatorsko- restauratorskie przy zabytku ruchomym- ołtarzu bocznym kościoła. 
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O. Infrastruktura komunalna 

   Drogownictwo i komunikacja w Gminie Skomlin 

        W układzie drogowym Gminy funkcjonuje 2 – stopniowa hierarchia dróg: 

a/ drogi powiatowe, 

b/ drogi gminne. 

W granicach gminy Skomlin znajduje się 27,53 km dróg powiatowych oraz 18,172 km dróg gminnych. 

Do tego dochodzą także drogi gminne wewnętrzne. 

Drogi powiatowe są utwardzone w 100% natomiast spośród dróg gminnych tylko ok. 25,82 % stanowią 

drogi gminne posiadające nawierzchnię bitumiczną. 

Skala nakładów na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe w poszczególnych latach była różna i 

zależała od aktualnych możliwości finansowych Gminy. W ostatnich latach obserwuje się spadek 

nakładów na drogi w stosunku do całkowitych wydatków budżetowych. Spadek nakładów spowodowany 

jest niskim stopniem dofinansowania zewnętrznego i przekierowywaniem środków na inne inwestycje 

realizowane w gminie. 

Na bieżąco co roku przeprowadzany jest przegląd techniczny dróg i mostów i dokonywana jest kontrola 

pod względem bezpieczeństwa przez Powiatową Komisją ds. Bezpieczeństwa przy Staroście 

Wieluńskim. 
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P. Środowisko 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE) 

Gmina Skomlin nie posiada planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Na  terenie Gminy  Skomlin nie są zlokalizowane drogi o dużym natężeniu ruchu. Głównym źródłem 

hałasu w gminie są zakłady znajdujące się na terenie gminy oraz pracujące okresowo maszyny rolnicze.  

Na terenie gminy źródłami promieniowania elektromagnetycznego są m. in.  stacje bazowe telefonii 

komórkowej i linie energetyczne.  

Program ochrony środowiska 

        Gmina Skomlin posiada Program Ochrony Środowiska przyjęty uchwałą nr XV/66/2004 Rady 

Gminy Skomlin  z dnia 29 lipca 2004r. Program wymaga aktualizacji wręcz należałoby  opracować                    

i przyjąć nowy program ochrony środowiska.   

 

R. Gospodarka odpadami 

   W Gminie Skomlin odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców 

realizuje firma „EKO –  REGION” Sp. z  o.o. Bełchatów. Umowa została zawarta w dniu 31 grudnia 

2018r. i obejmuje okres dwuletni, tj. do 31 grudnia 2020r.  

Liczba deklaracji złożonych na odbiór odpadów komunalnych wg stanu na 31 grudnia 2019r.- 1631,  (na 

31 grudnia 2018r. - 1460 ). 

 

Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców przez „EKO-REGION” 
 w latach 2017-2019: 

Wyszczególnienie  Kod 

odpadu 

2017 r. 

w Mg 

2018 r. 

w Mg 

2019r. 

w Mg 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 352,24 

 

332,87 301,107 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01   2,491 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 26,17 58,37 98,690 

Opakowania ze szkła 15 01 07 66,89 67,08 69,870 

Zmieszane odpady z budowy remontow i 

demontażu  

17 09 04 0,96   

Zużyte opony 16 01 03 1,56 3,12 4,200 

leki inne niż wymienione w  
20 01 33 

20 01 32   0,240 

Odpady ulegające biodegradacji    31,29 86,540 

Odpady wielkogabarytowe  20 03 07 36,36 50,08 46,980 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 
z wyłączeniem odpadów budowlanych i 

  542,81 610,118 
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rozbiórkowych  

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych 

   0,00 

 

Finansowanie systemu gospodarowania odpadami 

Wyszczególnienie            2018                      2019 

Plan Wydatki Plan Wydatki 

Dochody 239.000,00 241.746,60 295.000,00 316.274,12 

Wydatki 258.000,00 257.989,28 424.144,00 398.569,39 

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  

 

