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I. Wstęp 

 

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

Daszyna przedstawia raport o stanie Gminy Daszyna w roku 2020. 

 

II. Informacje ogólne (w tym położenie i demografia) 

 
Gmina Daszyna jest gminą wiejską w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. Miejscowość 

Daszyna, gdzie mieści się siedziba Urzędu Gminy, rozciąga się po obu stronach drogi krajowej   

nr 91 w odległości ok. 12 km od Łęczycy i w odległości ok. 12 km od skrzyżowania drogi krajowej 

nr 91 z drogą krajową nr 92 w Krośniewicach. 

Adres Urzędu Gminy: 

99-107 Daszyna 34a, 

tel. (24) 357-10-00, fax (24) 389-04-00, 

e-mail: sekretariat@gminadaszyna.pl, 

strona: www.daszyna4bip.cc 

Facebook: Daszyna Krainą OZE 

 

 

Teren gminy sąsiaduje od południa z Gminą Łęczyca, od zachodu z Gminą Grabów, od północy 

z Gminą Krośniewice, a od wschodu z Gminą Witonia. 

 

 
 

mailto:sekretariat@gminadaszyna.pl
http://www.daszyna.bip.cc/
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Gmina Daszyna ma obszar 80,91 km², w tym: użytki rolne: 92%, użytki leśne: 2%. Gmina stanowi 

10,47% powierzchni powiatu łęczyckiego. 

Gmina podzielona jest na 20 sołectw, w skład których wchodzą 34 wsie. 

Gmina Daszyna zarejestrowana w systemie REGON, posiada numer statystyczny 611015885 

nadany przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym 

z dnia 15 maja 2009 roku Urząd Gminy Daszyna otrzymał numer identyfikacyjny REGON 

000532599. 

Urząd Skarbowy w Kutnie nadał Urzędowi Gminy Daszyna numer identyfikacji podatkowej 775-

16-28-470,a Gminie Daszyna numer identyfikacji podatkowej 775-24-06-005. Gmina Daszyna jest 

podatnikiem podatku VAT. Numer TERYT - 1004022 

Ludność wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku:  

Kobiety 1993 

Mężczyźni 1889 

Ogółem 3882 

 
Bezrobotni wg stanu na dzień 31 grudnia 2020  roku:  

Kobiety 58 

Mężczyźni 55 

Ogółem                                                                          113 

 
Szczegółowo sytuacja bezrobocia na terenie gminy w roku 2020 przedstawia się następująco: 

 - do 25 roku życia : 33 kobiety oraz 31 mężczyzn, 

 - długotrwale bezrobotne : 217 kobiet oraz 184 mężczyzn, 

 - powyżej 50 roku życia : 65 kobiet oraz 110 mężczyzn, 

 - bez kwalifikacji : 146 kobiet oraz 124 mężczyzn, 

 - bez doświadczenia zawodowego : 82 kobiety oraz 50 mężczyzn, 

 - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia : 62 kobiety oraz 1 mężczyzna, 

 - niepełnosprawni : 17 kobiet oraz 17 mężczyzn. 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 149 podmiotów gospodarczych. 

Funkcję organu wykonawczego w 2020 roku sprawował: 

 

-  Zbigniew Wojtera – Wójt Gminy Daszyna.  

 

W 2020 r. Gmina Daszyna była członkiem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łęczycka. 

W 2020 roku Wójt Gminy Daszyna wydał 156 zarządzeń, zaś Rada Gminu podjęła 56 uchwał     

z pośród 90 projektów złożonych Radzie. 
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COVID 19 

 Pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce zanotowano w dniu 4 marca 2020 roku. W dniu 

11 marca WHO ogłasza pandemie COVID-19 na świecie. W dniu 26 marca zanotowano pierwszy 

przypadek COVID-19 na terenie powiatu łęczyckiego. 

W dniu 16 marca 2020 r. Zarządzeniem nr 38/2020 Wójt Gminy Daszyna wprowadza szczególne 

zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Daszyna, min. zmieniono organizacje pracy, 

wprowadzono zakaz wstępu interesantów do urzędu, dokumenty można było wrzucać do urny 

stojącej przed budynkiem urzędu, kasa tylko dokonywała wypłat. W dniu 24 marca zarządzeniem 

Wójta wprowadzono podział pracowników na grupy pracujące w różne dni, całkowicie zamknięto 

kasę. Zarządzenie z dnia 29 maja 2020 r. Wójt od dnia 01 czerwca zezwolił na wpuszczanie 

interesantów do urzędu 1 osoba w pomieszczeniu po zbadaniu temperatury, obowiązkowe 

rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekcja. 

Zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2020 Wójt wprowadził procedury bezpieczeństwa obowiązujące   

w autobusach szkolnych na terenie gminy Daszyna. 

Od dnia 26 października 2020 r. urząd ponownie był nieczynny dla interesantów, nieczynna była 

też kasa oraz stanowisko do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, w wyjątkowych 

sytuacjach urzędnicy mogli przyjmować petentów w holu głównym urzędu po wcześniejszym 

zapisie petenta w rejestrze osób przebywających w urzędzie.  

W dniu 6 listopada 2020 r. Wójt wprowadził regulamin pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Daszyna, 

od dnia 14 grudnia 2020 r. ponownie ograniczono w urzędzie przyjmowanie petentów. 

Z rezerwy Zarządzania Kryzysowego wydatkowano 31.526,40 zł. na zakup min. maseczek 

ochronnych, przyłbic, płynu do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, dozowników, pokrowców 

ochronnych do autobusu szkolnego, termometrów, mydła do dezynfekcji, kombinezonów 

ochronnych, osłony na biurka. 

W kwietniu 2020 r. zakupiono za kwotę 4428 zł maseczki ochronne z przeznaczeniem dla 

mieszkańców gminy 60+ oraz niepełnosprawnych. 

Współpraca 

 1 września 2020 roku o godz. 4:14 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Łęczycy przy ul. Poznańskiej. W wyniku zawartego porozumienia w dniu           

1 września 2020 r.pomiędzy Gminą Daszyna, a Miastem Łęczyca przedmiotem którego jest zwrot 

ponoszonych przez Gminę kosztów związanych z umieszczeniem przez Miasto w budynku             

nr 7 w miejscowości Drzykozy pogorzelców z terenu miast Łęczyca. 
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      III.    Finanse Gminy 

 

Plan dochodów na 2020 r. 41.217.931,77 PLN 
68,89% 

Wykonano 28.393.776,79 PLN 

          

Saldo należności (na 31.12.2020) 3.156.119,91 PLN          

 W tym należności wymagane 2.647.540,05 PLN          

          

Plan wydatków na 2020 r. 40.376.368,10 PLN 
65,35% 

Wykonano 26.386.963,04 PLN 

          

Stan zobowiązań 862.369,21 PLN          

Stan zobowiązań wymagalnych 0 PLN          

 
 

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2020 roku przedstawia się następująco:  
 

Dochody w PLN          

Planowane 41.217.931,77  

z tego dochody bieżące 25.436.083,37 

z tego dochody majątkowe 15.781.848,40 

Wykonane 28.393.776,79 

z tego dochody bieżące 24.082.250,35 

z tego dochody majątkowe 4.311.526,44 

Wydatki w PLN          

Planowane 40.376.368,10 

z tego wydatki bieżące 23.035.036,37 

z tego wydatki majątkowe 17.341.331,73 

Wykonane 26.386.963,04 

z tego wydatki bieżące 19.543.704,49 

z tego wydatki majątkowe 6.843.258,55 

Wynik finansowy w PLN          

Planowany 841.563,67 

Wykonany 2.006.813,75 

Przychody w PLN          

Planowane 0 

Wykonane 122.081,29 

Rozchody w PLN          

Planowane 841.563,67 

wykonane 821.513,67 
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Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły P.7.314,21PLN, natomiast wydatki                      

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły P.6.797,26PLN. 

 

W gminie zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

 

  W 2020 roku  wydatki majątkowe wyniosły ogółem 6 843 258,55 zł. Wykonano 39,46 % planu. 

 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ, GAZ  I  WODĘ  

 

 W 2020 roku  wydatkowano 504.966,14 zł z tego: 

1/ Na zadanie „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym 

elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, 

sterowania  i zarządzania energią cieplną, elektryczną i gazową, instalacja PV na terenie 

Gminy” wydatkowano 504 966,14 zł z tego: 

1.1. W ramach projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” 

ze środków budżetu Gminy wydatkowano 459 454,14 zł. Zapłacono za: dokumentację 

projektową elektrociepłowni (faktura z dnia 18.01.2018 r. zapłacona na podstawie nakazu 

zapłaty w postępowaniu upominawczym),  rachunek dla Krajowej Agencji Poszanowania 

Energii S.A. za analizę projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej słoma Daszyna”         

w ramach programu „ELENA”, rozszerzenie audytu prawnego dokumentacji projektowej i 

robót budowlanych dotyczących elektrociepłowni. Pozostałe wydatki to poświadczenie 

własnoręczności podpisu, opłata za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia sieci  

rozprowadzającej czynnik grzewczy, tłumaczenie tekstu z j. polskiego na j. niemiecki, 

skanowanie. 

1.2.  W 2020 roku  nie realizowano projektu „Budowa pasywnych budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Daszyna”. 

1.3. W 2020 roku  nie realizowano projektu ,,Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie 

miejscowości Daszyna”. 

2/ Na zadanie „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego” 

ze środków budżetu Gminy wydatkowano 45 512,00 zł. Zapłacono za budowę przyłącza 

gazowego zgodnie ze zleceniem z dnia 05.12.2019r. oraz z dnia 28.01.2020 r., projekt przyłącza 

gazowego do posesji nr 111/4 w obrębie Krężelewice, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz 

za mapę sytuacyjno-wysokościową. Poza tym dokonano zwrotów środków  pieniężnych 

wpłaconych w latach ubiegłych przez mieszkańców na wykonanie przyłączy gazowych. 
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  Wydatki sfinansowano ze środków własnych. 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

 

            W 2020 roku  ze środków budżetu  Gminy wydatkowano 34 071,00 zł na zadanie 

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna”. Zapłacono za mapy sytuacyjno- wysokościowe 

oraz  wniosek o dofinansowanie  remontu dróg.  

             Wydatki sfinansowano ze środków własnych. 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 

W 2020 roku  wydatkowano 5 669 158,39 zł, z tego: 

1/ Na zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny       

w Mazewie”  ze środków budżetu  Gminy wydatkowano 1 238 980,32 zł. Zapłacono za 

budowę wielorodzinnego dwukondygnacyjnego budynku pasywnego z szesnastoma 

mieszkaniami w Mazewie o powierzchni użytkowej 617,92 m
2
. 

Sfinansowano następująco: 

a/ środki własne – 806 803,09 zł,  

b/ z dotacji UE ze środków RPO – 432 177,23 zł. 

2/ Na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” wydatkowano 4 430 178,07  zł.  

     Zapłacono za roboty budowlane związane z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę 

(rurociągi wody surowej wraz z kablami sterowniczymi dla studni głębinowych stacji 

wodociągowej w Korytach), przyłączenie SUW do sieci energetycznej,  częściową przebudowę 

SUW Koryta oraz wykonanie otworów wiertniczych. Sfinansowano również zarządzanie 

projektem, usługi doradcze związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej                      

na wyłonienie wykonawcy modernizacji SUW w Korytach oraz budowy wodociągów, inżyniera 

kontraktu, nadzór inwestorski oraz nadzór w branży instalacyjnej  (instalacje sanitarne           

i elektryczne). Opłacono dokumentację projektową oraz dokumentację projektową zamienną (sieć 

wodociągowa II etap, rurociągi wody surowej łączące studnię głębinową  z SUW Koryta wraz    

z kablem energetycznym oraz światłowodowym) oraz wniosek o dofinansowanie                 

z NFOŚiGW. Pozostałe wydatki to zajęcie pasa drogowego i promocja projektu.  

 Sfinansowano następująco: 

a/ środki własne (łącznie ze środkami od Animex) – 1 617 461,55 zł,  

b/ środki własne do refundacji z dotacji UE ze środków RPO – 85 059,80 zł, 
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c/dotacja unijna ze środków RPO – 2 734 591,46 zł . 

 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

 

W 2020 roku  wydatkowano 12 000,00  zł . Zakupiono ze środków budżetu Gminy 

samochód strażacki Star 200 dla OSP Jarochów. 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE  

 

W 2020 roku wydatkowano 385 909,72 zł,  z tego: 

1/ Na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Daszyna, w tym 

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa 

wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów 

sportowych w Mazewie”  wydatkowano kwotę 385 909,72 zł.  Zapłacono za  przebudowę 

infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Mazewie w ramach, której powstało mini 

boisko do piłki nożnej, bieżnia, skocznia do skoku w dal, pole rzutów do pchnięcia kulą, boisko 

do piłki plażowej. Sfinansowano również nadzór inwestorski, inżyniera kontraktu oraz 

potwierdzenie efektów ekologicznych. 

Sfinansowano następująco: 

a/ środki własne- 133 287,32zł,  

b/ środki własne do późniejszej refundacji z Ministerstwa Sportu– 27 035,40 zł. 

c/ z dotacji UE ze środków  PROW-225 587,00 zł  

2/ W 2020 roku  nie realizowano zadania ,,Zakup autobusu gminnego do realizacji zadania 

dowozu   dzieci do szkół”. 

