
 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BURZENIN ZA 2018r. 

 
 Informacje ogólne 
 

 Gmina Burzenin jest jednostką samorządową posiadającą na dzień 31.12.2018r. 5483 

mieszkańców.  
 Powierzchnia Gminy to 12.028 ha. 
 Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca gminy przyjęty do 

obliczania subwencji wyrównawczej na 2018 r. wyniósł 796,81zł (wg sprawozdania o dochodach 

podatkowych gmin za 2016 r. wg stanu na dzień 30.06.2017 r.), co plasowało jednostkę na 331 

miejscu wśród 2477 gmin. Należy zaznaczyć, iż średni współczynnik dla kraju wyniósł na 

analogiczny okres 1790,33zł, a jego rozpiętość dla jednostek wynosiła od 390,29zł do 31.962,75zł. 
 Według stanu na 31 grudnia 2018 stopa bezrobocia w gminie wyniosła 5,9%. Stopa 

bezrobocia dla powiatu wynosiła 5,6%, a dla województwa wynosiła 6,1%. Liczba osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w gminie Burzenin wynosiła 200, w tym 56,5% stanowiły kobiety, 43,5% 

mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 1,47%.  
 
 Budżet i finanse 
 

 1.Dochody budżetu Gminy 
 Wstępny poziom dochodów Gminy, określony w uchwale budżetowej, w zaokrągleniu 

wynosił 23,5 mln zł i w ciągu roku zwiększył się do 24,8 mln zł. Dochody stanowiły m.in. dochody 

własne, subwencje ogólne, dotacje celowe, dotacje zlecone, dochody majątkowe.  
 Struktura dochodów w 2018r.: 

 dochody własne    20,86 % 
 dotacje i subwencje    67,26 % 
 dochody majątkowe   0,54 % 
 PIT i CIT     11,34 % 

 

 2.Wydatki budżetu Gminy 

 Wstępny poziom wydatków Gminy, określony w uchwale budżetowej, w zaokrągleniu 

wynosił 23mln zł i zwiększył się do 27,6mln zł na koniec roku. 
 W strukturze wydatków bieżących największą część stanowiły wydatki na finansowanie 

edukacji, pomocy społecznej i rodziny. Gmina ponosiła również wydatki bieżące w zakresie 

gospodarki wodno – ściekowej, ochrony środowiska, utrzymania zieleni, utrzymania dróg, oświetlenie 

ulic, gospodarowanie odpadami, gospodarkę mieszkaniową, ochronę zdrowia. 
 
 3. Wynik budżetu 
 Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu, który na dzień 

31.12.2018 r. wyniósł 1.981.311,09 zł. Źródłem pokrycia deficytu były pożyczki i kredyty oraz wolne 

środki z 2017 r.  
Na dzień 31.12.2018 r. kwota wolnych środków do podziału w roku 2019 wyniosła 876.010,36 zł. 

 

 4. Poziom realizowanych inwestycji w 2018 r. 
 Poziom wydatków inwestycyjnych, finansowanych z budżetu gminy jest wielkością bardzo 

znaczącą. Ponad 14 % udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem wskazuje na 

prorozwojowy charakter gminy. Działalność inwestycyjna ukierunkowana była w ostatnim roku na 

przebudowę dróg gminnych, ale również na rozbudowę gospodarki wodno – ściekowej. Wydatki 

inwestycyjne gminy były realizowane przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków z UE i dotacji 

z budżetu państwa. Korzystanie z dofinansowania wymaga jednak posiadania w określonych kwotach 

własnych środków gminy. Przedstawiony udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 



 

 

 

świadczy o prawidłowej zdolności do obsługi zadłużenia, a w przyszłości do sięgania po różnego 

rodzaju źródła finansowania inwestycji. 
 
Zestawienie realizacji inwestycji w 2018 r. 
 