W 2019 roku  odbyło się  9 posiedzeń sesyjnych  Rady Gminy Skomlin w  kadencji 2018-2023 

na których  radni podjęli łącznie 51 uchwał , z czego: 

-  21 uchwal objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi; 

-  30 objętych było nadzorem Wojewody Łódzkiego; 

-  12 uchwał podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

W 2019 roku do Rady Gminy Skomlin  wpłynęły 2 skargi złożone przez  Prokuraturę Rejonową w 

Wieluniu, tj. w dniu 16 grudnia wpłynęła skarga dotycząca  regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminie Skomlin, w dniu 27 grudnia skarga dotycząca trybu i sposobu powoływania                                 

i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego w Gminie Skomlin oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. Skargi były rozpatrywane w styczniu 2020r. 

W 2018 roku nadzór Wojewody Łódzkiego  wszczął 2 postępowanie nadzorcze w celu kontroli 

legalności uchwal pod względem prawnym, które zostały uznane za słuszne i uchwały zostały 

poprawione. 

Organy nadzorcze nie stwierdziły w 2019 r. nieważności żadnej z podjętych uchwał. 

Uchwały podjęte w 2019 roku są   zamieszczone w Biuletynie Informacji Gminy Skomlin. 

W 2019 roku Rada Gminy Skomlin dokonała wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w 

Wieluniu na kadencję w latach 2020-2023. Ławnikami zostali wybrani: Pan Andrzej Kucharek – do 

orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i  Pani Alina Żółtaszek – do orzekania w pozostałych 

sprawach.                                                                                                                                                            

Rok 2019 był również rokiem powołania nowej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie dla którego Gmina Skomlin jest organem założycielskim . 

W skład Rady Społecznej weszli: Grzegorz Maras – Wójt Gminy Skomlin, Małgorzata Anna Lipieta – 

przedstawicie Wojewody oraz radni: Elżbieta Kiczka, Halina Kamińska i Agnieszka Burzyńska. Rada 

Społeczna została powołana na kadencję w latach 2019-2023. 
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Szczególną uchwałą podjętą przez radnych w 2019 roku jest  Uchwała nr X/58/2019 z dnia 27 września 

upamiętniająca heroizm, bohaterstwo i odwagę rodziny Andrzeja i Józefy Poranków, którzy podczas II 

Wojny Światowej udzielili schronienia Jakubowi Kempnerowi mieszkańcowi Skomlina narodowości 

żydowskiej 
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                                                   VII.OŚWIATA I EDUKACJA 

 

                          Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie 

Liczba uczniów na koniec roku szkolnego 2018/2019 

 Liczba uczniów: 

w tym 

liczba uczniów 

z obwodu 

liczba uczniów spoza 

obwodu 

liczba uczniów z obwodu 

uczęszczająca do innych szkół 

Szkoła 

podstawowa 
304 284 20 50 

Gimnazjum 29 25 4 1 

 

Liczba uczniów dowożonych wg miejscowości 
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44 5 6 5 7 3 36 5 4 1 14 10 1 3 148 

G
im

na
zj

um
 

4 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 11 

 

Ilość oddziałów: 

szkoła podstawowa – 17 (klasy I – VIII), 

gimnazjum – 2 (klasy III). 

Liczba uczniów szkoły podstawowej w oddziałach wynosiła od 6 do 24. 

Liczba uczniów gimnazjum w oddziałach wynosiła od 14 do 15. 

Dwóch uczniów objętych było indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi. Jedna 

uczennica korzystała z nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia. 
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Dane i wskaźniki oświatowe w ostatnich trzech latach szkolnych 

 Szkoła podstawowa Gimnazjum 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Liczba uczniów 243 278 304 98 67 29 

Liczba oddziałów 13 15 17 6 4 2 

Liczba etatów 

administracyjnych 
1 1 1 1 1 1 

Liczba etatów 
obsługi 

5,5 5,5 5,5 1 1 1 

Uczniowie na 
oddział 

18,7 18,5 17,9 16,3 16,8 14,5 

 

Kadra nauczycielska zatrudniona w Szkole Podstawowej w Skomlinie 

 
Liczba stosunków pracy nauczycieli: 

ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
32 0 1 11 20 

Zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze: 

liczba 6 0 2 2 2 

w tym 

etatu 
2,85 0,00 1,04 1,09 0,72 

RAZEM 34,85 0,00 2,04 12,09 20,72 

 
Średnie wyniki uczniów w egzaminie zewnętrznym 

2019 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 
EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY 
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Szkoła 51,7% 60,7% 41,8% 37,6% 71,2% 55,8% 45,0% 61,0% 48,0% 55,0% 

Powiat 59,9% 65,5% 51,9% 46,8% 66,8% 50,1% 47,6% 66,0% 46,0% 56,0% 

Wojew. 59,0% 63,0% 50,0% 43,0% 68,0% 52,0% 48,0% 63,0% 45,0% 58,0% 
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Promocja uczniów 
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Szkoła 

podstawowa 
69 22,7 3 0,1 0 0 1 0,3 0 0 

Gimnazjum 9 31,03 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Frekwencja - 89,56% 

W roku szkolnym 2018/2019 średnia ocen poszczególnych klas szkoły podstawowej wynosiła od 3,00 

do 4,78, natomiast w gimnazjum wynosiła od 3,87 do 4,32. 

 

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i specjalistycznych 

 Rodzaj zajęć Liczba uczniów Liczba grup 

przedmiotowe 48 6 

artystyczne  24 3 

rewalidacyjne 9 9 

dydaktyczno - wyrównawcze 136 24 

korekcyjno - kompensacyjne 35 8 

logopedyczne 17 5 

 

Liczba uczniów uczących się języków obcych 

 Język angielski Język niemiecki 

Szkoła podstawowa 304 192 

Gimnazjum 29 28 
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Publiczne Przedszkole w Skomlinie 

 

Informacje ogólne o przedszkolu: 

1. Liczba dzieci w roku szkolnym 2019/20  -  zgłoszonych  - 113  , liczba dzieci nieprzyjętych - 2 

 Liczba dzieci w roku szkolnym 2018/19  - 112 

2. Liczba oddziałów: 6 

3. Liczebność oddziałów:  

a/ Publiczne Przedszkole w Skomlinie – 4 oddziały 

            –  grupa  dzieci  3 - 4  latków  (2015, 2016)   –  22 dzieci 

                    –  grupa   dzieci      4  latków    (2015)            –  21 dzieci 

            –  grupa    dzieci   5- 6  latków    (2013-2014)  – 25 dzieci 

            –  grupa    dzieci    5-6- latków     (2013-2014)  – 24 dzieci 

      b) Oddział Przedszkolny we Wróblewie – 14 dzieci 

      c)  Oddział Przedszkolny w Wicherniku –    5  dzieci 

4. Liczba etatów pedagogicznych: 12, obsługi  7. 

➢ Etaty 8 i 5/22 , 6,5/23 

➢ stopień awansu zawodowego: 

       nauczyciel stażysta  -1 

•  nauczyciel kontraktowy - 1 ( 1 lektor języka angielskiego) 

• mianowanych:  7     

• dyplomowanych: 3  ( 2  katechetów ) 

 

VIII. KULTURA 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie 

Na terenie gminy działają  dwie placówki biblioteczne: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie 

- Filia Biblioteczna we Wróblewie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie mieści się w budynku Urzędu Gminy, gdzie zajmuje 

dwa pomieszczenia o łącznej  powierzchni 59,63 m².   

 Filia Biblioteczna we Wróblewie mieści się w budynku dawnej szkoły, gdzie zajmuje jedno 

pomieszczenie o powierzchni 34 m². 