 

OCHRONA ZDROWIA 

 

W 2020 roku  przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł na zakup karetki dla ZOZ Łęczyca. 

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA 
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           W 2020 roku  wydatkowano 91.488,40 zł na zadanie „Adaptacja i rozbudowa 

istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy 

społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu”. Zapłacono za aktualizację  studium wykonalności, 

inżyniera kontraktu, podpisanie aktu notarialnego, zakup nieruchomości niezbędnej do rozbudowy 

budynku DPS- u (dz. nr ewid. 14/2 obręb Drzykozy). 

Sfinansowano następująco: 

a/ środki własne- 21 419,32zł, 

b/ dotacja unijna ze środków RPO – 70 069,08 zł. 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

            W 2020 roku  na zadanie „Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym 

rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku  w Mazewie na bazę 

turystyczną, czytelnię”  wydatkowano 125 664,90 zł. Zapłacono za wyposażenie dworku        w 

Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie, artykuły promocyjne w prasie, studium wykonalności dla 

projektu „Przystosowanie budynku w Mazewie oraz części budynku Daszyna 40 do pełnienia 

funkcji turystycznych”, potwierdzenie efektu ekologicznego i rzeczowego, aplikację mobilną. 

Sfinansowano następująco: 

a/ środki własne 93 129,32 zł, 

b/ dotacja unijna ze środków RPO –32 535,58  zł, 

 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 
1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności: 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Daszyna ogółem: 68,3549 ha 

w tym: 

-nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste: 

1) pod budownictwo mieszkaniowe: ------ ha 

   2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł): 

2,2764 ha 

-nieruchomości oddane w dzierżawę: 

1) na cele rolne: 2,9775 ha 

2) na cele nierolne: 0,0866 ha 
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-udział w nieruchomościach: 

1) Daszyna dz. nr 28/1 o pow. 0,0430 ha – udział 6059/110211 

2) Daszyna dz. nr 28/2 o pow. 0,0430 ha – udział 18705/110988 

3) Daszyna dz. nr 28/3 o pow. 0,0430 ha – udział 23892/111746 

4) Daszyna dz. nr 28/4 o pow. 0,0068 ha – udział 1/9 

5) Daszyna dz. nr 28/5 o pow. 0,0127 ha – udział 1/18 

6) Daszyna dz. nr 28/6 o pow. 0,0127 ha – udział 6/36 

7) Daszyna dz. nr 28/7 o pow. 0,0070 ha – udział 156/468 

8) Daszyna dz. nr 44/28 o pow. 0,1003 ha – udział 55/197 

9) PGR Opiesin dz. nr 8/5 o pow. 0,2120 ha – udział 250/1000 

 

2. Dane dotyczące: 

-innych niż własność praw majątkowych - użytkowanie wieczyste: 0,0054 ha, 

-posiadania: 0,2998 ha. 

3. Dane o zmianach w zakresie określonym w pkt 1 i 2 (dotyczącym gospodarki gruntami oraz 

sprzedaży lokali mieszkalnych), od dnia złożenia ostatniej informacji sporządzonej wg stanu 

na dzień 31.12.2019 r.  

 

SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH 

L.p. 

Miejsce położenia 

gruntów/obręb 

 

Nr ew. działki Pow. w [ha] 
Dokument przenoszący 

własność 

1 PGR Koryta 19/2 0,0920 Akt not. Rep. A Nr 2798/2020 

z dn. 22.07.2020 r. – Umowa 

sprzedaży 

2 Goszczynno 40/2 0,1865 Akt not. Rep. A Nr 5613/2020 

z dn. 31.12.2020 r. – Umowa 

sprzedaży 

X RAZEM: xxx 0,2785 xxx 

 

SPRZEDAŻ  LOKALI  GMINNYCH  

1) Lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 26 w Daszynie za kwotę 14.420,00 zł – sprzedaż na rzecz 

najemcy po uwzględnieniu bonifikaty 



RAPORT O STANIE GMINY DASZYNA ZA 2020 ROK 

11 

2) Lokal mieszkalny nr 13 w budynku nr 26 w Daszynie za kwotę 19.180,00 zł - sprzedaż na rzecz 

najemcy po uwzględnieniu bonifikaty 

3) Lokal mieszkalny nr 18 w budynku nr 26 w Daszynie za kwotę 11.720,00 zł - sprzedaż na rzecz 

najemcy po uwzględnieniu bonifikaty 

4) Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 27 w Daszynie za kwotę 11.780,00 zł - sprzedaż na rzecz 

najemcy po uwzględnieniu bonifikaty 

5) Lokal mieszkalny nr 10 w budynku nr 27 w Daszynie za kwotę 17.980,00 zł - sprzedaż na rzecz 

najemcy po uwzględnieniu bonifikaty 

6) Lokal mieszkalny nr17 w budynku nr 27 w Daszynie za kwotę 14.180,00 zł - sprzedaż na rzecz 

najemcy po uwzględnieniu bonifikaty 

7) Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 28 w Daszynie za kwotę 17.740,00 zł - sprzedaż na rzecz 

najemcy po uwzględnieniu bonifikaty 

8) Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 28 w Daszynie za kwotę 12.240,00 zł - sprzedaż na rzecz 

najemcy po uwzględnieniu bonifikaty 

9) Lokal mieszkalny nr 17 w budynku nr 28 w Daszynie za kwotę 14.260,00 zł - sprzedaż na rzecz 

najemcy po uwzględnieniu bonifikaty 

 

NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU 

 

L.p. 

Miejsce położenia 

gruntów/obręb 

 

Nr ew. działki Pow. w [ha] 
Dokument przenoszący 

własność 

1 Drzykozy 14/2 0,5795 Akt not. Rep. A nr 1760/2020 

z dn. 24.04.2020r. – Umowa 

sprzedaży 

X RAZEM: xxx 0,5795 xxx 

 

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych 
praw majątkowych oraz wykonywania posiadania  
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DOCHODY OSIĄGNIĘTE W 2020 r. (01.01.2020r. - 31.12.2020r.). 

L.p. Dochód z tytułu: 
Plan (netto) 

[zł] 

Wykonanie (netto) 

[zł] 
% 

1 a) Dochody ze sprzedaży 

    nieruchomości 

b) Dochody ze sprzedaży 

    kolektorów słonecznych 

 

 

                  

0,00 

                   

153,00 
--- 

2 Opłaty za użytkowanie wieczyste 

 
0,00 10.563,20 --- 

3 Czynsze dzierżawne za grunty 

rolne  
4.386,94 3.970,54 90,51 

4 Czynsze dzierżawne za grunty 

nierolne 
47.335,94 55.209,48 116,63 

X RAZEM 3.662.077,88 232.296,22 6,34 

Dochody ze sprzedaży nie wykonano z powodu niepodejmowania uchwał przez Radę Gminy. 

 

 
V. Informacja o realizacji polityki, programów i strategii 

 

W Gminie Daszyna w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy ostatnia ocena 

aktualności (art.32 upzp), 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  

3) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 

4) Plan gospodarki niskoemisyjnej, 

6) Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Daszyna na lata 2016-2032, 

7) Program Rozwoju Lokalnego Gminy Daszyna na lata 2016-2021. 

 
 
 
 
 
VI. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 

 

3.610.355,00 162.400,00 4,50 
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      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o. o. działalność prowadziło 

w całym okresie sprawozdawczym. Działalność ta, z racji uwarunkowań lokalnych oraz możliwości 

organizacyjno-technicznych i finansowych, ograniczała się do niewielkiego jedynie wycinka      

z wachlarza możliwych działalności - wpisanych  do rejestru sądowego. W okresie tym 

prowadzono działania związane z administrowaniem siecią wodociągowo-kanalizacyjną i siecią 

gazową, opróżnianiem przydomowych bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych oraz 

wykonywaniem usług prowadzonych wynajmowanym sprzętem od firmy Pro-Akademia – usługi 

koparko-ładowarką, przyczepą, pługiem śnieżnym. W styczniu 2020 Spółka zawarła  umowę 

leasingową  na nowy ciągnik wraz z osprzętem, którym również wykonuje usługi.  

 Ponadto  Spółka zajmowała się również obrotem gazu ziemnego wysokometanowego do 

odbiorców indywidualnych i zakładów produkcyjnych.  

W zakresie administrowania siecią wodociągowo-kanalizacyjną przede wszystkim podjęte 

zostały czynności mające na celu poprawienie efektywności w zakresie poboru opłat 

za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.  Spółka w tym zakresie głównie wykonywała 

czynności formalne - kierowała do dłużników wezwania do zapłaty, upomnienia, ostrzeżenia 

o możliwości odcięcia dostawy wody, prowadziła bezpośrednie rozmowy z dłużnikami, kierowała 

sprawy na drogę sądową. Spółka przygotowywała również  projekt taryfy na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Daszyna. 

Przedsiębiorstwo nadzorowało prace nad inwestycjami gminnymi w zakresie budowy sieci 

wodociągowej i sieci gazowej. Niezależnie od tych działań Spółka fizycznie, a w niewielkim 

stopniu także finansowo, angażowała się również w poprawę infrastruktury wodociągowej oraz 

sieci gazowej m. in. budowała nowe przyłącza gazowe, modernizowała sieć wodociągową          

i wykonała liczne usprawnienia na stacjach uzdatniania wody. Ponadto  dbała o ciągłość dostaw 

wody dla nowo powstałego zakładu Animex w Korytach. Spółka angażowała również się         

w przeprowadzaną modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Korytach.  

W omawianym okresie kontynuowano świadczenie usługi opróżniania przydomowych 

zbiorników nieczystości płynnych przy użyciu własnego wozu asenizacyjnego oraz wynajętego 

ciągnika wraz ze sprzętem rolniczym i budowlanym. Usługa prowadzona jest na terenie dwóch 

gmin – Gminy Daszyny i Gminy Witonia. Dzięki temu, że Spółka działa w tym zakresie na terenie 

dwóch gmin, w 2020 roku pozyskano nowych klientów, co pozwala rozszerzyć wachlarz 

świadczonych przez Spółkę usług.  
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Spółka w celu zwiększenia oferty o nowe usługi w 2020 roku w dalszym ciągu zajmuje 

się budową przyłączy gazowych dla odbiorców indywidualnych. 

Przede wszystkim, w roku bilansowym prowadzono wiele działań zmierzających 

do realizacji podstawowych zadań Spółki, jakimi jest obrót gazem ziemnym wysokometanowym. 

Na koniec roku 2020 PGK Daszyna Sp. z o.o. dostarczało gaz do:  

1) pięciu kotłowni zarządzanych przez Gminę Daszyna (Koryta, Daszyna - 

 Mazew, Stary Sławoszew), Daszyna 34A, Stacja Witonia 

2) kotłowni w Szkole Podstawowej w Witoni;   

3) kotłowni Urzędu Gminy Witonia; 

4) kotłowni Ośrodka Zdrowia w Witoni; 

5) 55 odbiorców indywidualnych na terenie Gminy Daszyna oraz Gminy Witonia; 

6) Hali Logistycznej w Zakładzie Karnym w Garbalinie. 

7) Animex Foods w Korytach  

 W roku 2020 od stycznia do grudnia dostawcą gazu była PGNiG Supply & Trading GmbH 

Sp. z o.o. 

W  2020 roku nie było żadnych zmian w strukturze organizacyjnej w Spółce, w związku  

z czym funkcję Prezesa pełnił Pan Przemysław Wojciechowski.  

 Na koniec 2020roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:  

- St. Specjalista ds. finansowo-administracyjnych; 

- Specjalista ds. administracyjnych; 

- Specjalista ds. technicznych; 

- Konserwator urządzeń wodociągowych (2 etaty); 

- Operator maszyn (umowa zlecenie).    

 Natomiast w ramach umowy zlecenia  w omawianym okresie Spółka współpracowała do 

końca maja 2020 z Biurem Rachunkowym ELDAN Sp. z o.o., natomiast od czerwca do grudnia 

2020 z Biurem Rachunkowe FINANSELA Sp. z o. o. oraz przez cały rok obrachunkowy 

z prawnikiem oraz doradcą w zakresie obrotu gazem ziemnym. 
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VII. Działalność inwestycyjna 

 

Drogi: 

Drogi gminne 92,3 km stan na 2020 rok. 

1) Drogi asfaltowe: 69,3 km – 75,02% 

2) Utwardzone: 23 km – 24,98% 

Stan dróg: 

1) Drogi asfaltowe – około 45 km do naprawy nawierzchni asfaltowych (wybudowane 

w latach 1988-2015) 

2) Drogi utwardzone – około 18 km do naprawy bieżącej 

 
 
Wodociągi: 

Długość czynnej sieci wodociągowej: 123,13 km 

Na terenie gminy wodę dostarczają: SUW Mazew, SUW Koryta oraz ujęcie komunalne w Daszynie 

(3 bloki w Daszynie). 

W 2020 r. doszło do dwóch większych awarii wodociągów. 

Dostęp do sieci wodociągowej posiada około 97% mieszkańców. 

 

Kanalizacja: 

Długość sieci kanalizacyjnej: 4,2 km. 

Na terenie gminy funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków: 

- Oczyszczalnia Daszyna – długość sieci kanalizacyjnej 3,2 km, 20 przyłączy kanalizacyjnych 

- Oczyszczalnia Koryta – długość sieci kanalizacyjnej 1 km, 9 przyłączy kanalizacyjnych. 

