Brąszewice, dn. 28.05.2019 rok

RAPORT O STANIE GMINY BRĄSZEWICE
W ROKU 2018

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wójt przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Brąszewice w roku 2018.
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną
gminy Brąszewice. Zgromadzone w nim zostały dane o aspektach funkcjonowania gminy w
roku 2018.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do
obiektywnej, opartej na faktach, oceny.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Brąszewice, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w
posiadaniu Urzędu.

I.

Informacje ogólne

Gmina Brąszewice położona jest w zachodniej części powiatu sieradzkiego w województwie
łódzkim, na Wysoczyźnie Złoczewskiej wchodzącej w skład Niziny Wielkopolskiej. Gmina
sąsiaduje z gminami: Klonowa, Błaszki Brzeźnio, Złoczew i Wróblew w województwie
łódzki, w województwie wielkopolskim z gminą Brzeziny i Czajków. Powierzchnia gminy
wynosi ok 106 km2, z czego lasy zajmują blisko 34 %. Gmina Brąszewice to gmina typowo
rolnicza. Dominują uprawy zbóż i kukurydzy oraz hodowla bydła mlecznego.
Zarejestrowanych jest blisko 200 firm, głownie z branży przetwórstwa drewna, transportu
oraz handlu i usług.
Na terenie gminy znajduje się Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu, którego
całkowita powierzchnia zajmuje 14204 ha z czego 55 % leży na terenie Gminy Brąszewice.
Obszar ten w dużej części pokrywają lasy. Na terenie Nadleśnictwa Złoczew od 1963 istnieje
rezerwat przyrody „Jaźwiny” utworzony w celu zachowania wielowarstwowego boru
mieszanego wilgotnego, naturalnego pochodzenia, na stanowisku wyspowym, wśród
rozległych borów suchych. W pobliżu rezerwatu występuje stanowisko Długosza
Królewskiego - największa, rzadko występująca , chroniona paproć krajowa. Na terenie
gminy znajduje się 19 pomników przyrody (okazów drzew).
Gmina Brąszewice obejmuje 20 sołectw: Błota, Brąszewice I, Brąszewice II, Bukowiec,
Chajew, Chajew Kolonia, Czartoria, Gałki, Godynice, Kamieniki, Kosatka, Przedłęcze,
Sokolenie, Starce, Szczesie, Trzcinka, Wiertelaki, Wojtyszki, Wólka Klonowska i
Zadębieniec.

II.

Realizacja polityk, programów i strategii

W gminie w 2018 r. realizowane były następujące dokumenty strategiczne i programy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wieloletnia prognoza finansowa
Strategia wraz z Programem Rozwoju Gminy Brąszewice na lata 2014-2020
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Gminny Program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2018 rok
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na
lata 2018-2020
7. Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w
gminie Brąszewice na 2018 r.
1. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2018-2030. W ciągu roku
WPF podlegał weryfikacji i dostosowaniu wskaźników do bieżącej sytuacji i potrzeb
Gminy.
2. Strategia wraz z Programem Rozwoju Gminy była realizowana w 2018 r. w zakresie
 poprawy stanu infrastruktury komunalnej,
 rozwoju infrastruktury drogowej w gminie
 rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej
 rozwoju infrastruktury społecznej
 zwalczania problemów społecznych występujących wśród mieszkańców
 organizacji wydarzeń kulturalnych
 wspierania rolnictwa
 udoskonalenia systemu gospodarki odpadami
 przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego
3. W 2018 r. zrealizowano gminny program profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych w zakresie:
 zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
 udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 prowadzenia profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
 wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
 działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na realizację programu przeznaczono kwotę 45191,57 zł
4. W 2018 r. zrealizowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:



Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
 udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomani pomocy
psychospołecznej i prawnej
 prowadzenia profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
 Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów narkomanii
 Pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowania ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego
Na realizacje programu przeznaczono kwotę 1000,00 zł
5. W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. priorytetowymi
zadaniami publicznymi przewidzianymi do zlecenia w ramach realizacji
programu były zadania z zakresu:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
3) ochrony, promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałaniu patologiom społecznym,
4) profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
5) wspierania zadań z zakresu promocji, ochrony środowiska i estetyki gminy;
organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Powierzenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym odbyło się w formie
konkursu.
Na realizację programu przekazano kwotę 37 000 ,00 zł
Do konkursu przystąpiła jedna organizacja Ludowy Klub Sportowy Brąszewice wnioskując o
kwotę 35 000,00 zł LZS Brąszewice otrzymało wnioskowaną dotację na wspieranie i
upowszechnienie kultury fizycznej. Dotacja została wykorzystana w całości i prawidłowo
rozliczona.
6. Zgodnie z Wieloletnim Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych na 2018 r. zaplanowano do realizacji 3 inwestycje. W 2018 r. wykonano
dwie z nich:
 przebudowa istniejącej SUW wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego),
wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w Godynicach
 rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej łączącej wodociąg Godynice z pozostałymi
wodociągami .
7. Gmina realizowała program opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu
bezdomności zwierząt. Gmina ponosiła koszty za utrzymanie bezdomnych psów w
schronisku. Na dzień 1 stycznia 2018 r. w schronisku było umieszczonych – 32 psy,
natomiast w dniu 31 grudnia 2018 r. przebywało w schronisku 34. Na przełomie roku do
schroniska przybyło 9 psów. 6 psów adoptowano, 1 – eutanazja , 4 – upadki.
Na realizacje programu przeznaczono kwotę 72 000,00 zł, natomiast wydatkowano
– 66 225,66 zł.

III.

Finanse gminy

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 22.502.056,29 zł oraz wydatki w
kwocie 25.065.214,29 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt na 2018 roku w kwocie
1.894.896,00 zł został zaciągnięty w kwocie 1.664.896,00 zł, czyli o 230.000,00 zł mniej niż
zakładano w uchwale budżetowej.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.943,55 zł, natomiast wydatki w
przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.158,21 zł.
W gminie funkcjonuje 6 jednostek organizacyjnych:
Szkoła Podstawowa w Brąszewicach im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa w Godynicach
Szkoła Podstawowa w Żurawiu
Publiczne Przedszkole w Brąszewicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach
W planach finansowych tych jednostek na rok 2018 przewidziano wydatki łącznie z
zadaniami zleconymi na poziomie 13.370.592,61 zł. zł . Wydatki te zostały zostały
wykonane zgodnie z założeniami.
Na rok 2018 został wyodrębniony z budżetu gminy fundusz sołecki. W ramach funduszu
zrealizowano wydatki na łączną kwotę 376.099,46 zł. W ramach funduszu sołeckiego
zrealizowano następujące przedsięwzięcia:












zakupiono mieszankę granitową na drogi gminne w sołectwach: Kamieniki, Wólka
Klonowska, Kosatka, Wiertelaki, Gałki, Wojtyszki, Bukowiec Pluty, Sokolenie,
Trzcinka
przeznaczono na współfinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej SPSK w Chajewie.
wykonano remont strażnicy OSP w sołectwie Błota,
wykonano kostkę brukową przy strażnicy w sołectwie Przedłęcze,
wykonano altankę przy strażnicy OSP w sołectwie Starce,
zakupiono wiatę przystankową w sołectwie Czartoria
wznowiono geodezyjnie granice dróg gminnych w sołectwie Szczesie
przeznaczono fundusz na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi w miejscowości
Brąszewice ul. Kasztanowa
wykonano utwardzenie placu w sołectwie Godynice
zakupiono lustro drogowe w sołectwie Przedłęcze.

Wszystkie przedsięwzięcia wskazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zostały
wykonane.
Na promocję gminy w 2018 r. wydano 42.102,37 zł, które przeznaczono min. na: festyn
rodzinny, zakup materiałów promocyjnych, wydanie folderu promocyjno-informacyjny
Gminy. W 2018 r. nie wydawano własnych tytułów prasowych.

IV.