Głównym założeniem dotyczącym zadań w bibliotece w roku sprawozdawczym  2019 było: 

1) udział w projekcie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” realizowanego przez Instytut 

Książki w Krakowie. W ramach projektu  zakupiono komputery dla obu bibliotek za kwotę : 

21 399,38 zł 3889,42 (GBP Skomlin wkład własny) 
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2) zakup nowych książek dla GBP Skomlin i Filii we Wróblewie 

3) opracowanie nowości wydawniczych 

4)  uzupełnianie bazy w systemie SOWA 2 

5) pisanie artykułów, zamieszczanie i publikowanie aktualnych informacji z imprez i wydarzeń 

organizowanych przez nasze placówki na stronie  www.biblioteka-skomlin.pl, 

6)  pisanie artykułów, postów, zamieszczanie zdjęć z warsztatów, zajęć organizowanych przez 

biblioteki 

 
Zbiory biblioteczne 
 
 Wielkość księgozbioru: 
 

 
              Miejsce księgozbioru 
 

 
                  Liczba woluminów 

Biblioteka w Skomlinie                               15.239 

Filia Bibliotek we Wróblewie 6.924 

 Ogółem :   22.163 

 
Struktura księgozbioru: 
 

 
              Miejsce księgozbioru 
 

 
                  Liczba woluminów 

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży                              6.284 wol. 

Literatura piękna dla dorosłych               10.024 wol. 

Literatura z innych działów 5.855 wol. 

 Ogółem :   22.163 

 
 
Zakup książek dla GBP Skomlin w 2019 r. : 
 

Miejsce biblioteczne Źródło finansowania zakupu 
 

Liczba zakupionych 
książek 

Wartość zakupu 
 w zł 
 

Biblioteka w Skomlinie z dotacji Biblioteki 
Narodowej 

137 3.286,46 

 z dotacji  budżetu Gminy 
Skomlin 

260 5.901,61 

Filia Biblioteki we 
Wróblewie 

z dotacji Biblioteki 
Narodowej 

104 1.713,54 

 z dotacji budżetu Gminy 
Skomlin 

114 2.071,40 

 
 
 
 
 

http://www.biblioteka-skomlin.pl/
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Prenumerata czasopism 
 
GBP wydała na prenumeratę prasy dla czytelników 428,19 zł. 

Dla naszych czytelników kupujemy następujące czasopisma : 

Angora, Claudia”, „Poradnik domowy”, Świat kobiety , „Przyjaciółka”,  

Biblioteka dostaje również w darze każdy numer Polityki od czytelnika. 

 

Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. 
 
Zarejestrowanych czytelników w 2019 r.          678  czytelników 

GBP  Skomlin                                               570   aktywnych czytelników 

w FB  Wróblew                                             108  aktywnych czytelników 

Struktura czytelników wg wieku: 
 

 
              Przedział wiekowy 
 

 
                  Liczba czytelników 

do 5  lat 5 

6-12 lat 77 

13-15 lat 61 

16-19 lat 63 

20-24 lata 54 

25-44 lata 262 

45-60 lat 89 

powyżej 60 lat 67 

 Ogółem :   678 

 
Struktura czytelników wg prowadzonego  zajęcia: 
 

 
              Wyszczególnienie: 
 

 
                  Liczba czytelników 

osoby uczące się                               332 

osoby pracujące 238 

pozostali  108 

 Ogółem :   678 

 
Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz: 
 

 
              Wyszczególnienie 
 

 
                  Ilość wypożyczeń/ wol. 

Biblioteka w Skomlinie                               9012 

Filia Biblioteki we Wróblewie 1880 

 Ogółem wypożyczeń :   10.892 
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Wypożyczenia według rodzaju literatury: 
 

              
        Rodzaj literatury 
 

                  
                     Ilość wypożyczeń/ wol. 

literatura piękna dla dzieci i młodzieży                                 3.070 

literatura piękna dla dorosłych   7.022 

literatura z innych działów   800 

 Ogółem: 10.892 

czasopism nieoprawnych 344 

 
   

GBP Skomlin realizowała projekt Kraszewski. Komputery dla bibliotek, pozyskała środki 

finansowe na zakup 2 komputerów stacjonarnych, 2 laptopów, 2 drukarek kolorowych laserowych oraz 2 

drukarki monochromatycznej oraz 4 UPSów, zasilaczy awaryjnych, 1 dysk zewnętrzny. Z Instytutu 

Książki w Krakowie otrzymano kwotę 21 399,38 zł, ze środków własnych wydano kwotę 3889,42 zł. 