Nazwa zadania Kwota wydatków % 

wykonania 

planu 
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej 

poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w 

Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz 

budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczewicach 

89.098,93 62,04 

Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarośle wraz z elementami 

szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej 

326.389,12 98,91 

Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z 

elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej 

1.265.744,90 98,89 

Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj  446.299,53 99,18 

Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: przebudowa ulic 

Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego 

1.513.527,40 99,73 

Przebudowa ul. Złoczewskiej (drogi powiatowej nr 1705E) w 

zakresie włączenia ulicy Broniewskiego w miejscowości 

Burzenin 

19.518,21 99,58 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na 

rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą 

powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w 

miejscowości Burzenin 

2.200,00 44,00 

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla 

Komisariatu Policji w Złoczewie 

12.000,00 100,00 

Zakup motopompy wysokiej wydajności dla OSP Burzenin 3.400,86 100,00 
Zakup używanego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP 

Burzenin 

80.000,00 100,00 

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 7.0000,00 40,00 

Budowa linii nn dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Szczawno 

21.250,71 99,77 

Siłownia plenerowa ze strefą relaksu 43.222,20 100,00 

 
 5. Poziom zadłużenia i jego obsługa. 
 Podstawowym celem polityki długu było zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Gminy w celu 

sfinansowania zamierzeń ujętych w jednorocznych przedsięwzięciach oraz w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Wysokość zadłużenia została zaplanowana na bezpiecznym poziomie. 
Stan zadłużenia Gminy Burzenin i czasookres jego spłaty przedstawiał się następująco: 
 

Stan 

zobowiązania 

na dzień 

31.12.2018 

Lata spłaty zobowiązania i kwoty (zł) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

8.519.023,56 830.039,40

  
 

964.062,96

  
820.039,40 870.039,40 729.842,40 850.000,00 850.000,00 775.000,00 650.000,00 650.000,00 530.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Obsługa długu (koszty kredytowania) w latach 2019 – 2029 
 

 
 6. Prognoza nadwyżki na lata 2019 – 2029 
 

Lata Kwota 

planowanej 

nadwyżki (zł) 

Przeznaczenie nadwyżki 

2019 830.039,40 Spłata przypadających rat kredytów 

2020 964.062,96 Spłata przypadających rat kredytów 

2021 820.039,40 Spłata przypadających rat kredytów 

2022 870.039,40 Spłata przypadających rat kredytów 

2023 729.842,40 Spłata przypadających rat kredytów 

2024 850.000,00 Spłata przypadających rat kredytów 

2025 850.000,00 Spłata przypadających rat kredytów 

2026 945.000,00 Spłata przypadających rat kredytów 

2027 870.000,00 Spłata przypadających rat kredytów 

2028 870.000,00 Spłata przypadających rat kredytów 

2029 750.039,40 Spłata przypadających rat kredytów 

 

 7. Prognoza indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy na lata 2019 – 2029  
 

Lata Dopuszczalny (indywidualny) 

 wskaźnik zadłużenia 

Planowany wskaźnik zadłużenia 

2019 4,72 4,05 

2020 6,29 4,41 

2021 8,29 4,02 

2022 10,52 4,13 

2023 10,10 3,44 

2024 10,27 3,87 

2025 9,80 3,79 

2026 9,37 4,10 

2027 9,15 3,71 

2028 9,09 3,64 

2029 9,06 3,09 
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 Budżet obywatelski (fundusz sołecki) 
 

 W budżecie 2018r. nie wyodrębniano funduszu sołeckiego.    
 

 Realizacja strategii rozwoju Gminy 
 

 W Gminie Burzenin w 2018r. obowiązywała  Uchwała nr XXXIV/219/13 w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Gminy Burzenin na lata 2013-2020. 
 We wskazanym roku w ramach realizacji tejże strategii wykonano: 
 1) cel operacyjny A.2 Rozwój infrastruktury transportowej (w szczególności na potrzeby 

turystyki) –  inwestycje drogowe w miejscowości Burzenin, Waszkowskie (w tym dojazd w kierunku 

rzeki), Strumiany (ośrodki wypoczynkowe) oraz uzgodniono przystąpienie do prac projektowych 

przebudowy drogi wojewódzkiej w Burzeninie, 
 2) cel operacyjny A.3 Kreowanie marki regionalnej i promocja zintegrowanej oferty 