W 2020 r. doszło do jednej awarii sieci kanalizacyjnej. Powodem było uszkodzenie betonowej rury 

kanalizacyjnej. 

 
 
Gazociąg: 
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Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 42,6 m , natomiast na 

31 grudnia 2020 r.- 42,6 m . Na początku ubiegłego roku istniało 62 czynnych przyłączy do sieci 

gazowej a na koniec roku – . 90, w tym 71 czynnych. W 2020 r. przesłano 15692426 kWh. 

 

VIII. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 
Uchwałą Nr XI/55/2019 r. Rada Gminy Daszyna z dnia 04 lipca 2019 roku podjęła Wieloletni 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Daszyna na lata 2019 – 2023. 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

Cywilnego nakłada obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na okres co najmniej pięciu lat oraz określa jaki zakres powinien 

obejmować w szczególności ten program. Zakres programu określony jest w art. 21 ust. 2 

cytowanej ustawy.  

Część zagadnień wymienionych w ustawie jako obowiązkowe elementy programu jest 

uzależniona od możliwości finansowych gminy w odniesieniu do skali potrzeb. Dotyczy to przede 

wszystkim realizacji planowanych napraw, remontów i modernizacji budynków mieszkalnych.  

Przyjęte w programie założenia i rozwiązania będą kształtować politykę mieszkaniową Gminy 

Daszyna i mają na celu zapewnienie zachowania substancji mieszkaniowej w stanie 

niepogorszonym.  

Wielkość zasobów według stanu na 01 grudnia 2020 r. wynosi: 

 gminnych -  17 budynków, w których znajdują się 87 lokali mieszkalnych,  

 wspólnoty mieszkaniowe – 4 budynki, w których znajduje się 57 lokali mieszkalnych,           

z czego 38 lokali prywatnych i 19 lokali gminnych . 

 W ogólnej liczbie 106 lokali gminnych znajduje się 74 lokali socjalnych, pozostałe 32 to lokale  

komunalne. Struktura wiekowa budynków kształtuje się w następujący sposób: 

 

Rok budowy 

 

Ilość budynków 

Do 1945r. 12 

1946-1960 6 

1961-1970 1 

1971-1980 1 

2020 1 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY DASZYNA ZA 2020 ROK 

17 

 

Wyposażenie lokali w instalacje i urządzenia: 
 

Rodzaj wyposażenia Ilość lokali 

centralne ogrzewanie, wc, 

łazienka, kanalizacja 

28 

centralne ogrzewanie, cwu, 

zimna woda, kanalizacja 

52 

centralne ogrzewanie, cwu, 

zimna woda 

12 

centralne ogrzewanie, zimna 

woda 

5 

zimna woda, kanalizacja 9 

 

Zmniejszenie liczby tych mieszkań związane jest z wykupem przez dotychczasowych najemców . 

Ustalono następujące czynniki obniżające i podwyższające bazową stawkę czynszu (stawka bazowa 

dla lokali mieszkalnych - 1,74 zł/ m-c, dla lokali socjalnych - 0,85 zł/m-c, dla lokali socjalnych    

w budynku pasywnym w Mazewie - 4,50 zł/m-c): 

 

Lp. 
Czynniki obniżające stawkę 

bazową 

% obniżki 

w 

stosunku 

do stawki 

bazowej 

Czynniki podwyższające stawkę 

bazową 

% podwyżki w 

stosunku do 

stawki bazowej 

 

1. 

Mieszkanie w budynku  

o nietrwałej (lub w złym 

stanie) konstrukcji 

technicznej 

15% 

Mieszkanie wyposażone 

 w centralne ogrzewanie 

 

30% 

 

2. 

Mieszkanie bez urządzeń 

wodociągowo-

kanalizacyjnych 

5% 

 

Mieszkanie w budynku 

stermomodernizowanym   

 

30% 

 

3 
Mieszkanie w suterenie lub 

na poddaszu 
5,00% 

Mieszkanie wyposażone 

w łazienkę i (albo) wc lub                               

z wyodrębnionym 

pomieszczeniem  

30% 
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na łazienkę i (albo) wc 

4 

Mieszkanie w budynku 

wybudowanym po 2020 r. 

 

- 

 

Mieszkanie o wysokim 

standardzie energooszczędności 

30% 

 

 

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 40m
2
 , a ogółem w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca Gminy – 0,01 m
2
. 

Zasady przyznawania mieszkań były następujące: 

1. Zainteresowany wynajęciem lokalu z zasobów gminy składa wniosek o wynajem lokalu 

mieszkalnego lub socjalnego. 

2. Wójt Gminy po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej rozpatruje złożone wnioski 

pod kątem ich zgodności z kryteriami zawartymi w niniejszym programie. 

3. Do końca czerwca każdego roku w Urzędzie Gminy wywieszony zostaje na okres 1 miesiąca 

projekt listy osób, kwalifikujących się do wynajęcia lokalu z zasobów gminnych. 

4. Osoby zainteresowane wynajęciem lokali z zasobów gminy mogą w tym terminie zgłaszać do 

niego ewentualne wnioski i zastrzeżenia. 

5. Po rozpatrzeniu wniosków i zastrzeżeń Wójt Gminy sporządza listę osób uprawnionych. 

6. Listy sporządzane są wg kolejności wynikającej z daty umieszczenia na ww. liście                        

z zaznaczeniem rodzaju lokalu (lokal socjalny lub lokal mieszkalny.) 

7. w razie odmowy przyjęcia lokalu osobę skreśla się z listy przydziałów. 

Nie tworzy się list najmu lokali z zasobów gminnych w przypadku osób: 

 podlegających przekwaterowaniu do lokalu zamiennego, 

 pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, 

 dokonujących zamian, 
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 w stosunku do których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, 

 bezdomnych, 

 w wyjątkowych wypadkach gdzie dalsze zamieszkiwanie w lokalu dotychczasowym 

stanowi zagrożenie życia i zdrowia rodziny. 

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub umowy najmu lokalu na czas 

nieoznaczony przysługuje osobom, które: 

- utraciły mieszkanie wskutek zdarzeń losowych, 

- znalazły się w sytuacji życiowej wymagającej szczególnego potraktowania. 

Decyzje w tej sprawie podejmowane były przez Wójta Gminy. 

Lokale niezamieszkałe na koniec roku 5 lokali. 

W zasobie gminy w 2020 r. znajdowały się następujące lokale niemieszkalne: 

1. Daszyna 34a – w budynku Urzędu Gminy 3 lokale użytkowe, 

2. Daszyna 40 - 1 lokal użytkowy, 

3. Budynek przemysłowy Daszyna 34 – 1 lokal użytkowy, 

4. Daszyna 37 - 1 lokal użytkowy, 

5. Mazew 56 – budynek ZOZ – 2 lokale użytkowe, 

6. Daszyna 26 d – budynek Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego – 2 lokale użytkowe.   

W/w wykorzystano do wynajęcia na potrzeby prowadzonych przez Najemców działalności 

gospodarczych. 

Na mieszkanie z zasobów Gminy oczekuje 46 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymanie 

mieszkania wynosił 10 lat. Względem lat poprzednich czas oczekiwania nie uległ zmianie. 

Z gminnego zasobu zostało sprzedanych 9 lokali mieszkalny usytuowanych w budynkach 

wielolokalowych w Daszynie.  

Stan zaległości czynszowych na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 278.778,71 PLN w tym 230.504,38 

PLN należności głównej, 48.246,33 PLN odsetek. Zaległości dotyczyły 115 mieszkań. 

Stan zaległości czynszowych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 308.621,84 PLN w tym 255.299,37 

PLN należności głównej, 53.322,47 PLN odsetek. Zaległości dotyczyły 127 mieszkań. 
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Powyższe opłaty lokalne składają się z czynszu za powierzchnię lokali mieszkalnych, centralnego 

ogrzewania, lokale użytkowe oraz czynszu dzierżawnego. 

W 2020 r. nie dokonywano remontów mieszkań. Prowadzone były tylko bieżące drobne naprawy. 

Z uwagi na COVID 19 nie można dokonywać eksmisji. 

 
 
IX. Mieszkańcy gminy 
 
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 
 

            

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 53 48 101 

3 28 15 34 

4-5 59 41 100 

6 18 18 36 

7 15 17 32 

8-12 89 101 190 

13-15 59 69 128 

16-17 32 37 68 

18 22 18 40 

19-65 1239 0 1239 

19-60 0 1030 1030 

> 65 276 0 276 

> 60 0 599 599 

ogółem 1889 1993 3882 
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Statystyka zdarzeń od 2020.01.01 - 2020.12.31 

 

Pobyt czasowy: 
 

Ilość zameldowań na pobyt czasowy  - 68, w tym cudzoziemców - 29 

 

Ilość wymeldowań z pobytu czasowego - 5, w tym cudzoziemców -0 

 

Pobyt stały: 

Ilość zameldowań na pobyt stały - 73, w tym: 

cudzoziemców - 0 

zameldowań spoza gminy – 34 

Ilość wymeldowań z pobytu stałego – 99 

w tym cudzoziemców -0 

Zdarzenia USC 

Ilość urodzeń mieszkańców - 36 

Ilość zgonów mieszkańców - 76 

 

 

Stan na 31 grudnia 2020 r.: 

 

Stan  cywilny Ilość 

 

Kawaler 858 

Panna 667 

Żonaty 896 

Zamężna  872 

Rozwiedziony 80 

Rozwiedziona 84 

Wdowiec 56 

Wdowa 370 
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X. Ochrona zdrowia 
 
Zgodnie z art. 4

1
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                          

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii Rada Gminy w Daszynie uchwałą Nr XXI/117/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. przyjęła 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uchwała               

Nr XXI/116/2020 z dnia 31.01.2020  r. przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii       

na terenie Gminy Daszyna na 2020 rok. 

Pieniądze na ten cel pochodzą z wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                 

w punktach sprzedaży znajdujących się  na terenie gminy Daszyna. 

Realizacja programu finansowana jest w ramach działu 851 Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii .  

Uzyskane dochody za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 55.637,11 zł. 

Plan wydatków na realizację profilaktyki uzależnień w 2020 r. 

-rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) 13 000 zł, wykonanie 3 260,50 zł 

-rozdział 85154( profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych) wynosi  42 278,00 zł, 

wykonanie  27 323,72 zł , nie zrealizowano z powodu COVID 19. 

Rada Gminy uchwałą Nr LXI/334/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. ustaliła dla gminy maksymalną  

liczbę zezwoleń na sprzedaż: 

1/ napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  w ilości:  

- 25 zezwoleń do 45% zawartości alkoholu oraz piwo, 

- 25 zezwoleń powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- 25 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu 

2/ napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  w ilości:  

- 5 zezwoleń do 45% zawartości alkoholu oraz piwo, 

- 5 zezwoleń powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- 5 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu. 
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Przyjęto nowe zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. Miejsca te mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od 

szkół, przedszkoli, kościołów i cmentarzy 

Aktualnie prowadzona jest  sprzedaż napojów alkoholowych w 10 sklepach i 2 punktach  

gastronomicznych.  

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 2020 roku 

- sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży       

(sklepy) – 29, 

- sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne) - 4. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 roku: 

-do 4,5% oraz piwo: 2 dla sklepów,  0 dla lokali gastronomicznych, 

-od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa : 2 dla sklepów,  0 dla lokali gastronomicznych, 

-pow. 18%: 2 dla sklepów,  0 dla lokali gastronomicznych. 

Ilość wydanych w 2020 r jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu –  2. 

 

Realizacja założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Daszyna w 2020.   

 

Działa Punkt Konsultacyjny z siedzibą w Urzędzie Gminy Daszyna dla osób uzależnionych                      

i współuzależnionych. Dyżur pełni specjalista psychoterapii uzależnień- Pan Krzysztof Razik. 

Dyżurujący w Punkcie specjalista psychoterapii uzależnień udzielił 2 porad, z których skorzystały   

2  osoby członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie działa w składzie                      

7 osobowym. W skład komisji wchodzą pracownicy: ośrodka pomocy społecznej, ośrodka zdrowia, 

policji, szkoły, kurator sądowy, radna. Komisja odbyła trzy posiedzenia. Prowadziła rozmowy         

z dwoma osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z dwoma członkami ich rodzin. W stosunku do 
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jednej osoby Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku 

poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu  

W ramach działań profilaktyki zrealizowano : 

1/ warsztaty  profilaktyczne   w    zakresie   uzależnień   od   narkotyków  i  dopalaczy  

dla  uczniów  

Szkoły  Podstawowej  w  Mazewie :  klasy  VII - VIII  „Nie  daj  się  w ciągnąć”, klasy 

V - VI Techniki uczenia; 

2/ program   profilaktyczno  -  edukacyjny   w   zakresie   agresji,   przemocy,  

alkoholu  ,  nikotyny   i  narkotyków   alkoholu   i   nikotyny   dla  uczniów Szkoły 

Podstawowej w Daszynie    i Mazewie „ Strach ma wielkie oczy” ; 

 3/ materiały dla GKRPA w Daszynie zawierających aktualne wytyczne do podejmowania 

działania  w zakresie profilaktyki uzależnień; 

4/ pakiet materiałów w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”; 

5/ zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie z Filią w Mazewie oraz dla 

bibliotek  szkolnych; 

6/ Szkolenia dla członków GKRPA w Daszynie ;   

7/ prenumeratę czasopisma „Remedium”  i „Świat Problemów” dla szkół i bibliotek; 

8/ materiały informacyjno - edukacyjne (plakaty, ulotki) dla szkół, bibliotek, ośrodków zdrowia itp.; 

9/ zajęcia opiekuńczo-wychowawcze „Happy Bus 2020”; 

10/ szkolenie terenowe sprzedawców alkoholu w 12 punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy  

( w tym: 10 sklepów i 2 gastronomie); 

11/ zakup osłony z poliwęglanu dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających                 

z Punktu Konsultacyjnego. 