Projekt był realizowany od końca września do 30 listopada 2019 r. 

Biblioteka wzięła udział w projektach Biblioteki Narodowej – Promocja czytelnictwa – uzyskano 5 000 zł 

na zakup nowości wydawniczych. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie  udostępnia również  swoje zbiory on-line czytelnikom pod 

adresem: http:// www.skomlin-gbp.sowwwa.pl. Posiada stronę internetową : www.biblioteka-skomlin.pl , 

gdzie czytelnicy  i użytkownicy biblioteki mogą przeglądać katalog zbiorów GBP oraz zasięgać 

informacji o wydarzeniach, imprezach organizowanych w naszych placówkach. 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie  zarządzany jest  przez Dyrektor Annę Nowak. 

Jest miejscem spotkań mieszkańców, ośrodkiem komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym 

miejscem dla każdego pokolenia  gminy Skomlin W 2019 r. Ośrodek organizował cykliczne zajęcia 

Zespołu Ludowego „Skomliniacy”, solistów wokalnych indywidualnych, kółka plastycznego ,kółka 

szachowego, sekcji tanecznych, sekcji robotyki oraz Klubu Seniora  

Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Wójt Gminy Skomlin wraz ze Starostwem 

Powiatowym zorganizował wspólne obchody Powiatowego Święto Niepodległości, które odbyło się w 

Skomlinie. 

Pod opieką Ośrodka działa Zespół Ludowy „Skomliniacy”, aktywnie uczestniczy we wszystkich 

uroczystościach i wydarzeniach lokalnych i wyjazdowych przeglądach zespołów folklorystycznych 

gminnych czy powiatowych. 

 Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Skomlinie działa Klub Seniora, który liczy 60 członków. 

Seniorzy spotykają się raz na 2 tygodnie. Sami proponują kolejne tematy spotkań. Bardzo chętnie 

http://www.skomlin-gbp.sowwwa.pl/
http://www.biblioteka-skomlin.pl/
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uczestniczą w różnych spotkaniach ,szkoleniach ,wycieczkach, wydarzeniach i konferencjach. Brali 

udział w konferencji „Bezpieczny Senior” w Uniejowie ,gdzie zapewnioną mieli dawkę rekreacji i kultury. 

W roku 2019 ośrodek kultury współpracował z placówkami oświaty z terenu naszej gminy oraz zapewnił 

ofertę kulturalną w trakcie ferii czy przerw świątecznych dzieciom. Ponadto Ośrodek organizował 

imprezy okolicznościowe (zabawę karnawałowa dla seniorów, wyjazdy na konkursy wokalne dla dzieci, 

na turnieje tańca, ogniska, zabawę andrzejkową, wycieczki dla dzieci i seniorów).Ośrodek pogłębiał 

współpracę z funkcjonującymi na terenie gminy, kołem gospodyń wiejskich i stowarzyszeniami, z 

którymi zorganizował wydarzenia kulturalne i okolicznościowe.  

Czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest dostosowany dla potrzeb grup, klubów i 

stowarzyszeń działających na terenie gminy, by w jak najszerszym zakresie gwarantować świadomość 

w poznawaniu kultury naszej małej ojczyzny. 

  

IX. POLITYKA SPOŁECZNA – OCHRONA ZDROWIA 

 

A. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej . 

Wyszczególnienie Liczba 
zadeklarowanych 
pacjentów 

Liczba uczniów objętych … 

  2018r.  2136             336 

  2019r.  2160             278 

 

    Dane statystyczne dotyczące roku 2018- 2019 

  Podstawowa Opieka Zdrowotna: 

Wyszczególnienie                   2018 r. 2019r. 

ilość udzielonych porad ogółem 11846  

w tym wizyty domowe 67 

11898 

w tym wizyty domowe 64 

dzieci i młodzież do 18 roku życia 3467 w tym wizyty domowe 3 3366 w tym wizyty domowe 2 

osoba w wieku 19 - 64  5146 w tym wizyty domowe 7 5144 w tym wizyty domowe 4 

osoba w wieku 65 lat i więcej 3233 w tym wizyty domowe  57 3388 w tym wizyty domowe  58 