Mieszkańcy gminy

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się
o 4 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4562 osób, w tym 2256 kobiet i
2306 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:




liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 375 osób,
a liczba mężczyzn – 425,
liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1366 osób, a liczba mężczyzn
w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1499 osób.
liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 515 osób, a liczba mężczyzn 264 osób

W 2018 r. narodziło się w gminie 67 mieszkańców, w tym 28 chłopców i 39 dziewczynek,
a zmarły 43 osoby.
W Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31 grudnia 2018 roku zarejestrowanych było 109
bezrobotnych.
Strukturę bezrobocia w Gminie Brąszewice przedstawia poniższa tabela.
Ogółem Kobiety Mężczyźni Z prawem W wieku W
wieku
do zasiłku
18-44 lata
powyżej 44 lat
01.01.2018 r. 105
64
41
7
79
26
31.12.2018 r. 109
73
36
9
82
27
Bezrobocie na przełomie roku wzrosło o 4 osoby. Na koniec 2018 roku bezrobocie w gminie
było na poziomie 2,4 % .
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 15 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba ta nie uległa zmianie. W 2018 r. wydano
10 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie tym nie odebrano
żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. na podstawie oświadczeń złożonych
przed przedsiębiorców wynosiła 2 035 838,44 zł.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 40 zgłoszeń
przypadków nadużywania alkoholu.
Na koniec 2018 r. w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
zarejestrowanych było 203 przedsiębiorców. Na przełomie roku zarejestrowano 12 nowych
działalności gospodarczych, a wyrejestrowano 13 przedsiębiorców.

V. Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 438 osób, w tym 199 osób
w wieku 0-17 lat,18-65 lat 223 osoby oraz w wieku powyżej 66 lat -16 osób . W 2018 roku z
pomocy społecznej skorzystało 102 rodziny, w tym 45 rodzin
poniżej kryterium
dochodowego oraz 57 rodzin powyżej kryterium dochodowego.

Na 1 stycznia 2018 r. 392 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31
grudnia 2018 r. 399 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny,
wynosiła na początek roku 764, a na koniec roku 773 Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r.
wyniosła 2.773.258,39 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych –163.790,00 zł
Na początek 2018 r. 497 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na
koniec 2018 r. 465 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymali świadczenie
wychowawcze (tzw.500+) wynosiła na początek roku 863 osoby, a na koniec roku 822 osoby.
Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego wyniosła za 2018 r – 4 448 810,30 zł

VI. Infrastruktura drogowa, wodociągowo-kanalizacyjna
Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg gminnych wynosiła 94 km, a dróg wewnętrznych
ok 64,14 ha. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 27,66 % wszystkich dróg, a pod
koniec poprzedniego roku 28,73 %. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, 8,51% i
w ciągu roku ilość ta nie uległa zmianie, drogi żwirowe stanowiły 62,77 % na początku roku,
63,83 % na koniec roku.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 108 690 m, a na koniec
109 460 m. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada ok. 99 % budynków.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej własnością gminy wynosiła 12 100 m na
początku 2018 r. i w ciągu roku nie uległa zmianie. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało
228 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 243 przyłącza. Dostęp
do sieci kanalizacyjnej posiada ok 20 % budynków.
Opłaty za pobór wód za 2018 r. wniesione do Wód Polskich wyniosły 28.013,00 zł.
Opłaty za odprowadzenie ścieków za 2018 r. do Wód Polskich wyniosły 1.937,83 zł.
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2018 r. wyniosły 1.783,00 zł.

VII. Inwestycje
W 2018 r. Wykonane zostały następujące inwestycje:
1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz
wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Godynice –koszt 955.121,10zł,
2. Budowa boisko wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żurawiu – koszt
324.961,80 zł
3. Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w
Chajewie – koszt 291.333,21 zł
4. Budowa wodociągu w miejscowości Zadębieniec - koszt 75 .000,00 zł
5. Przebudowa drogi w miejscowości Salamony - koszt 571.841,13 zł na którą pozyskano
dotację w wysokości 233 948,00 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