Wprowadzenie od marca 2020 r. w kraju  stanu epidemii COVID-19  spowolniło  i ograniczyło 

realizację założeń przyjętych w Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Daszyna w 2020.  
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Podmioty służby zdrowia 

W gminie w 2020 r. funkcjonowały następujące podmioty :: 

 - Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Gwardia Życie” w Mazewie,  

 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LILMED w Daszynie. 

-  Stomatologia Madent Lek. dentysta Michał Domino, Daszyna 34a, 

- Centrum Stomatologii Jolanta Olejniczak, Jerzy Zbigniew Olejniczak, Gabinet w Daszynie, 

Daszyna 26D. 

- Punkt Apteczny „PRZYJAZNA” Daszyna 36 

- Punkt Apteczny Mazew 56. 

 

XI. Pomoc społeczna 
 

Jednostką powołaną do realizacji zadań polityki społecznej na terenie Gminy Daszyna jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego głównym celem jest zaspakajanie niezbędnych 

potrzeb życiowych osób, rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających 

godności człowieka, a także pomaganie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek 

realizuje zadania zlecone przez Wojewodę.  

Zatrudnienie: 

W 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daszynie zatrudnionych było ogółem       

9 osób, w tym 3 pracowników socjalnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2000 

mieszkańców powinien być zatrudniony 1 pracownik socjalny (nie mniej jednak niż                          

3 pracowników). W naszej gminie 1 pracownik socjalny wykonuje częściowo pracę 

administracyjną oraz prowadzi sekcję świadczeń. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i wykształcenie kierunkowe. Zatrudniony był 1 asystent rodziny oraz trzy 

osoby realizujące zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny  

i świadczenia wychowawcze). W 2020 r. pracownicy uczestniczyli w szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Ponadto była zatrudniona na umowę o pracę osoba 

sprzątająca ośrodek. Osoby świadczące usługi opiekuńcze zatrudnione są na umowę zlecenie. 

Zmienił się kierownik GOPS z powodu  odejścia poprzedniego na emeryturę. 

Pomoc społeczna: 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a osoby 
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korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej 

sytuacji życiowej.  

Od  1  października  2018 roku wzrósł próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń  

z pomocy społecznej.  

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, i 91, 

przysługuje: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej dalej 

"kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej", 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00zł, zwanej dalej 

"kryterium dochodowym na osobę w rodzinie", 

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę        

w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" - przy jednoczesnym 

wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-14 lub innych 

okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. 

Powody udzielania pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, to: 

1) ubóstwo; 

2) sieroctwo; 

3) bezdomność; 

4) bezrobocie 

5) niepełnosprawność; 

6) długotrwała lub ciężka choroba; 

7) przemoc w rodzinie; 

8) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 

9) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

10) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
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11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku        

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach; 

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizm lub narkomania; 

14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 

15) klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy na podstawie decyzji administracyjnych      

w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. 231 osób w 90 rodzinach korzystało ze świadczeń pomocy społecznej, 

co stanowi około 6 % w stosunku do liczby mieszkańców gminy Daszyna.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmowały w szczególności: 

 

Zasiłki stałe: 

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę         

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie.  

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie i wyższa niż 645,00 zł. 

W 2020 r. zasiłek stały pobierało 19 osób na kwotę 108.182,29 zł. Łącznie wypłacono 202 

świadczenia, w tym 18 osobom samotnym -190 świadczeń, natomiast  1 osobie pozostającej      

w rodzinie - 12 świadczeń. 

Kwota na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowana była z budżetu Wojewody. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał także składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz 

osób uprawnionych, tj. na rzecz osób pobierających zasiłki stałe –  17  osobom opłacono 181 
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świadczeń na kwotę: 9.914,48 zł. Kwota na wypłatę składek zdrowotnych w całości finansowana 

była z budżetu Wojewody. 

Zasiłki okresowe: 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, 

bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego.  

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej od dochodu tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny         

a dochodem tej rodziny. 

Zasiłek okresowy został przyznany dla 45 osób, udzielono 294 świadczeń na kwotę 111.514,34 zł.  

Świadczenia przyznane z tytułu bezrobocia – 260 dla 41 osób, długotrwałej choroby – 16 dla 2 

osób, niepełnosprawności – 2 dla 1 osoba, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń    z innych systemów zabezpieczeń społecznych – 0 i innych przyczyn wypłacono 16 

świadczeń dla    3 osób. 

Kwota na wypłatę zasiłków okresowych w całości finansowana była z budżetu Wojewody. 

 

Zasiłki celowe: 

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest wypłata zasiłków celowych na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości 

kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, sprawienie pogrzebu. Pomoc w zakresie 

zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych udzielna była na konkretne, uzasadnione 

potrzeby zgłaszane przez klientów, a także z urzędu. Pomoc udzielona była m.in. na zakup opału, 

bieżące potrzeby, leki, leczenie, opłaty, odzież, dojazdy do szpitali, rehabilitację, zakup środków 

czystości, sprzęt AGD. 

Tą formą pomocy zostało objętych 78 osób, w tym 5 osób uzyskało pomoc w ramach zasiłków 

celowych specjalnych. 

Na zasiłki celowe i pomoc rzeczową z budżetu gminy wydatkowano kwotę 37.252,22 zł, z czego 

kwotę 4012,00 zł stanowiły zasiłki celowe specjalne, przyznane osobom lub rodzinom 
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przekraczającym kryterium dochodowe uprawniające do pomocy, lecz znajdujące się w szczególnie 

trudnej sytuacji życiowej (w tym 2000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie modernizacji łazienki 

dla osoby niepełnosprawnej - wkład własny do pomocy ze środków PEFRON-u).   

W 2020 r. GOPS organizował 1 pogrzeb na kwotę 3.000,00 zł. 

Kwota na wypłatę zasiłków celowych w całości finansowana była z budżetu gminy. 

 

Usługi opiekuńcze: 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać przyznane osobie samotnej, 

która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,  

a jest jej pozbawiona. Usługi przyznawane są także osobom w rodzinach, gdy rodzina nie jest  

w stanie zaspokoić potrzeb w zakresie opieki. 

W ramach wykonywanych usług pomoc udzielona była w zakresie obsługi higieny osobistej  

i mieszkania, przynoszenie opału i rozpalania w piecu, załatwiania wizyt lekarskich  

i realizowanie recept oraz podawanie leków, a także przygotowywanie posiłków i dokonywanie 

zakupów artykułów spożywczych. Usługi opiekuńcze świadczone były w 9 środowiskach. Koszt 

usług to 69.866,77 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował to zadanie zatrudniając 

opiekunki domowe na umowę zlecenie. Kwota na realizację usług opiekuńczych  była w całości 

finansowana z budżetu gminy.  

Domy pomocy społecznej: 

Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie 

mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej. Osoby te kierowane są do odpowiedniego typu domu, jak najbliżej poprzedniego 

miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że wskazania są inne. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. opłacał pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla     

7 osób, udzielono 75 świadczeń na kwotę 192.421,11 zł – budżet gminy. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. 

Wynagrodzenie to, obliczone w stosunku miesięcznym, nie może przekraczać 1/10 przeciętnego 
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miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania 

wynagrodzenia. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie 

wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 

administracyjnej. W 2020 r. Ośrodek wypłacił wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki              

6 osobom, tj. 67 świadczeń na kwotę 26.104,00 zł.  

Kwota na wypłatę w całości finansowana była z budżetu Wojewody. 

Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”: 

Rok  2020  to  kolejny  rok  realizowania  przez  Ośrodek  rządowego  programu  

„Posiłek w szkole i  w domu”. Na podstawie umowy zawartej w dniu 23 marca 2020 r.         

o udzielenie dotacji celowej    z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w ramach 

programu wspierania finansowego gmin w ramach 1 i 2 modułu programu „Posiłek w szkole       

i w domu”, uzyskano kwotę 78.849,00 zł dotacji. Wkład własny gminy to nie mniej niż 27%. 

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na organizację dożywiania w szkołach. W 2020 r. 

Ośrodek współpracował z placówkami oświatowymi, pokrywając koszt 1 posiłku w szkole dla 

ucznia.  

 

Inne świadczenia 

Ważnym zadaniem pomocy społecznej, realizowanym w ramach zadań własnych gminy, jest praca 

socjalna. Definicja „pracy socjalnej” w Polsce, została określona, w art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy 

społecznej z 12 marca 2004 roku, jako „działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom         

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi”. W pracy socjalnej chodzi zatem o profesjonalną pomoc w kierunku wzmocnienia lub 

odzyskania zdolności adresatów pomocy w funkcjonowaniu społecznym oraz tworzeniu 

sprzyjających ku temu warunków społecznych.  

W pomocy społecznej w Polsce pojawiły się wyzwania, które często wymagają całkowicie nowych 

rozwiązań, bądź znacznego przekonstruowania starych instytucji oraz instrumentów. Takim 

wyzwaniem jest dla wszystkich pracowników pomocy społecznej „praca socjalna”. Dzisiaj,            

w obliczu potrzeb społecznych i ograniczonych możliwości ich zaspokojenia, nabiera ona nowego 

znaczenia, stanowiąc podstawowy i najważniejszy instrument działania.  
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Praca socjalna spełnia szereg istotnych funkcji:  

 Ratowniczą - jest mechanizmem ratującym jednostki i rodziny w sytuacjach kryzysowych.  

 Wspierającą - w edukowaniu do samodzielności w rozwiązywaniu własnych problemów.  

 Profilaktyczną - w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu.  

 Partycypacyjną -budującą lokalne powiązania, koalicje na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych, angażującą środowiska do współdziałania.  

Polega m.in. na:  

 pomocy osobom poprzez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji,  

 umówieniu rodzin ze specjalistami poradni psychologicznej,  

 skierowaniu wniosków do sądu o objęcie rodziny nadzorem kuratorskim,  

 utrzymywaniu ścisłej współpracy z kuratorami, częste odwiedziny w rodzinach,  

 pomocy w redagowaniu pism procesowych m.in.: pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, 

pozew o rozwód, separację, pozew o rozdzielność majątkową między małżonkami,  

 pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych m.in.: wnioski  

na zasiłek rodzinny, wnioski do funduszu alimentacyjnego, wnioski do komornika, 

redagowanie pism do ZUS, Urzędu Skarbowego,  

 współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym w zakresie uzyskania informacji         

o małoletnich dzieciach,  

 udziale w spotkaniach z rodzicami na terenie szkół, 

 stałej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy i szkoleń, 

a także uzyskiwanie potwierdzeń pisemnych rejestracji osób,  

 pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty z ZUS,  

 kierowaniu osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności,  

 stałej współpracy z placówkami służby zdrowia,  

 udzielaniu poradnictwa, pomocy klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów         

i uczenie ich tego,  

 kierowaniu wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych       

w Daszynie, 

 uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej, motywowaniu do podjęcia leczenia 

odwykowego,  
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 kierowaniu członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do poradni leczenia 

uzależnień, bądź Punktu Konsultacyjnego w Daszynie, 

 informowaniu ofiar przemocy o przysługujących im prawach oraz formach pomocy,  

 sporządzaniu „Niebieskich Kart” z ofiarami przemocy domowej,  

 kierowaniu z urzędu wniosków o znęcaniu się nad rodziną do prokuratury,  

 stałej współpracy z policją. 

 

W 2020 r. pracą socjalną zostało objętych 231 rodzin (472 osoby w rodzinach). Natomiast 

wyłącznie praca socjalna (bez innego wsparcia rzeczowego, finansowego, usługowego) świadczona 

była dla 143 rodzin (275 osób w rodzinie). Praca socjalna realizowana jest również za pomocą 

kontraktu socjalnego, który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń 

pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania 

w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie 

aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

W 2020 r. pracownicy socjalni podpisali 1 kontrakt socjalny.  

 

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

Asystent rodziny był zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daszynie od 

kwietnia 2013 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.  

W 2020 r. asystent rodziny pracował z 11 rodzinami z terenu gminy Daszyna. Zakończył pracę       

w 2 środowiskach w związku ze zmianą miejsca zamieszkania rodzin. Cztery rodziny, z którymi 

asystent rodziny pracował, posiadały nadzór kuratora sądowego i  cztery rodziny miały sądowy 

nakaz pracy z asystentem oraz rodzinami.  