turystycznej – w szczególności promocja dotyczyła organizacji markowego Festiwalu Mleka i Miodu 

oraz charakterystycznych dla Gminy, lokalnych i tradycyjnych Dożynek oraz wydarzeń sportowych 

np. Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Nocą, 
 3) cel operacyjny A.5 Wspieranie ochrony środowiska (w tym w szczególności na potrzeby 

turystyki) - kontynuowano dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podjęto 

rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Burzenin, 
 4) cel operacyjny A.6 Ochrona i zabezpieczenie mieszkańców Gminy i odwiedzających ją 

turystów – zakupiono lekkie auto pożarnicze dla OSP Burzenin, wyposażenia dla jednostek straży oraz 

dofinansowano zakup nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Złoczewie, 
 5) cel operacyjny B.1 Zagospodarowanie rynku – uzyskano dofinansowanie na przebudowę 

placu przy Urzędzie Gminy, w tym utworzenie miejsc parkingowych i ujednolicenie elementów 

architektury, 
 6) cel operacyjny C.1 Zwiększenie wpływów do budżetu Gminy – współpracowano w 

zakresie wykorzystania potencjału możliwej do uruchomienia odkrywki węgla brunatnego  w obszarze 

dokumentacyjnym i przygotowawczym oraz w zakresie działania Stowarzyszenia „Tak dla kopalni”, 
 7) cel operacyjny C.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości wynikającej z prowadzenia 

odkrywki na ternie Gminy – podjęto współpracę w zakresie objęcia Gminy programem 

gazyfikacyjnym, zwiększającym potencjał infrastruktury techniczno - energetycznej, sprzyjającej 

tworzeniu mogących wspierać działalność górniczą, nowych działalności gospodarczych i tworzeniu 

nowych miejsc pracy. 
 

 Realizacja uchwał Rady Gminy 
 
 Rada Gminy Burzenin w roku 2018 podjęła i przekazała do realizacji 86 uchwał, z czego: 
- 26 uchwał objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu; 

- 60 uchwał objętych zostało nadzorem  Wojewody Łódzkiego. 

 Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 lipca 2018 r. 

stwierdzono nieważność uchwały nr XXX/219/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 14 czerwca 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej w wyniku skargi złożonej przez Wojewodę Łódzkiego. 

 

 Majątek Gminy 
 

 W zasobie nieruchomości znajduje się 301 ha gruntów stanowiących własność 

Gminy Burzenin, w tym grunty rolne, łąki i pastwiska 56 ha, drogi 207 ha, tereny 

mieszkaniowe i zabudowane 4ha, a grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 2 ha. 
 Łączna wartość mienia gminnego wyniosła 19.627.985,36 zł.  



 

 

 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. z tytułu gospodarowania 

nieruchomości Gmina uzyskała dochody netto w kwocie 53 410,93zł, z tego:  
 

- z tytułu  sprzedaży nieruchomości       16.995,00 zł,       
- z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości      20.781,64 zł, 
- z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste    10.297,57 zł,            
- z tytułu oddania w trwały zarząd,                   2.876,72 zł, 
- z tytułu zwrotu kosztów przygotowania służebności przesyłów    2.460,00 zł 
 

 W/w okresie do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu: 
- przybyło 0,0305 ha gruntów. Zwiększenie nastąpiło z mocy prawa, a dotyczyło działki gruntu 

wydzielonego pod drogi publiczne na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego z działki 

prywatnej, 
- ubyło 0,1652 ha gruntów w postaci sprzedanej działki budowlanej oraz ¼ udziału w działce 

stanowiącej drogę wewnętrzną. 
 

 Ład przestrzenny 
 

Gmina Burzenin posiada obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Burzenin uchwalone uchwałą Rady Gminy Burzenin nr XXX/217/2017 z dnia 

14 czerwca 2017 r., 
Ostatnia ocena aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została dokonana Uchwałą 

Rady Gminy Burzenin nr LV/339/2014 z dnia 28 października 2014 r. 