6. Przebudowa drogi w miejscowości Godynice – koszt 285 401,22 zł, na którą otrzymano
dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu
wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie: 42 760,00 zł
7. Remont drogi w miejscowości Brąszewice, ul. Nierychlewskiego – koszt 44 993,52 zł
8. Przebudowa drogi w miejscowości Brąszewice, ul. Kasztanowa - koszt 302 419,06 zł
9. Przebudowa drogi w miejscowości Zadębieniec - koszt 177 759,51 zł
10. Na terenie gminy Lasy Państwowe wykonały drogę betonową o długości 1,63 km
łączącą Gminę Brąszewice z Gminą Brzeziny.
11. Wykonanie ogrodzenia działki pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów za kwotę
24 723,00 zł
12. Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się przepompownia ścieków w
miejscowości Brąszewice – 8 760,00 zł
13. Wykonanie oświetlenia przy ul. Górnej i Parkowej 33 210,00 zł
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błota –
koszt 4 000,00 zł

VIII. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2018r. zasób gminy obejmował następujące mieszkania:
1. Brąszewice, ul. Sieradzka 100 - w budynku znajdują się 3 mieszkania,
2. Brąszewice ul. Sieradzka 61 - w budynku znajduje się 1 mieszkanie,
3. Brąszewice, ul. ks. Nierychlewskiego –w budynku znajdują się 2 mieszkania,
4. Chajew 44 A- w budynku znajduje się 2 mieszkania
5. W Publicznej Szkole Podstawowej Chajew 44 - w budynku znajduje się 1 mieszkanie
6. W Szkole Podstawowej w Żurawiu, Żuraw 18- w budynku znajdują się 3 mieszkanie
7. Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 31 grudnia 2018 r.- 12 mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66,1 m2 , a ogółem w przeliczeniu na
jednego mieszkańca gminy- 0,2 m2.
W 2018 r. nie oddano do użytku nowych mieszkań.
W 2018r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.
W 2018 r., nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
W zasobie gminy w 2018r. znajdywały się następujące budynki niemieszkalne:
1. Brąszewice, ul. Sieradzka 100 - usługi weterynaryjne do czerwca 2018 r.
2. Brąszewice, ul. Sieradzka 100A -Poczta Polska S.A.
3. Godynice 15 - Gminna Biblioteka Publiczna
4. Godynice 15 - usługi fryzjerskie.

IX.

Transport

Gmina Brąszewice nie dysponowała w 2018 roku własnym transportem zbiorowym. Teren
gminy obsługiwany był przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Sieradzu.

X. Sprawy obywatelskie
Do urzędu gminy wpłynęło w 2018 roku 58 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej. W przypadku 57 wniosków informacja została udostępniona wnioskodawcy.
W przypadku 1 wniosku została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji
publicznej. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej nie było odwołań.
W roku sprawozdawczym wpłynęła jedna petycja dotycząca sterylizacji i czipowania psów i
kotów.
W roku sprawozdawczym nie wpłynęła żadna skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego.

XI. Przestępczość w gminie
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy odnotowano następujące
przestępstwa:
1. Rozbój – 1 przestępstwo
2. Bójki i pobicia – 0 przestępstw
3. Uszkodzenie ciała – 0 przestępstw
4. Kradzież z włamaniem – 6 przestępstw
5. kradzieże – 2 przestępstwa
6. kradzieże pojazdów – 1 przestępstwo
7. uszkodzenie mienia - 1 przestępstwo
8. Przestępstwa drogowe – 21 przestępstw
Gmina Brąszewice przyznała w 2018 roku dotację dla Komisariatu Policji w Błaszkach w
wysokości 3000,00 zł na zakup pojazdu służbowego. W urzędzie gminy udostępnione było
pomieszczenie dla Policji w celu pełnienia dyżuru przez dzielnicowego tak, aby mieszkańcy
mieli łatwiejszy dostęp i kontakt z Policją.

XII. Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które
zrzeszają ok. 600 druhów. Dwie jednostki: OSP Brąszewice i OSP Godynice należą do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
W 2018 roku ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy wyjeżdżały do 22 pożarów i
24 miejscowych zagrożeń.
W gminie funkcjonują dwie orkiestry dęte przy OSP w Brąszewicach i przy OSP
w Godynicach.
Na ochrony przeciwpożarową w 2018 r wydatkowano kwotę 199.465,46 zł z budżetu Gminy
Brąszewice
Dodatkowo w 2018 r. pozyskano dofinansowanie na zakup sprzętu ratującego życie z
Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 55.434,02 zł oraz 12.500,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi. W ramach dofinansowania KSRG powiatu sieradzkiego
otrzymano dofinansowanie w wysokości 29.000,00 zł dla OSP Brąszewice, 12.234,00 zł dla

OSP Godynice będących w KSRG oraz 10.000,00 zł dla OSP Starce i 8.000,00 zł dla OSP
Czartoria w ramach przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.