 Poradnia Stomatologiczna: 

Wyszczególnienie                   2018 r.                     2019r. 

ilość udzielonych porad ogółem 914 995 

dzieci i młodzież do 18 roku życia 186 148 

osoba w wieku 19 - 64 548 575 

osoba w wieku 65 lat i więcej 180 272 
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Poradnia Rehabilitacyjna : 

Wyszczególnienie                   2018 r. 2019r. 

ilość przyjętych pacjentów  ogółem 361 358 

liczba wykonanych procedur 9821 9413 

 

   Zlecone badania laboratoryjne i diagnostyczne: 

      -ilość wykonanych badań : 

        2018 r.-  2695 

        2019 r.-  6277 

 

B. Świadczenia z Opieki Społecznej 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej  

                Rok  Liczba rodzin       Liczba osób w rodzinach 

                2015              106                         298 

                2016                93                         250 

                2017                84                         201 

                2018                76                         189 

                2019                70                         169 

 

 Liczba osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej na podstawie wydanych decyzji 

 w skali porównawczej do powiatu i województwa  

 2017r. 2018r. 2019r. 

Gmina Skomlin 130 117 109 

powiat wieluński (średnia) 210 188 173 

woj. łódzkie (średnia) 536 474 432 

 



31 
 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń w latach 2018-2019 

 Grupa Ogółem      Kobiety         Mężczyźni 

 2018    2019 2018     2019    2018      2019 

   0-17     53       52   27       29       26        23 

Produkcyjny     67        61   29       24       38        37 

Poprodukcyjny     12        12     9       11         3          1 

 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

2017 84 201 

2018 76 189 

2019 70 169 

 

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

Rodzaj świadczenia 2017r. 

 

2018r. 

 

 

2019r. 

świadczenie niepieniężne 66 60 56 

świadczenie pieniężne 64 57 54 

 

Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych 

                                          Typ rodziny 

Powód przyznania 
pomocy 

Ogółem 1-osobowa 2-osobowa 3-osobowa 4 i więcej 
osób 

Bezrobocie 34 17 3 1 13 

Niepełnosprawność 26 17 4 1 4 

Alkoholizm 16 9 2 2 3 

Długotrwała lub 
ciężka choroba 

14 8 5 1  

Bezradność w 
sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych 

 
9 

 
 

   
9 
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Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami                    
oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

Rodzaj świadczenia 2017r. 2018r. 2019r. 

liczba rodzin korzystających 

z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 

139 132 114 

 

 Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w latach 2017-2019 

 Rodzaj świadczenia 2017r. 2018r. 2019r. 

         liczba rodzin korzystających 
       ze świadczenia alimentacyjnego 

10 7 8 

 

Inne rodzaje pomocy i świadczeń 

Wyszczególnienie     2018r.               2019r. 

                              Dodatki mieszkaniowe 

Liczba gospodarstw domowych  1 3 2 

Kwota świadczeń w zł 2 4 809 2 149 

                                          Dodatki energetyczne 

Liczba gospodarstw domowych 3             0                 0 

Kwota świadczeń w zł 4             0                 0 

  

 

X. ZAKOŃCZENIE 

 

Ustawodawca wprowadzając w  ustawie o samorządzie gminnym zapis o opracowaniu Raportu 

o stanie Gminy  a później dyskusji nad nim nie wprowadził precyzyjnych zapisów jakie elementy 

powinny się w nim znaleźć i dlatego Raport może  nie spełniać oczekiwań wszystkich osób nim 

zainteresowanych, dlatego ważne są wszystkie uwagi i wnioski do Raportu 

Opracowały: 

 Jadwiga Kowalek – Sekretarz Gminy Skomlin 

 Jadwiga Madeja – Skarbnik Gminy Skomlin  

 

  Materiały źródłowe: 

1) Statystyki i analizy PUP w Wieluniu. 

2) Ocena zasobów pomocy społecznej . 

3) Sprawozdania jednostek i pracowników Urzędu. 

 

Zdjęcia: Jadwiga Kowalek 