Stopień pokrycia planami miejscowymi obszaru gminy wynosi 2,7 %. Na terenie Gminy Burzenin 

obowiązuje 9 planów miejscowych. 
 Główne kierunki wskazanego działania Gminy w materii ładu przestrzennego wg stanu na 

koniec 2018r. dotyczą: 
a) sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego:  Burzenin ul.  Rynek i 

Złoczewska, 
b) sporządzenia zmiany / aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru części miejscowości: Burzenin, Witów, Strumiany. 
 
 Zasoby materialne Gminy i realizowane programy 
 

 Gmina Burzenin nie posiada gminnego programu rewitalizacji (art. 14 ustawy o rewitalizacji) 

oraz lokalnego programu rewitalizacji (art. 18 ust. 2 pkt 6 usg). 

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zgodnie z Uchwałą nr 

VII/55/2015 z dnia 30 kwietnia, jest obowiązującym na lata 2015-2019. 
 Wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego przedstawia się następująco: 

a) Wolnica  Niechmirowska    7 lokali, 
b) Burzenin     2 lokale (w tym 1 w trwałym zarządzie), 
c) Majaczewice    1 lokal. 

    Na koniec roku 2018 Gmina Burzenin nie posiadała wolnych i zdatnych do użytkowania 

mieszkań w swoim zasobie. 
 

     Wykorzystanie zasobu nieruchomości Gminy 2018r. przedstawia się następująco: 

a) trwały zarząd - 2  ha, w tym dla Zespołów Szkół w  Burzeninie i Waszkowskiem, GOZ i 

GOPS w Burzeninie, 
b) dzierżawa i najem - 16  ha gruntów oraz nieruchomości, w tym między innymi na cele: 

mieszkaniowe (lokale), garażowe, parkingowe (boks garażowy w Burzeninie oraz obszar 

gruntu na miejsce parkingowe), letniskowe (3 domki letniskowe), powierzchnie reklamowe w 

Burzeninie i Strumianach, rolne (wydzierżawiane rolnikom indywidualnym w Witowie, 

Burzeninie, Wolnicy Grabowskiej i Redzeniu Drugim). 



 

 

 

c) użyczenie na cele statutowe dla: 
- Gminnego Domu Kultury, 
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie, 
- OSP w Ligocie i Prażmowie, 
- Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Burzeninie z siedzibą                       

  w Prażmowie, 
- Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” z siedzibą w Warcie (plac  

   pod siłownię zewnętrzną), 
d) użytkowanie wieczyste (częściowo do przekształcone ustawowo w 2019r. we własność) 2 ha, 
e)  zarząd drogowy (drogi )            207 ha, 
g)   pozostała administracja Urzędu Gminy              74  ha. 
  
 Plan działań na kolejny rok dotyczący zasobu nieruchomości gminnych obejmuje między: 
a)  przygotowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości użytkowanych jako droga, 
b) remonty budynków świetlic wiejskich, 
c) remont obiektów administracyjnych (w tym np. wymiana rur CO), 
d) sprzedaż działek budowlanych w Tyczynie i Świerkach, 
e) przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych działań inwestycyjnych, szczególnie w 

obszarze drogowym. 
 
 Ochrona zabytków 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  Gmina 

Burzenin w 2018r. przyjęła opracowany na lata 2018-2021 Gminny program opieki nad zabytkami. 
 Gminny Program Opieki nad Zabytkami formułuje szereg działań samorządu w zakresie 

opieki nad zabytkami z terenu Gminy. Wyznaczone kierunki i zadania uwzględniają specyfikę dziejów 

Gminy i charakter jego dziedzictwa kulturowego, są zgodne z celami wskazanymi w ustawie o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także komplementarne w stosunku do pozostałych 

dokumentów strategicznych, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz strategia rozwoju gminy. 