XIII. Oświata
W gminie w 2018 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, w tym jedna z
oddziałem gimnazjalnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brąszewice, w tym
2 z oddziałami przedszkolnymi oraz 2 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi
prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
Przez cały rok 2 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego.
Wydatki Gminy na oświatę, oprócz przedszkoli, wynosiły 7 283 432,98 zł, z czego
4 723 176,00 zł (64,8%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu
państwa. Pozostałe to środki własne gminy.
Wydatki na poszczególne szkoły kształtowały się następująco:
l.p
.

Nazwa
szkoły

Średnia
liczba
uczniów
SP *

Wydatki
bieżące na
uczniów SP )

1.

Szkoła
Podstawow
a im. Jana
Pawła II w
Brąszewica
ch
Szkoła
Podstawow
aw
Godynicach
Szkoła
Podstawow
aw
Żurawiu
Publiczna
Szkoła
Podstawow
a SPSK im.
Św.
Mikołaja w
Chajewie

216

2.

3.

4.

Wydatki
bieżące na
dzieci
oddz.
przedszk.)

2690687,20

Średnia
liczba
dzieci w
oddz.
przedszk.
*
12456,89 0

99

1225871,15

12382,54 38

48

687410,02

43

528213,54

Wydatki
bieżące /
1 ucznia

Wydatki
bieżące / 1
dziecko w
oddz.
przedszk.

WYDAT
KI
RAZEM
/1
ucznia,
dziecko
12456,89

155885,91

4102,26

16484,80

14321,04 19

140643,23

7402,28

21723,32

12284,04 11

58423,40

5311,22

17595,26

0,00

5.

Publiczna
58
668740,97
11530,02 9
64522,77
7169,20
18699,22
Szkoła
Podstawow
a SPSK im.
Św.
Bernadetty
Soubirous
w Trzcince
SUMA
464
5800922,88
12501,99 77
419475,31 5447,73
17949,72
*średnia liczba oznacza 2/3 liczby uczniów wg SIO z 30.09.2017 +1/3 uczniów wg SIO z
30.09.2018
W szkołach odbywała się nauka języka angielskiego we wszystkich oddziałach, natomiast w
klasach VII, VIII i oddziałach gimnazjalnych nauka języka niemieckiego. Dodatkowo 48
uczniów klas IV-VI korzystało z nauki języka niemieckiego jako języka dodatkowego.
Liczba uczniów w szkołach kształtowała się następująco:

Rok szkolny 2017/18
l.p.

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Brąszewicach
2.
Szkoła Podstawowa w
Godynicach
3.
Szkoła Podstawowa w
Żurawiu
4.
Publiczna Szkoła Podstawowa
SPSK im. Św. Mikołaja w
Chajewie
5.
Publiczna Szkoła Podstawowa
SPSK im. Św. Bernadetty
Soubirous w Trzcince
RAZEM
stan wg SIO na 30.09.2017r.
1.

12

226

Średnia
liczebność
oddziału
19

9

136

15

7

66

9

7

50

7

8

64

8

43

542

13

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

Rok szkolny 2018/19
l.p.

Nazwa szkoły

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

1.

Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Brąszewicach
Szkoła Podstawowa w
Godynicach
Szkoła Podstawowa w
Żurawiu

10

196

Średnia
liczebność
oddziału
20

10

140

14

8

70

9

2.
3.

Publiczna Szkoła Podstawowa
SPSK im. Św. Mikołaja w
Chajewie
5.
Publiczna Szkoła Podstawowa
SPSK im. Św. Bernadetty
Soubirous w Trzcince
RAZEM
stan wg SIO na 30.09.2018r.
4.