Asystent miał stały, bardzo częsty kontakt z członkami rodzin. W związku z pandemią COVID-19 

od kwietnia 2020 r. działania asystenta rodziny były prowadzone w formie zdalnej – telefonicznej, 

e-mail. Rodziny w miarę potrzeby przychodziły też do GOPS. Rodziny, z którymi asystent 

pracował, to w większości rodziny, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze,  

w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w ogólnym radzeniu sobie z sytuacjami dnia 

codziennego. W niektórych rodzinach występowały  uzależnienia.  
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Zaangażowanie pracy asystenta rodziny skupiało się m.in. na wspieraniu rodziny w pokonywaniu 

barier i trudności, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania 

społecznego, wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków 

rodziny, odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych. Asystent koncentrował się w swojej pracy na 

wzmocnieniu rodzin, pomocy w pobudzaniu aktywności wszystkich członków rodziny                      

i właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przy wykorzystaniu zasobów 

własnych rodziny oraz wsparcia środowiska lokalnego. 

Rodziny otrzymywały pomoc m.in. w:  

 podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, praca nad umiejętnością 

gospodarowania domowym budżetem; 

 rozwiązywanie problemów szkolnych, rówieśniczych itp.;  

 pomoc w znalezieniu zatrudnienia (dostarczenie aktualnych ofert pracy, pomoc  

w pisaniu CV), poszukiwanie innych źródeł finansowania w różnych organizacjach;  

 ustalanie wizyt lekarskich, wyszukiwanie specjalistów; pomoc w poprawie relacji 

wewnątrzrodzinnych, motywowanie do korzystania z poradnictwa rodzinnego, do 

udziału w terapii uzależnień;  

 współpraca z pedagogiem szkolnym w celu kontroli postępów dzieci oraz ustalanie 

zasad pomocy; współpraca z dyrektorami szkół oraz wychowawcami dzieci;  

 współpraca z placówkami leczenia uzależnień w celu stałego monitorowania 

przyjmowania leków oraz kontynuowaniu terapii; 

 współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi -stała wymiana informacji 

dotyczącej sytuacji rodzinnej oraz wspólne ustalanie działań mających na celu kontrolę   

i poprawę sytuacji rodzin; 

 współpraca z dzielnicowymi gminy Daszyna-ocena sytuacji w rodzinach, ewentualne 

interwencje;  

 pomoc w sprawach mieszkaniowych (pomoc w wypełnianiu wniosków  

na dodatek mieszkaniowy i energetyczny; motywowaniu do zmiany wyglądu 

mieszkania);  

 pomoc w zaległych i bieżących sprawach urzędowych;  

 pomoc w realizacji uprawnień, np. stypendia, świadczenia rodzinne, Kart Dużej 

Rodziny; 

 dostarczanie odzieży i innych pomocy rzeczowych – środków czystości;  
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 przygotowanie pomocy dydaktycznych dla dzieci z problemami w nauce oraz pomoc     

w ich wykonywaniu; 

 współpraca z  Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy         

w rodzinie – monitoring w środowiskach, informacje na temat sytuacji rodzin 

dotkniętych przemocą. 

Oprócz pracy z rodzinami asystent rodziny był zobligowany do codziennego sporządzania 

dziennych kart pracy, sporządzania miesięcznych kart pracy z rodzinami, sporządzania okresowych 

sprawozdań opisowych z pracy z rodzinami (nie rzadziej niż co 6 miesięcy), sporządzania notatek 

służbowych z wizyt i spotkań; wprowadzanie danych do systemu POMOST Std - plany pracy, 

działania, praca socjalna.  

W celu realizacji zadań asystent rodziny współpracował z:  

 pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół oraz wychowawcami dzieci w celu kontroli 

postępów dzieci oraz ustalanie zasad pomocy; 

 kuratorami zawodowymi i społecznymi - stała wymiana informacji dotyczącej sytuacji 

rodzinnej oraz wspólne ustalanie działań mających na celu kontrolę i poprawę sytuacji 

rodzin, interwencje; 

 dzielnicowym gm. Daszyna - ocena sytuacji w rodzinach, ewentualne interwencje; 

 członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie w celu 

zmotywowania członków rodzin do podjęcia leczenia z uzależnienia od alkoholu; 

 placówkami służby zdrowia w Daszynie i Mazewie. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie jest także zobligowany do realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

która weszła w życie w grudniu 2016 r. W 2020 r. żadna rodzina nie korzystała z uprawnień 

wynikających z w/w ustawy. 

Rodziny zastępcze 

Od stycznia 2012 r. gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom 

pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza  

art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim, gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej), wspólnie       

z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
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rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych     

w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:  

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka           

w pieczy zastępczej,  

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej,  

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

W 2020 roku gmina Daszyna, w związku z realizacją powyższego zadania, współfinansowała pobyt 

3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 2 dzieci w rodzinie zawodowej 

na łączną kwotę: 17.651,66 zł. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

W ramach Programu FEAD 2014-2020 Podprogram 2019 Stowarzyszenie Skarb Malucha                  

w Daszynie w okresie od maja 2020 r. do lipca 2020 r. czterokrotnie wydawało żywność dla 

najuboższej ludności Gminy Daszyna, pozyskaną z Polskiego Komitetu Pomocy .Wydano łącznie 

32 981,64 kg żywności w 2598 paczkach żywnościowych. Artykuły, które wchodziły w skład 

paczek żywnościowych to: 

- z grupy artykułów skrobiowych: 

makaron jajeczny,  

makaron kukurydziany,  

ryż biały, 

herbatniki,  

kasza gryczana, 

 

- z grupy artykułów mlecznych: 

mleko UHT,  

ser podpuszczkowy dojrzewający, 

 

- z grupy artykułów warzywnych i owocowych: 

groszek z marchewką, 
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fasola biała konserwowa,  

koncentrat pomidorowy,  

powidła śliwkowe,  

buraczki wiórki,  

sok jabłkowy klarowany,  

gołąbki w sosie pomidorowym,  

filet z makreli w oleju,  

szynka drobiowa,  

pasztet drobiowy,  

olej rzepakowy,  

cukier biały. 

Łączna liczba osób, które otrzymały pomoc to 433 mieszkańców Gminy Daszyna z 216 rodzin,       

w tym 230 kobiet i 203 mężczyzn. 

Podczas realizacji zadania przeprowadzone zostały działania warsztatowe i edukacyjne z zakresu 

zdrowego żywienia, umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków, a także mające na celu 

przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Zorganizowane były także warsztaty edukacji 

ekonomicznej poszerzające wiedzę gospodarowania własnymi środkami w gospodarstwie 

domowym. 

Zorganizowane warsztaty to: 

1. Warsztaty edukacji ekonomicznej: 

,,Ucz się finansów- co Polacy wiedzą o ekonomii”; 

,,Jak ograniczyć wydatki i racjonalnie gospodarować budżetem domowym” ; 

,,Planowanie  prostego budżetu domowego”; 

2. Warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania:  

„Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”; 

„Jak bezpiecznie przechowywać żywność”; 

4. Warsztaty edukacji o przeciwdziałaniu marnotrawienia jedzenia:  

„Ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności”; 

„Marnotrawstwo. Ile i gdzie?”. 
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Karta Dużej Rodziny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie zajmował się obsługą wniosków o przyznanie 

Kart Dużej Rodziny.  

 

W 2020 r.: 

 wydano 2 Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin, 

 wydano 1 Kartę Dużej Rodziny dla  rodziny, która już była posiadaczem, 

 wydano 9 Kart Dużej Rodziny dla seniorów, 

 łącznie  Karty Dużej Rodziny wydano 12 rodzinom,  

 koszty realizacji programu – 80,92 zł ze środków wojewódzkich. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie zajmował się wydawaniem wniosków                 

o przyznanie Kart Rodzin Wielodzietnych. W 2020 r. wydano 2 wnioski o przyznanie Karty Rodzin 

Wielodzietnych. Od początku programu wydano 686 kart. 

Dodatki mieszkaniowe 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie realizuje zadanie własne gminy w zakresie 

przyznawania dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest dla zarządcy 

domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz do rąk osoby 

będącej właścicielem domu jednorodzinnego.  

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzająca energię cieplną do celów 

ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego 

się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się 

ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.  W 2020 r. pomocą w formie 

dodatku mieszkaniowego objęto 34 rodziny. 

Liczba świadczeń – 281, wypłacono kwotę – 51.356,75 zł z budżetu gminy. 

Zryczałtowane dodatki energetyczne 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany jest od 1 stycznia 2014 r.              

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie otrzymuje dotację z budżetu państwa  

na realizację zadania w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Ustawowe warunki do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego: 
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 osoba ubiegająca się o ww. dodatek musi mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, 

 musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym,                                        

 zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Z powyższego dodatku skorzystało 17 gospodarstw domowych. Liczba wypłaconych świadczeń – 

96, natomiast kwota wypłat – 1369,42 zł. 

Kwota na wypłatę w całości finansowana była z budżetu Wojewody. 

Świadczenia rodzinne i ich realizacja 

Charakterystyka systemu świadczeń rodzinnych. 

System świadczeń rodzinnych jest systemem pozaubezpieczeniowym, zorganizowanym na zasadzie 

zaopatrzeniowej, finansowanym z budżetu państwa.  

W gminie Daszyna realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa następujące rodzaje świadczeń: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

1) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy,  

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

3) świadczenie rodzicielskie. 

 

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych są przyznawane na okresy zasiłkowe, które 

trwają od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego. Obok posiadania dziecka na 

utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 

764,00 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Dochód rodziny ustalany jest 

na podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. W przypadku 

uzyskania przez członka rodziny dochodu w roku, z którego dochody stanowią podstawę do 

ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, uzyskany dochód 

dzielony jest przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty, o ile dana osoba otrzymuje go        

w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Jeśli natomiast został uzyskany po roku,               

z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, dochód 

członka rodziny powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, 
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w którym został on osiągnięty. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku,             

z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych lub po tym 

roku, ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w zależności od wieku dziecka pozostającego na utrzymaniu 

osoby uprawnionej i wynosi: 

 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 

 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 

 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

 urodzenia dziecka (1000,00 zł na dziecko; jest to świadczenie jednorazowe), 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł 

miesięcznie), 

 samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie na dziecko oraz na dziecko 

niepełnosprawne – 273,00 zł - nie więcej jednak niż dwa dodatki w jednej rodzinie), 

 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00 zł miesięcznie 

na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego), 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00 zł miesięcznie na dziecko  

w wieku do 5 lat, 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 

roku życia), 

 rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł jednorazowo - każda klasa szkoły do policealnej 

włącznie oraz na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne), 

 podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113,00 zł miesięcznie na 

zamieszkanie w internacie lub 69,00 zł miesięcznie na dojazd do szkoły 

ponadgimnazjalnej wypłacany przez 10 miesięcy w roku). 

 

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy                         

o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych: 

 Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł miesięcznie) świadczenie przysługuje niezależnie od 

dochodu rodziny lub osoby, dlatego przyznawane nie jest na okres zasiłkowy, lecz na okres 

ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; przeznaczone 

jest dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych oraz dla osób, które 
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ukończyły 75 rok życia; do zasiłku pielęgnacyjnego nie mają prawa osoby, które nabyły 

uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przy emeryturze lub rencie z ZUS 

lub KRUS. 

 Świadczenie pielęgnacyjne (1830,00 zł miesięcznie) z tytułu rezygnacji z zatrudnienia  

lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, 

osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, osobom, na których zgodnie z przepisami 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób         

o znacznym stopniu niepełnosprawności, - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem                                  

o niepełnosprawności łącznie.  

 ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby            

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji.  

 Specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł miesięcznie) przysługuje osobom, na których 

zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 

małżonkom,  

 jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;   

 jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku                         

z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem    

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem                      

o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,  rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę 

oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

Sposób ustalania dochodu jest analogiczny jak przy ustalaniu dochodu do zasiłku rodzinnego.        

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie 

posiadają wypracowanego okresu składkowego opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne      



RAPORT O STANIE GMINY DASZYNA ZA 2020 ROK 

41 

i rentowe. Za te osoby opłacane są też składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli osoby te nie 

podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nie posiadają statusu 

członka rodziny osoby ubezpieczonej. 

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami i świadczeniami opiekuńczymi 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie realizuje od stycznia 2016 r. wypłatę 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń rodzicielskich. 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - becikowe (1000,00 zł 

jednorazowo) przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 

faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

1.922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy 

od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką 

prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, w terminie 12 miesięcy od dnia 

objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia  przez dziecko 

18-go roku życia. 

 Świadczenie  rodzicielskie (1000,00 zł miesięcznie) przysługuje matce albo ojcu, 

opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej, osobie która przysposobiła dziecko od dnia porodu przez okres 52 tygodni         

w przypadku urodzenia  jednego dziecka przy jednym porodzie, 65 tygodni w przypadku 

urodzenia 2 dzieci, 67 tygodni w przypadku urodzenia trójki dzieci, 69 tygodni w przypadku 

urodzenia czwórki dzieci, 71 tygodni w przypadku urodzenia  pięciorga i więcej dzieci. 

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 

18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez 

nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty 900,00 zł. Okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym każdego roku trwa 

od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 27 ust. 

1 i ust. 2 dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, 

łącznie z ustawowymi odsetkami.  
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Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r.      

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego. Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu 

właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu             

na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, jeśli: 

 osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;  

 osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel 

ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec 

dłużnika alimentacyjnego; 

 osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej. 

 

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego ma na celu poprawę skuteczności w egzekwowaniu 

zaległych alimentów.  

Ilość dłużników alimentacyjnych w 2020 roku to 24 osób, w tym: 

 7 dłużników mieszkających na terenie gminy Daszyna zadłużonych w naszym Ośrodku, 

wobec których prowadzone jest postępowanie, 

 17 dłużników spoza gminy Daszyna, zadłużonych na rzecz naszego Ośrodka. 