 

 Infrastruktura komunalna 
 

 Gmina Burzenin posiada obowiązujący Wieloletni  plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych uchwalony Uchwałą nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Burzenin z 

dnia 23 lutego 2018r. Plan ten na lata 2018 – 2019 przewidywał realizacje następujących zadań :                                                                              

a/ budowę stacji uzdatniania wody w Prażmowie za kwotę 4.526.400 zł, 
b) rozbudowę sieci wodociągowej w Majaczewicach za kwotę 29.520 zł, 
c) rozbudowę sieci wodociągowej w Strumianach (ul Widawska) za kwotę 36.900 zł, 
d) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Burzeninie (ul. Zamłynie) za kwotę 92.250 zł, 
e) wykonanie zasilania awaryjnego SUW Grabówka wraz z pomiarem poziomu wody w zbiornikach 

wyrównawczych na SUW Grabówka za kwotę 159.900 zł. 
Pkt. b), c), d) zrealizowano, a w trakcie realizacji (rozpoczęte w 2018r.) są zadania określone lit. a) i e). 

 
 Zasoby i realizowana pomoc społeczna 
 

 1. Pomoc społeczna 
 Z pomocy społecznej i wsparcia w gminie Burzenin w 2018 roku skorzystało 285 osób, co 

stanowiło 5,2% wszystkich mieszkańców Gminy. W stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 22 osoby, natomiast liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 33 

osoby. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 

137 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 44 osoby. Najczęściej występującymi 

przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 



 

 

 

społeczną, w 2018 roku było kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, wielodzietność. Należy zaznaczyć, że powody przyznawania pomocy są ze sobą 

powiązane, dlatego też osoby i rodziny objęte pomocą społeczną występują jednocześnie w kilku 

kategoriach świadczeniobiorców (np. ubóstwo + bezradność + bezrobocie). 
 Z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń pieniężnych skorzystało 79 osób, zaś 

w postaci świadczeń niepieniężnych 149 osób. Odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej dotyczyła 15 osób. W gminie funkcjonował 1asystent rodziny, który objął swoją opieką 7 

rodzin.  
 Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 446 rodzin. W stosunku 

do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 29 rodzin. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w 

formie zasiłku wychowawczego wyniosła 3 937 511 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała 

o 80 094 000 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 334 rodzin. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 10 rodzin. 

 W Gminie Burzenin, poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej, nie funkcjonowały inne placówki 

pomocy społecznej, ale korzystano ze współpracy z innymi jednostkami np. niepełnosprawni 

mieszkańcy Gminy korzystali z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Grójcu Wielkim. Na terenie Gminy działa też  Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich 

Rodzin. Punkt prowadzony jest przez psychologa.  
Kadra GOPS-u liczyła 7 osób + 2 osoby, świadczące usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. 
 Środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2018 

roku 7 535 551 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 142 157 zł (co 

stanowi 1,92%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 6 400 358 zł, co stanowiło 84,93% ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 989 952 zł, 

co stanowiło 13,14% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona 

zdrowia wydatkowano 79 019 zł, co stanowiło 1,05% ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. 
 W 2018r. GOPS uczestniczył w: 
- konkursie ogłoszonym przez MRPiPS - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 

w którym wsparciem objęto 7 rodzin (29 dzieci). Łączna kwota programu - 29 935,61; 
- programie osłonowym Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wsparciem w ramach programu 

objęto 261 osób na łączną kwotę 111 572,00; 

- programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego 

Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Wsparciem w nim objęto 660 osób. 
 Z analizy zasobów i obszaru działania wynika, iż:  
- odnotowuje się spadek ludności w gminie; 
- na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła się liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, na co niewątpliwie wpływ miały programy socjalne wprowadzone przez państwo, a 

szczególnie "Program 500+"; 
- główne powody udzielania pomocy i wsparcia to: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, 

bezrobocie, niepełnosprawność; wielodzietność, alkoholizm, bezradność w 
sprawach opiekuńczo - wychowawczych; 
- znacząco wzrastają nakłady finansowe, związane z opłatą gminy za pobyt w domach pomocy 

społecznej; 
- na terenie Gminy nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego oraz organizacje pozarządowe 

działające w obszarze pomocy społecznej; 
- kadra Ośrodka jest zatrudniona zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej. 
  