8

61

8

9

75

8

45

542

12

Do jednego oddziału uczęszczało w roku szkolnym 2017/18 średnio 13 uczniów. Najwięcej w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach – 19 uczniów, najmniej w Publicznej
Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chajewie – 7 uczniów.
W roku szkolnym 2018/19 do jednego oddziału uczęszczało średnio 12 uczniów. Najwięcej w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach – 20 uczniów, najmniej w
Publicznych Szkołach Podstawowych Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w
Chajewie i Trzcince średnio po 8 uczniów w oddziale.
W 2018r. szkoły na terenie gminy ukończyło 52 uczniów oddziałów gimnazjalnych. Do
kolejnej klasy promocji, w związku z wydłużeniem okresu nauki na danym etapie
edukacyjnym, nie otrzymał 1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Kadra pedagogiczna w szkołach kształtowała się następująco:
Rok szkolny 2017/18

Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Brąszewicach
2.
Szkoła Podstawowa w
Godynicach
3.
Szkoła Podstawowa w
Żurawiu
4.
Publiczna Szkoła Podstawowa
SPSK im. Św. Mikołaja w
Chajewie
5.
Publiczna Szkoła Podstawowa
SPSK im. Św. Bernadetty
Soubirous w Trzcince
RAZEM
stan wg SIO na 30.09.2017r.
1.

Rok szkolny 2018/19
l.p. Nazwa szkoły

dyplomowan
y

mianowany

kontraktowy

Stopień awansu zawodowego

0

0,78 1,83 5,95

21,50 30,06

0

0

2,50

9,11

13,61

0

0,49 0,88 2,88

5,22

9,47

0

0,76 1,40 3,95

3,88

9,99

0

0

3,27

9,07

0

2,03 8,06 19,13 42,98 72,2

2

1,95 3,85

Stopień awansu zawodowego

Razem
(etaty)

stażysta

Nazwa szkoły

brak

l.p.

0

1,28 5,66

17,45 24,39

0

0

2

11,50 15,08

0

0

0,63 3,22

5,49

9,34

0

0

1,62 4,14

3,81

9,57

0

0

2,03 3,90

4,57

10,5

0

0

7,56 18,50 42,82 68,88

1,58

Razem
(etaty)

kontraktowy

dyplomowan
y

stażysta

0

mianowany

brak
Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Brąszewicach
2.
Szkoła Podstawowa w
Godynicach
3.
Szkoła Podstawowa w
Żurawiu
4.
Publiczna Szkoła Podstawowa
SPSK im. Św. Mikołaja w
Chajewie
5.
Publiczna Szkoła Podstawowa
SPSK im. Św. Bernadetty
Soubirous w Trzcince
RAZEM
stan wg SIO na 30.09.2018r.
1.

Na jeden etat nauczyciela w szkole przypada średnio 8 uczniów.
Wójt Gminy w 2018 roku przyznał stypendia socjalne dla 159 uczniów w trudnej sytuacji
materialnej i rodzinnej. Wynosiły one 53 070,00 zł, w tym 47 670,00 zł przyznana dotacja, a
5.400,00 zł wkład własny gminy
W 2018 roku na terenie gminy funkcjonowało 1 przedszkole gminne, do którego wg
SIO na dzień 30.09.2018r. uczęszczało 94 dzieci, w tym 43 dziewczynki i 51 chłopców. Do
przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2012 – 23 dzieci, w tym 14 dziewcząt, 9 chłopców;
- rocznik 2013 – 25 dzieci, w tym 12 dziewcząt, 13 chłopców;
- rocznik 2014 – 29 dzieci, w tym 11 dziewcząt, 18 chłopców;
- rocznik 2015 – 17 dzieci, w tym 6 dziewcząt, 11 chłopców.
Ponadto funkcjonowały 2 niepubliczne Punkty Przedszkolne prowadzone przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Do Punktu Przedszkolnego w
Chajewie uczęszczało na dzień 30.09.2018 r. – 16 dzieci, w tym 9 dziewcząt, natomiast do
Punktu Przedszkolnego w Trzcince – 12 dzieci, w tym 9 dziewcząt.
Kadra pedagogiczna w przedszkolach kształtowała się następująco:

stażysta

kontraktowy

1.

Publiczne Przedszkole w
Brąszewicach

0

0

1,38 0
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y

Nazwa szkoły

mianowany

l.p.

brak

Rok szkolny 2018/19

5,13

6,51

2.