 

Świadczenia wychowawcze 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadania        

z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 

prawnemu dziecka, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko               

w rodzinie. Od 1 lipca 2019 r. program ,,Rodzina 500+” obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku 

życia bez względu na dochód rodziny. 

Informacja o realizacji świadczeń w 2020 roku 

Świadczenie wychowawcze 

Rozdział 85501, § 2060 Realizacja świadczeń w 2020 roku 
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Rodzina 500+  Liczba osób Liczba rodzin Liczba świadczeń Wykonanie dotacji (w zł) 

1 2 3 4 

Świadczenie wychowawcze  670 408 7 630 3 801 637,10 

Koszty obsługi  X X X 32 632,00 

Ogółem  670 408 7 630 3 834 269,10 

 

Świadczenia „Dobry start” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie od dnia 1 lipca 2018 r. realizuje rządowy 

program „Dobry start”. Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300,00 zł raz w roku       

w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, aż do ukończenia przez nie 20 roku 

życia, bez względu na dochód rodziny. Dzieci niepełnosprawne otrzymują świadczenie do 

ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko 

uczęszczające             do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie 

przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego. 

Informacja za 2020 rok w rozdziale 85504 § 2010 

Rozdział  

85504 § 2010 

Liczba dzieci, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

dobry start 

Wykonanie 

ogółem 

(kol. 3 + kol. 4) 

w tym: 

na świadczenia 

dobry start 

koszty 

obsługi 

zadania 

w tym 

wydatki na koszty na wynagrodzenia 

dla osób realizujących program 

"Dobry start" 

1 2 3 4 5 

 

 

441 136 710,00 132 300,00 4 410,00 3 528,00 
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Liczba ustaleń prawa do świadczenia dobry start w 2020 r. 

 

 

Liczba dzieci i osób 

uczących się na które 

było ustalane prawo 

do świadczenia dobry 

start 

w tym: 

Liczba wypłaconych 

świadczeń dobry 

start 

liczba dzieci i osób 

uczących, którym 

przyznano świadczenie 

dobry start 

liczba dzieci i osób 

uczących się, którym 

odmówiono przyznania 

świadczenia dobry start 

 

1 2 3 4 

85504 § 2010 1 441 441 0 441 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie przejął realizację zadania w postaci udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów od miesiąca października 2019 r.,          

na podstawie Uchwały Rady Gminy Daszyna Nr XIV/69/2019  z dnia 4 października 2019 r. 

Pomoc ta udzielana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydanym na tej podstawie 

regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Daszyna.  

Ta forma wsparcia ma na celu wyrównanie w miarę możliwości dostępu do edukacji dzieciom        

z rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie  

z Regulaminem stypendium szkolne wynosi od 99,20 zł do 124,00 zł przy dochodzie powyżej 

264,00 zł na osobę w rodzinie lub od 125,24 zł do 248,00 zł przy dochodzie do 264,00 zł na osobę 

w rodzinie. Zgodnie z Regulaminem na wniosek może być przyznane stypendium szkolne oraz 

zasiłek szkolny. Na realizację tego zadania gmina przeznaczyła w 2020 r. kwotę 40 458,44 zł w tym 

dotację Wojewody w wysokości 32 366,75 zł oraz środki własne w wysokości 8 091,69 zł. W 2020 

r. 37 uczniów otrzymało stypendium szkolne oraz 2 osoby otrzymały zasiłek szkolny. 
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

W Gminie Daszyna w roku 2012 rozpoczął działalność Gminny Zespół Interdyscyplinarny             

w Daszynie, powołany Zarządzeniem nr 5/2012 Wójta Gminy Daszyna z dnia 14 lutego 2012 r.    

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.  

W roku 2020 do Zespołu wpłynęły 3 Niebieskie Karty. 

Główne cele Zespołu to: 

 pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów związanych                          

z występowaniem zjawiska przemocy; 

 efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistniałego problemu; 

 współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie; 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy. 

 

Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie obsługi organizacyjno-

technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W roku 2020 zostały zwołane 4 posiedzenia Zespołu. Zespół powołał 3 grupy robocze, które odbyły 

łącznie 10 spotkań z ofiarami i sprawcami przemocy.  

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny pracował z 4 rodzinami. 

W ramach działań profilaktycznych Zespół Interdyscyplinarny zakupił materiały profilaktyczne dla 

placówek oświatowych, służby zdrowia, Komendy Powiatowej Policji, Zespołu Kuratorów              

w postaci plakatów: „Pamiętaj, nie ma sytuacji bez wyjścia”, „Hejt”, „Przemoc - i niech się wstydzi 

ten, kto ją stosuje”, „Nie bądź obojętny, reaguj”, „Cyberprzemoc”, „Nie pozwól na to” oraz ulotki 

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkoły Podstawowej w Daszynie  

i Mazewie „Hejt i mowa nienawiści”, „Nie pozwól na to” oraz gadżety w postaci długopisów, 

smyczy oraz odblasków.  

Zespół Interdyscyplinarny w Daszynie zorganizował w naszym Ośrodku  szkolenie dla członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. Szkolenie przeprowadziła Firma KROKUS 

PRACOWNIA SZKOLENIOWA Ł.CZULAK z Krakowa.  



RAPORT O STANIE GMINY DASZYNA ZA 2020 ROK 

46 

 

XII. Sprawy obywatelskie 

Organizacje pozarządowe: 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. funkcjonowało w gminie 12 organizacji pozarządowych, w tym            

12 stowarzyszeń ( tj. 9 jednostek OSP, które dokonały rejestracji w KRS, Stowarzyszenie Skarb 

Malucha w Daszynie, Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie oraz Towarzystwo Miłośników 

Gminy Daszyna ) . Na koniec roku dane te przedstawiały się analogicznie.  

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono 

wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej „Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja 

żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Daszyna w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej potrzebującym FEAD oraz realizacji wytycznych instytucji zarządzającej 

(MPiPS) dla instytucji pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych                

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego                 

z Europejskich Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramie 2019.                                                                                                          

Wpłynęła 1 oferta Stowarzyszeniem Skarb Maluch w Daszynie , opiewająca na kwotę 25.000,00 zł, 

która została wybrana. W ramach realizacji zadania w 2020 roku pomoc otrzymało 433 

mieszkańców z 216 rodzin. Wydano łącznie 32 981,64 kg żywności w 20 598 paczkach 

żywnościowych.  Kwota wykorzystanej dotacji -  19 787,88 zł.          

 

XIII. Bezpieczeństwo w gminie 
 
Policja: 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020 r. na terenie gminy Daszyna stwierdzono 39 przestępstw    

tj. o 4 mniej niż w roku 2019. 

Charakterystyka przestępczości w gminie przedstawia się następująco:  

przestępstwo narkotykowe - 3,  

kradzież z włamaniem - 5,  

kradzież cudzej rzeczy  - 7, 

kradzieże samochodów - 1,  

przestępstwo o charakterze gospodarczym - 13  

nietrzeźwych kierujących – 5. 

Bezpieczeństwo  w ruchu drogowym na terenie Gminy Daszyna: 

-  3 wypadki drogowe, 
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-  1 osoba zabita, 

-  3 osoby ranne, 

-  23 kolizje. 

Interwencje policyjne – 403, o 115 więcej w porównaniu do roku 2019.   

Charakterystyka Gminy Daszyna w 2020 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń opracowywanej przez 

Komendę Powiatową Policji w Łęczycy: 

-akty wandalizmu  - 1, 

-nieprawidłowe parkowanie - 1, 

 

Straż Pożarna:  

Wyjazdy jednostek OSP z terenu Gminy Daszyna w 2020 roku: 

Gmina Daszyna  MZ P AF Razem  

Daszyna (KRSG)  27 11 1 39 

Gąsiorów      

Jarochów   8  8 

Jarochówek      

Koryta      

Krężelewice      

Mazew   2  2 

Rzędków      

Stara Żelazna   5  5 

 

 Najpoważniejszym zdarzeniem drogowym w 2020 r. był wypadek drogowy                                       

w Jarochowie. W dniu 9 kwietnia 2020 r. o godz. 9:57 do Stanowiska Kierowania Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym 

w miejscowości Jarochów gm. Daszyna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów 

straży pożarnej kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że samochód osobowy zderzył się       

z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenie kierujący samochodem osobowym mężczyzna 

został uwięziony wewnątrz pojazdu. Droga krajowa nr 91 została całkowicie zablokowana. Działa 

Straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wykonaniu dostępu do uwięzionego 

wewnątrz pojazdu mężczyzny, wyznaczeniu lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

odłączeniu akumulatorów oraz uprzątnięciu jezdni z pozostałości po wypadku. W działaniach 

ratowniczych trwających 7 godz. 6 min. Udział brały 3 zastępy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej 

PSP w Łęczycy oraz po 1 zastępie OSP w KRSG (Daszyna i Topola Królewska), Łączenie             

19 strażaków.  
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 Szkolenia OSP:  

Zaplanowane szkolenia na 2020 r. dla druhów z terenu Gminy Daszyna ze względu na pandemię 

COVID- 19 nie odbyły się.  

Recertyfikacje KPP druhów OSP w 2020 r. : 

Zaplanowane recertyfikacje na 2020 r. dla druhów z terenu Gminy Daszyna ze względu na 

pandemię COVID- 19 nie odbyły się.  

Udział w ćwiczeniach:  

Z powodu pandemii COVID- 19 w 2020 r. nie odbyły się żadne ćwiczenia.  

W 2020 r. OSP z KRSG Daszyna z dotacji Komendanta Głównego PSP na realizację zadań pt. 

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony p. poż. Włączonej do KSRG” oraz innych 

źródeł finansowania wykonała remont strażnicy w kwocie 7.000,00 zł. 

W ramach zadania pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 

ratowniczo- gaśniczych” oraz innych źródeł finansowania zakupiono zbiornik przenośny na wodę     

o pojemności 2000 dm
3
 oraz ubrania specjalne dla OSP Stara Żelazna o łącznej wartości 3.490,00 

zł. 

W 2020 r. Gmina Daszyna na ochronę przeciwpożarową wydatkowała 56.001,96 zł  

 

XIV. Edukacja 
 
W gminie w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonują dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa 

w Daszynie i Szkoła Podstawowa w Mazewie . 

 

Szkoła Podstawowa w Mazewie  

 

W Szkole Podstawowej w Mazewie zatrudnionych jest  22 nauczycieli, w tym: 

Pełnozatrudnionych – 13  

Niepełnozatrudnionych - 7 

Uzupełniających etat innej szkoły – 2 
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Zatrudnieni nauczyciele wg posiadanego stopnia awansu zawodowego: 

Dyplomowany – 14 

Mianowany– 5 

Kontraktowy – 3 

W roku 2020 nikt nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na  

wyższy stopień  awansu zawodowego. 

W szkole zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi oraz 1 osoba w administracji.  

Dodatkowo dwie osoby (luty – sierpień) realizowały staż zrealizowany przy współpracy z PUP   

w Łęczycy . Zadania wykonywane w ramach stażu: 

-  pomoc w spełnianiu czynności opiekuńczych i obsługowych wobec wychowanków          

w oddziałach przedszkolnych, dbałość o bezpieczeństwo, higienę pracy, zdrowie wychowanków. 

- pomoc w sporządzaniu sprawozdań szkolnych np. SIO. GUS, zdobycie wiedzy na temat 

przechowywania aktów oraz zarządzeń wewnętrznych, ewidencjonowanie faktur, sporządzanie 

arkusza organizacji szkoły, wystawianie  legitymacji , duplikatów świadectw szkolnych. 

Od września w/w osoby zostały zatrudnione w naszej szkole na czas określony jako: 

-    pomoc przy opiece nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych 

-   opiekun w czasie do i ze szkoły 1/2 etatu; 

  pomoc w opiece nad dziećmi w oddziale przedszkolnym 1/2 etatu 

 

Do  8 oddziałów szkoły  (klasy I-VIII) uczęszczało: 

- styczeń – czerwiec 112 uczniów , a do oddziału przedszkolnego 18 dzieci ;  

- wrzesień - grudzień 105 uczniów oraz 29 dzieci do dwóch oddziałów przedszkolnych. 

 

W budynku działa również przedszkole (dzieci 3-4 letnie)  prowadzone przez stowarzyszenie 

„Bajkowy Świat”. W przedszkolu zatrudniony jest 1 nauczyciel , uczęszcza 15 dzieci. 

Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną. Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonej hali 

terową z 13 laptopami. Sprzęt  uzyskaliśmy w roku 2020 w wyniku udziału w realizacji projektu 

współfinansowanego przez Unię Europejską ” Gmina na czasie”.sportowej. Przy szkole funkcjonuje 

systematycznie doposażany plac zabaw.  
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Staramy się sprostać wymogom reformy oświatowej i przystosować placówkę do nowych wyzwań. 

Systematycznie wzbogacamy szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt .  

Wprowadziliśmy do użytku dziennik elektroniczny. Oprócz oczywistych korzyści, dziennik ułatwia 

pracę zdalną w sytuacjach słabej jakości połączenia internetowego. 

Szkoła dysponuje pracownią komputerową z 13 laptopami. Sprzęt  uzyskaliśmy w roku 2020         

w wyniku udziału w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ” Gmina na 

czasie”. Przy szkole funkcjonuje systematycznie doposażany plac zabaw.  