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2018 rok 

zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr XXXVII/252/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.  

Gmina prowadziła w 2018r. szereg inicjatyw mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom 

alkoholizmu, adresowanych dla całej społeczności poprzez między innymi: 



 

 

 

 1) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ścisłej 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i grupą AA „KROKUS” w Burzeninie 

poprzez 
 a) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

 b) kierowanie osób na badanie diagnostyczne w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia, 

 c) wsparcie funkcjonowania punktu konsultacyjnego (bezpłatne udzielanie pomocy oraz 

udzielanie informacji o chorobie alkoholowej i możliwościach jej leczenia), 
 2) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemami alkoholowymi, 

ochrona przed przemocą w rodzinie.  
 3) zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 

członków ich rodzin, 
 4) dofinansowanie wypoczynku spełniającego rolę socjoterapii dla dzieci z problemem 

alkoholowym, 
 5) zakup książek materiałów dydaktycznych i programów multimedialnych o tej problematyce 
 6) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej. 
 Dochody w 2018r. w ramach tego programu wyniosły 79.118,05zł, a wydatki – 74.019,49 zł.  
 

 3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na 2018 rok zatwierdzony został uchwałą 

Rady Gminy Burzenin Nr XXXVII/253/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Gmina realizowała w ramach 

tego programu zadania mające na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom narkomanii, 

adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej. Działania obejmowały m.in.: 
 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem (dofinansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w 

zakresie pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, współpraca z placówkami i 

instytucjami mogącymi udzielić pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i współuzależnionym), 
 2) pomoc psychologiczną i prawną, 
 3) zakup broszur, materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, 
 4) działalność informacyjną i edukacyjną. 
 W ramach programu w 2018r. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. 

 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
 Realizacja program współpracy Gminy Burzenin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2018r. obejmował płaszczyznę finansową 

oraz pozafinansową. 
 Współpraca finansowa polegała na udzieleniu w ramach konkursów dotacji finansowych na 

realizację następujących zadań: 
 a) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 5.000,00 zł, 
 b) z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 39.000,00 zł, w tym na upowszechnianie i 

rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej – 27.000,00 zł oraz na upowszechnianie i 

rozwój kultury fizycznej w zakresie sportów atletycznych – 12.000,00zł. 
 Podpisano również 2 umowy na realizację zadań publicznych w ramach tzw. małych zleceń. 

Wysokość przekazanych dotacji na podstawie zawartych umów w tym trybie wyniosła  6 660,00 zł.  
  Współpraca pozafinansowa polegała na informowaniu o planowanych kierunkach 

działalności samorządu i samych organizacji pozarządowych (m.in. poprzez publikowanie informacji 

na stronach internetowych Gminy), prowadzeniu konsultacji i udziale przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy (z prawem zabierania głosu), 

udzielaniu przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym np. w przygotowaniu 

projektów i pisaniu wniosków, udostępnianiu pomieszczeń na spotkania związane z działalnością 

statutową tych organizacji, promowaniu lokalnych organizacji pozarządowych, udostępnianiu 

gminnych obiektów (boisk sportowych, świetlic,...). 
 



 

 

 

 Pozostałe formy współpracy 
 

 W ramach pozostałych form współpracy i współdziałania Gmina Burzenin m.in.: 
a) nawiązała kontakty z ukraińską Gminą Biloghirya,  
b) współpracowała z Gminami Sieradz, Warta i Pęczniew w zakresie działania Lokalnej Grupy 

Działania „Przymierze Jeziorsko, która jest m.in. dysponentem środków PROW, 
c) uczestniczyła w Związku Gmin Wiejskich, który reprezentował kilkaset gmin i występował z 

wnioskami i opiniami w stosunku do strony rządowej  w kwestiach np. opłat eksploatacyjnych, 

oświaty i wielu innych zagadnień,, 
d) była członkiem Stowarzyszenia „TAK dla kopalni”, wspierającego inicjatywę uruchomienia 

Odkrywki Złoczew. 
 

 

 

Burzenin, 30.05.2019r. 
 