Punkt Przedszkolny SPSK w
Chajewie
3.
Punkt Przedszkolny SPSK w
Trzcince
RAZEM
stan wg SIO na 30.09.2018r.

0

0

0

0,99

0,03

1,02

0

0

1,03 0,07

0,40

1,50

0

0

2,41 1,06

5,56

9,03

W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli i punktów przedszkolnych gmina wydała
906765,24 zł, w tym 144001,35 zł wynosiła dotacja dla Punktów Przedszkolnych. Otrzymana
dotacja na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w kwocie 206417,90 zł
wyniosła 22,8%, wydatków poniesionych na funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy,
natomiast 77,20 % to wkład własny gminy.
W 2018 r. 2 osoby otrzymały nagrody sportowe w wysokości po 2000 zł/ na osobę i 2 osoby
otrzymały stypendia sportowe - w łącznej wysokości po 900 zł/ osobę. Były to Pani
Weronika Stochniałek i Pan Aleksander Stawirej.
W 2018 r. Gmina Brąszewice otrzymała dla szkół środki w wysokości:
1) 4000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do biblioteki
szkolnej w Szkole Podstawowej w Godynicach,
2) 41893,00 zł z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie Szkoły
Podstawowej w Żurawiu w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych,
3) 1916,00 zł z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli .

XIV. Biblioteki
W gminie w 2018 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach
wraz z dwiema filiami: w Godynicach i w Żurawiu.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 40491 woluminów, zaś na koniec roku –
41049 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła
8,87na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 8,99 na dzień 31 stycznia 2018 r.
Na początku roku zarejestrowanych było 1278 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku
liczby te wynosiły 1208 osób. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało
8447czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 25369 woluminów. W
poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 693 pozycje.
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami zatrudniała 5 pracowników, w tym dwóch na
niepełnym etacie.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 12 komputerów, z dostępem do internetu.
Biblioteki zapewniały katalogi on-line.
W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała 2 wydarzenia mające na celu promocję
czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 200 mieszkańców.

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
307.912,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie z programu Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek w kwocie 6.700,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna pełni również funkcję ośrodka kultury, sprawuje nadzór i
opiekę nad orkiestrami dętymi przy Ochotniczych Strażach Pożarnych,
jest
współorganizatorem festynu gminnego, pieszego rajdu ekologicznego pt. „Przyroda uczy
najpiękniej”, turnieju warcabowego. Jest inicjatorem konkursów dla dzieci: wielkanocnego,
bożonarodzeniowego.

XV. Ochrona środowiska
W 2018 roku odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców było przedsiębiorstwo
”Eko- Region” Sp. z o.o. Bełchatów, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego.
Masa odebranych
666,24 Mg.

i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użytku papieru, metali,
tworzysz sztucznych i szkła – wynosi 35,54 % przy wymaganym minimalnym poziomie 30
%.
Na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska śmieci. W 2018 roku nie
zlokalizowano dzikich wysypisk śmieci.

XVI. Planowanie przestrzenne
Gmina Brąszewice nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W 2018 r.
wydano 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydano 53
decyzje o warunkach zabudowy, w tym 27 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, 5 decyzji dotyczących zabudowy usługowej oraz 21 decyzji dotyczących
innej zabudowy (np. budynki gospodarcze). W 2018 r. wydano 3 decyzje odmawiające
wydania warunków zabudowy. W minionym roku nie było skarg ani odwołań od decyzji o
warunkach zabudowy.

XVII. Sprawy administracyjne
Na początku 2018 roku w urzędzie gminy zatrudnionych było 32 osoby, a na koniec
roku 31. W poprzednim roku zatrudnienie zmalało o jedną osobę, co miało związek z
połączeniem stanowiska kadr ze stanowiskiem ds księgowości budżetowej odpowiedzialnym
za wynagrodzenia. Pracowników administracjach na koniec 2018 roku było 18 osób,
natomiast na stanowiskach nieadministracyjnych (w tym kierowcy autobusów, konserwatorzy
wodociągów i oczyszczalni ścieków) – 13 osób.
Wójt Gminy
Karol Misiak