We współpracy z Gminą Daszyna, nasza szkoła realizowała projekt "Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu                                  

do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 

Rezultatem realizacji w/w projektu jest doposażenie szkół z terenu naszej gminy w sprzęt do 

realizacji zdalnego nauczania. Każda ze szkół otrzymała  po 10 nowych laptopów                              

z oprogramowaniem. Łączna wartość sprzętu: 44.990,00zł (na szkołę 22.495 zł) 

Laptopy zostały udostępnione najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom do uczestnictwa 

w zdalnej nauce.  

W październiku 2020 roku we współpracy z organem prowadzącym (Gmina Daszyna) 

przystąpiliśmy do realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”. Efektem tych działań był 

zakup dwóch interaktywnych monitorów Newline Tru Touch 6519 RS 4K oraz przenośnego 

komputera Lenovo V15 IIL o łącznej wartości 17.500 zł (w tym wkład własny 3.500 zł). 

Urządzenia interaktywne pozwalają nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem 

przyjaznych uczniom programów i materiałów multimedialnych. Monitory doskonale sprawdzają 

się również podczas prowadzenia lekcji zdalnych. 

We współpracy z Gminą Daszyna, nasza szkoła realizowała projekt "Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu 

”działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu                 

do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu 

grantowego pn "Zdalna Szkoła + W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" 

Rezultatem realizacji w/w projektu jest doposażenie szkół z terenu naszej gminy w sprzęt do 

realizacji zdalnego nauczania. Każda ze szkół otrzymała 8 nowych laptopów z oprogramowaniem. 

Łączna wartość sprzętu: 45.000,00zł (na szkołę 22.500zł) 
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Laptopy zostały udostępnione najbardziej potrzebującym uczniom przede wszystkim z rodzin 

wielodzietnych do realizacji zdalnego nauczania. Ze sprzętu korzystają też nauczyciele.  

Do realizowania zdalnej nauki wykorzystujemy nowe tablety wyposażone w  internet , które 

szkoła otrzymała od Państwowego Instytutu Badawczego NASK. 

W miarę możliwości staramy się na bieżąco przeprowadzać prace remontowo- konserwacyjne.  

Udało się wyremontować: 

- gruntownie jedną sale lekcyjną  (zainstalowanie 9 pkt elektrycznych, położenie gładzi, 

pomalowanie sufitów i ścian farba olejna i emulsyjną, wymiana wykładziny podłogowej), 

- odnowiono (pomalowanie ścian i sufitów) jedną salę lekcyjna oraz dwie szatnie. 

Łączny koszt w/w prac wyniósł 8.881 zł 

Cały budynek wymaga systematycznych nakładów remontowych, aby utrzymać obiekt na 

właściwym poziomie estetycznym i zachować normy bezpieczeństwa. Należy systematycznie 

odnawiać sale lekcyjne i sanitariaty. Naprawy wymaga tez dach. 

Trwa przebudowa i modernizacja boiska szkolnego. Po zakończeniu prac obiekt będzie 

wyposażony w: 

- trawiaste boisko do mini piłki nożnej, bieżnię lekkoatletyczną z poliuretanu, skocznię do skoku   

w dal, rzutnię do pchnięcia kulą , boisko do piłki siatkowej plażowej oraz siłownie zewnętrzna oraz 

kort tenisowy, doposażony zostanie również plac zabaw. 

Planowana jest wymiana części ogrodzenia terenu szkolnego. 

 

Wyniki egzaminu zewnętrznego w roku 2020: 

 

Wśród piszących egzamin zewnętrzny 18 uczniów naszej szkoły w tym jedna to osoba posiadająca 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i 3 osoby posiadające opinie o konieczności 

dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. 

Na uwagę zasługują indywidualne wyniki kształtujące się na poziomie 98% język angielski –          

2 uczniów, matematyka - 93 % jedna osoba 
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powiat gmina nazwa 
ulica, 

nr 
miejscowość przedmiot 

W szkole 

Gmi
nie 

Powi
ecie 

Woj
ewó
dztw

ie Kraju 

 

Liczba 
zdających 

Wyniki egzaminów w 
% punktów 

 

łęczycki Daszyna SZKOŁA 
PODSTAWOWA W 
MAZEWIE 

 68 Mazew Język 
angielski 

17 47 44 47 

54 

54 

łęczycki Daszyna SZKOŁA 
PODSTAWOWA W 
MAZEWIE 

 68 Mazew Matematyka 17 45 46 44 47 46 

łęczycki Daszyna SZKOŁA 
PODSTAWOWA W 
MAZEWIE 

 68 Mazew Język polski 17 51 50 57 58 59 
 

 

Rok 2020 zdominowany został przez pandemię. Duża część roku to nauka w formie zdalnej.Sporo 

czasu i wysiłku poświęcono na właściwe przygotowanie szkoły, sprzętu, przeszkolenie nauczycieli   

i zorganizowanie warunków do prowadzenia nauki zdalnej. Zakupiono środki ochrony osobistej 

(maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji ciała i pomieszczeń, termometry bezdotykowe). 

Opracowano również zasady prowadzenia nauki zdalnej (obowiązki i prawa uczniów,  nauczycieli    

i rodziców). 

Pandemia i nauka zdalna spowodowały, że zdecydowana większość imprez i uroczystości 

szkolnych nie odbyła się lub odbyła w zmienionej formie: 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Zabawa Karnawałowa 

- Poczta walentynkowa – apel 

- Dzień kobiet 

- warsztaty historyczne „Walka o granice II Rzeczypospolitej” 

- przedstawienie profilaktyczne „Strach ma wielkie oczy” 

- konkurs recytatorski „Zima w poezji” 

- przedstawienie „Koleżanko i kolego, bądź życzliwy dla każdego” 

- przedstawienie „Kłamstwo ma krótkie nogi” 
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- warsztaty „Zasady przestrzegania higieny –sposoby mycia rąk” 

- warsztaty w Bibliotece Publicznej w Mazewie „Dzień bezpiecznego internetu” 

- wyjazd do kina Górnik w Łęczycy na film „Dr. Dolitte” 

- klasowy dzień chłopaka 

- ślubowanie pierwszoklasistów. 

 

Szkoła Podstawowa w Daszynie  
 

 

Stan zatrudnienia w szkole Podstawowej w Daszynie na dzień  31.12.2020 r. 

 

Zatrudnieni nauczyciele:   19  +  3  ( przebywający  na  urlopie  dla  poratowania   

zdrowia ) w tym   pełen etat  17 osób (2 nauczycieli uzupełnia etat w Szkole Podstawowej                                             

w Mazewie) niepełnoetatowi   2 osoby 

Nauczyciele w podziale na awans zawodowy: 

17 nauczycieli dyplomowanych  

  3 nauczycieli mianowanych  

  2 nauczyciel kontraktowy  

Obecnie nie toczy się postępowanie kwalifikacyjne na wyższy stopień awansu zawodowego. 

 

Liczba uczniów:      ogółem - 146 

w tym   klasy SP  -  128 uczniów , 

             oddział „0” -  18 uczniów.  

 

Pracownicy obsługi: 

- 3 osoby + 1 w ramach Robót publicznych finansowanych z PUP Łęczyca 

- 1 osoba administracja 

- 1 osoba pomoc nauczyciela w oddziale „0” w ramach Robót publicznych  finansowanych                 

z PUP Łęczyca. 
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Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, przeglądach na szczeblu 

gminnym i wojewódzkim 

Konkursy przedmiotowe: 

 

L.p. Konkursy przedmiotowe Etap szkolny Liczba 

kandydatów do 

następnego etapu 

1. Kuratoryjny Konkurs 

Przedmiotowy z Matematyki 

5 1 

2. Kuratoryjny Konkurs 

Przedmiotowy z Biologii 

4 1 

 Zjawiska fizyczne wokół nas 3 II miejsce 

3. Kuratoryjny Konkurs Ekologiczno-

Regionalny  

4 1 

4. Kuratoryjny Konkurs 

Przedmiotowy z Języka 

Angielskiego 

3 - 

Konkursy szkolne: 

 

1. „Przeciw przemocy” – konkurs 

profilaktyczny 

Konkurs plastyczny dla ucz. Kl. 

VI-VIII 

2. „Mój przyjaciel zwierzak” j.w. dla kl, I-III 

3. Najpiękniejszy kotylion narodowy Konkurs 

patriotyczny w 

Oddziale 
Przedszkolnym 

4. „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie 

5. „ Najładniejsza zakładka do książki” Szkolna Biblioteka 
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6. „ Najpiękniejsza choinka” kl. I-III 

7. „Ozdoba choinkowa” dla kl. IV-VIII 

8. „Najpiękniejszy aforyzm” Uczniowie  Kl. VII 

9. „Idzie jesień –nie ma na to rady” Plastyczny w Oddziale Przedszkolnym 

10. „ Dwa wiatry” – nastroje jesienne Konkurs recytatorski kl. V 

11. Początki państwa polskiego Konkurs plastyczny kl.IV-VIII 

12. Legenda o Warsie i Sawie Makieta, uczniowie kl. IV-VIII 

Realizacja innowacji pedagogicznych: 

„ W krainie bajek i baśni”, „Legendy – poznaję Polskę” 

„Mały artysta” – Oddział Przedszkolny 

„ Żyj zdrowo, kolorowo” –klasa I i klasa III 

„Kolorowa Ortografia” – klasa II 

„Tworzymy bank zapomnianych słów” –kl. VI 

 Programy profilaktyczne w szkole: 

 

 - „Strach  ma  wielkie  oczy” –  przedstawienie profilaktyczne o radzeniu sobie ze stresem 

Choroby zakaźne – koronowirus. Systematyczne uświadamianie uczniom prawidłowych postaw 

prozdrowotnych i nawyków higienicznych w dobie pandemii. 

 - „ Mniam, mniam”- program nt zdrowego odżywiania i stylu życia z elementami ekologii                  

i profilaktyki uzależnień w czasie pandemii. 

 - Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. 

 - „Śniadanie daje moc – jem zdrowo, kolorowo”  - zwiększenie świadomości n/t roli śniadania       

w diecie dziecka. 

- Program dla szkół „Mleko i owoce w szkole”- propagowanie zdrowego odżywiania, zmiana 

nawyków żywieniowych. 
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„Światowy dzień mycia Rąk.” – święto ustanowione przez ONZ, której celem jest globalna 

edukacja n/t mycia rąk. 

We współpracy z SANEPID-em: „Dopalacze – wybieram zdrowie”’ „ Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „ Trzymaj formę”. 

 

We wrześniu 2020 r. odbyły się trzy spotkania z Policjantką. Celem spotkań było 

omówienie zasad bezpieczeństwa dotyczącego reżimu sanitarnego wynikającego                               

z zagrożeń Covid-19,zapoznanie z nazwami instytucji , do których można się zgłosić w razie 

podejrzenia zarażenia Covid-19 oraz utrwalenia zasad ruchu drogowego, zagrożeń wynikających      

z internetu i niewłaściwych gier komputerowych. Starsi uczniowie poinformowani zostali                

o odpowiedzialności karnej nieletnich i konsekwencjach związanych   z cyberprzemocą. 

W październiku 2020 r. zostały przeprowadzone ankiety wśród uczniów kl. IV-VIII            

na temat bezpieczeństwa wśród uczniów w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

 

Wyniki egzaminów w  2020 r. w % przedstawia tabela: 

EGZ. ÓSMOKLASISTY L. ucz. Szkoła Gmina Powiat 
Województw

o 
Kraj 

Język angielski  20 42 44 47 54 54 

Język polski 20 49 50 57 58 59 

Matematyka 20 47 46 44 47 46 

 

Egzamin Ósmoklasisty pisało 20 uczniów, w tym 2 dyslektyków. Uczniowie  z dysleksją 

skorzystali z wydłużonego czasu pracy i pisali egzamin w oddzielnej sali.  

Egzamin z j. polskiego uczniowie napisali na poziomie średnim. Uczniowie dobrze poradzili 

sobie z odpowiedziami na zadania sprawdzające rozumienie tekstów kultury oraz zadań 

dotyczących zróżnicowania języka. Większość uczniów bez trudu wyszukuje   w tekstach 

potrzebne informacje oraz dostrzega zróżnicowanie słownictwa. Trudne dla ósmoklasistów okazały 

się zadania sprawdzające umiejętność czytania utworów literackich  i ich zrozumienie na poziomie 

niesłownym oraz praktyczne stosowanie zasad ortografii  i interpunkcji. 

Egzaminie z j. angielskiego uczniowie napisali na poziomie średnim. Najlepiej poradzili 

sobie z zadaniami sprawdzającymi funkcje językowe, umiejętność wyszukiwania informacji            
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w tekście czytanym oraz słuchanym. Mieli problemy z zadaniami sprawdzającymi reagowanie 

językowe oraz z pisaniem dłuższej wypowiedzi na podany temat. Na poprawę wyniku egzaminu 

wpłynie organizacja zajęć wyrównawczych, podczas których uczniowie będą mieli okazję zapoznać 

się z arkuszem egzaminacyjnym. 

Egzamin z matematyki uczniowie napisali na poziomie wyżej średnim. Większość 

problemów była związana z koniecznością przeanalizowania treści zadania. Trudne również 

okazały się zadania związane z siatką danej bryły oraz wymagające dowodzenia. Uczniowie dobrze 

radzą sobie w obliczaniu średniej arytmetycznej, umiejętności określania czasu                                  

i wykonywania obliczeń w sytuacji praktycznej. W drugim półroczu została przydzielona godzina 

zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz z j. polskiego. 

Informacja na temat działalności szkoły w roku 2020 w okresie COVID-19        

w tym : 
Analiza pracy dydaktyczno - wychowawczej: 

 

W  ramach   działań  edukacyjno - wychowawczych  zostało  zrealizowanych  wiele  

działań,  m. in.: 

w  zakresie  doradztwa  zawodowego: 

 

W szkole prowadzone są zdalnie zajęcia w  zakresie  doradztwa  zawodowego, podczas których 

uczniowie poznają różne zawody. Przeprowadzono lekcje n/t dokumentów aplikacyjnych, systemu 

kształcenia siebie, współczesnego rynku, umiejętności określenia własnych preferencji. 

Zrealizowano tematy: 

- Kim  jestem – dlaczego warto poznać siebie? 

- Ja  i  mój  świat – moje uzdolnienia, wartości, marzenia. 

- Współczesny  rynek pracy. 

- Dokumenty  aplikacyjne. 

- Autoprezentacja. 

- System kształcenia w Polsce. 
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W  ramach  wychowania  patriotycznego  zrealizowano: 

 - Narodowe  Czytanie. 

 - Szkoła  pamięta. 

 - Dzień patriotyzmu - ZERÓWKA POD BIAŁO-CZERWONĄ. 

 - Narodowe Święto Niepodległości- śledzenie obchodów w telewizji. 

 - Ogólnopolski  dzień  głośnego  czytania. 

 - Międzynarodowy  miesiąc  bibliotek  szkolnych. 

 

Uroczystości: 

 - Ślubowanie Pierwszoklasistów. 

 - Spotkania  wigilijne. 

 - „Światowy  Dzień  Mycia  Rąk”. 

 - Tradycje i symbole Bożego Narodzenia. 

 - Jedzie Mikołaj, jedzie oraz zerówka kolęduje. 

 

Realizacja nauczania zdalnego 

Okres nauczania zdalnego był trudny dla wszystkich: uczniów, bo musieli często 

samodzielnie zrozumieć przesłany im materiał, rodziców, bo musieli w większym stopniu pomagać 

swoim pociechom, nauczycieli, którym czas pracy znacznie się wydłużył ze względu na 

przygotowywanie innych niż dotychczas pomocy dydaktycznych. Nauczyciele na bieżąco śledzili 

komunikaty MEN oraz pocztę @, na której pojawiały się szkolne zarządzenia. Nadzorowałam stronę 

internetową szkoły, na której nauczyciele, zgodnie z podstawą programową realizowali program 

nauczania. Nauczyciele konsultowali się, aby ustalić wspólny tor działań. Założone zostały adresy 

mailowe nauczycielom, na które uczniowie przesyłali prace domowe oraz kontaktowali się                 

z nauczycielami. Systematycznie na stronie szkoły, zgodnie z planem lekcji pojawiały się konkretne 

materiały: zadania, filmiki, konkretne rozwiązania zagadnień. Nauczyciele łączyli się z uczniami na 

Messenger, platformie Microsoft Teams, organizowali telekonferencje. Niektóre wydawnictwa 

udostępniły bezpłatnie filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, podręczniki online oraz 
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dodatkowe karty pracy. Nauczyciele korzystali również z kanału Youtube, tworzyli ćwiczenia na 

stronie www.learningapps.org. Szkoła, mimo braku do w r. szk. 2019/20 dziennika elektronicznego 

od początku kwietnia miała możliwość prowadzenia zajęć online. Rodzice i ich dzieci otrzymali 

instrukcję logowania się i korzystania z platformy. Wszyscy uczniowi kl. IV-VIII uczestniczyli         

w tych zajęciach – nie było dziecka wyrzuconego z systemu. Prace przesyłane przez uczniów były na 

bieżąco oceniane. W kl. I-III uczniowie czytali nauczone teksty przez telefon. W Oddziale 

Przedszkolnym istniało „okienko” do odbioru prac dzieci. Nauczyciele na bieżąco monitorowali 

postępy uczniów, przekazywali informacje zwrotne, co do jakości i poprawności wykonywanych 

przez nich prac. Ocenili nie tylko wiedzę uczniów, ale również ich zaangażowanie, sumienność          

i terminowość. Zdalna nauka nie przeszkodziła w zrealizowaniu podstawy programowej.  

Dzięki zakupionemu we wrześniu 2020 r. dziennikowi elektronicznemu, usprawnieniu pracy 

nauczycieli na platformie MICROSOFT TEAMS oraz pedagogicznym radom szkoleniowym 

nauczycieli nauczanie zdalne od roku szkolnego 2020/2021przebiega dużo sprawniej. Wszyscy 

uczniowie biorą udział w lekcjach zdalnych. Nauczyciele sprawniej łączą się z rodzicami. Wszystkie 

spotkania podczas pracy zdalnej odbywają się na platformie TEAMS, a komunikaty bieżące do 

rodziców przesyłane są poprzez e- dziennik LIBRUS. Nauczyciele korzystają również z programów: 

FORMS, TESTPORTAL, e-lekcje, multi-podręczniki. Uczniowie mający problemy z niesprawnym 

komputerem mają  możliwość wypożyczenia laptopów szkolnych. 

Zajęcia dla Oddziału Przedszkolnego oraz klas I-III zostały w maju 2020 oraz                        

w marcu 2021 r. zawieszone. Nauczyciele pracują  z uczniami zdalnie również poprze                      

z platformę TEAMS. W Oddziale Przedszkolnym nauczyciele mieli mailowy kontakt                        

z rodzicami. Nauczyciele systematycznie kontaktują się z rodzicami uczniów.  

Od 26 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r. odbywały się konsultacje według 

zapotrzebowania uczniów z j. angielskiego, chemii, fizyki, matematyki oraz j. polskiego. 

Przeprowadzono 13 godz.   j. angielskiego, 20 godz. matematyki, 12 godz. j. polskiego oraz 2 

godz. chemii i 2 godz. fizyki. W maju w konsultacjach uczestniczyli chętni uczniowie z kl. VIII,               

w czerwcu również uczniowie kl. IV-VIII.  

Od 26 października 2020 r. Ósmoklasiści uczestniczą w konsultacjach, na które dowożone 

są szkolnym autobusem oraz wszyscy uczniowie wg potrzeb. Odbywają się zajęcia rewalidacyjne, 

logopedyczne oraz nauczycieli wspomagających rozwój uczniów mających orzeczenia Poradni 

Psych.- Pedagog. Uczniowie na konsultacjach stosowali się do szkolnych procedur reżimu 

sanitarnego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii nauczyciele prowadzą również 

http://www.learningapps.org/
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dodatkowe konsultacje zdalnie przygotowując uczniów do konkursów wojewódzkich oraz w celu 

wyjaśniania bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych. Z konsultacji korzystają 

głównie uczniowie, którzy rozwijają swoje zainteresowania, czegoś nie rozumieją lub chcieliby 

poprawić swoją ocenę. 

Mocną stroną szkoły jest brak poważnych problemów wychowawczych. Nauczyciele, 

pedagog, dyrektor potrafią rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo. Bardzo starannie 

realizowane są  zadania dotyczące  zapobiegania przemocy i agresji rówieśniczej oraz 

kształtowania prawidłowych relacji rówieśniczych poprzez organizowanie warsztatów                     

z pedagogiem, spotkań z funkcjonariuszem Powiatowej Komendy  Policji w Łęczycy nt. 

zachowania zasad bezpieczeństwa na drogach, przeciwdziałania agresji w relacjach rówieśniczych, 

hejtu oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Ważnym zadaniem było przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. Uczniowie poznali regulaminy   i procedury dotyczące bezpiecznego 

zachowania. Szczególną uwagę zwracano na procedury dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące 

na terenie szkoły. Zapoznano uczniów z informacją do kogo można zgłosić się o wsparcie w 

sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z powyższymi procedurami 

zapoznano nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 

Programy unijne: 

W ramach Grantu Oś I Działanie 1.1 dotyczącego zdalnego nauczania szkoła otrzymała 10 

szt. Laptopów Notebook LENOVO 14” ( wartość 22 495,- zł) oraz 8 szt. Laptopów Notebook   

LENOVO 15,6” ( wartość 22 500,- zł). Pomogły one uczniom i nauczycielom  w pracy zdalnej. 

W okresie od 20.01.2020 r. do 29.10.2020 r. we współpracy z Europejskim Funduszem 

Rozwoju Wsi Polskiej realizowaliśmy w szkole mikroprojekt „ Gmina na czasie”, w ramach 

którego zakupiono 26 komputerów Notebook Lenovo Ideapad (po 13 szt. dla każdej szkoły             

w gminie Daszyna). W ramach Mikroprojektu zorganizowano 20 szkoleń - po 12 godzin każde       

co daje w sumie 240 godzin. W szkoleniach wzięły udział 244 osoby. 

Moduły szkoleniowe/tematyka w ramach każdej grupy: 

 - „Rodzic w Sieci”. 

 - „Działam w sieciach społecznościowych ”. 

 - „Moje finanse i transakcje w sieci”. 
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 - „Rolnik w sieci”. 

Baza Szkoły: 

  - rozpoczęto budowę boiska zewnętrznego, 

 - doposażono szkołę w sprzęt  komputerowy niezbędny do wprowadzenia dziennika 

elektronicznego oraz prowadzenia nauki zdalnej, 

 - zakupiono trzeci monitor interaktywny do kolejnej sali lekcyjnej, 

 - koniecznością jest naprawa dachu na części dawnego Gimnazjum (czynności zostały podjęte 

oraz zapewnione środki finansowe) oraz przegląd dachu hali.  

Dowóz do szkół  

Przepisy dotyczące obowiązku zapewnienia dowozu ( art. 32 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r.-Prawo oświatowe Dz.U. z 2020 r. poz.910  z póź.zm) 

Droga dziecka  w wieku 5 i 6 lat spełniającego obowiązek roczne przygotowanie przedszkolne        

z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie powinna przekraczać  3 km. 

Jeżeli droga, o której mowa przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna 

środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim 

oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego              

w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych           

w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli 

dowożenie zapewniają rodzice. 

Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający 

wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Droga dziecka z domu do szkoły nie może 

przekraczać: 

 



RAPORT O STANIE GMINY DASZYNA ZA 2020 ROK 

62 

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza                

w/w odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli 

dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów 

przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej; 

Jeżeli nie przekracza odległości, o których wcześniej mowa, gmina może zorganizować bezpłatny 

transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie                      

i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,        

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej 

szkoły ponadpodstawowej. 

Zgodnie z art. 39a ust.3 ustawy Prawo oświatowe Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliw w Gminie Daszyna, która stanowi podstawę do wyliczenia zwrotu 

kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowanego przez rodziców. 

Realizacja dowozu przez gminę Daszyna: 

Dowóz uczniów realizowany jest autobusem szkolnym będący własnością gminy i jednym 

autobusem PKS Sp. z o.o. w Łęczycy, na którego gmina wykupiła bilety miesięczne dla uczniów. 

Miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych wynosi  8 487,18 zł. Umowa zawarta na rok 

szkolny 2020/2021.  

Od października 2020 r. kiedy wprowadzono naukę zdalną, opłaty zmalały proporcjonalnie            

do ilości dowożonych uczniów. W miesiącu grudniu 2020 r. PKS nie realizował dowozu ponieważ 

nauka stacjonarna była tylko dla uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 

W tym okresie dowóz do obu oddziałów przedszkolnych odbywał się gminny autobusem szkolny. 

Dowożono  uczniów do:  Szkoły Podstawowej w Daszynie i Szkoły Podstawowej w Mazewie . 

Dowozem objęto dzieci od lat pięciu.  

Dzienna ilość kilometrów pokonywanych przez autobusy: 



RAPORT O STANIE GMINY DASZYNA ZA 2020 ROK 

63 

Autobus Gminy - ok. 165 km(Daszyna, Godzięby, Wymysłów, Zieleniew, Ogrodzona, Jarochów, 

Nowa Żelazna, Stara Żelazna, Osędowice,  Stary Sławoszew, Miroszewice, Nowy Sławoszew, 

Koryta ,Krężelewice, Jabłonna, Karkoszki ). 

Autobus PKS-u (bilety miesięczne) - ok. 100 km (Rzędków. Nowy Mazew, Łubno, Opiesin, 

Jarochówek, Zieleniew, Gąsiorów, Żabokrzeki, Zagróbki, Siedlew, Goszczynno). 

Kadra zatrudniona w ramach dowozu oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą dojeżdżających                

i dochodzących dla : 

Szkoły Podstawowej w Daszynie  

-  kierowca autobusu szkolnego(1 etat), 

- opiekun w autobusie szkolnym ( 1  etat), 

- opiekun dzieci i młodzieży na przejściu dla pieszych w drodze do i ze szkoły przez drogę krajową 

nr 91 (0,25 etatu). 

 

Szkoła Podstawowa w Mazewie 

Wójt Gminy udzielił Dyrektorowi Szkoły Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w sprawach 

związanych z zapewnieniem  i nadzorowaniem opieki w czasie przewozu dzieci do i ze szkoły 

(opiekuna zatrudnia dyrektor szkoły) .  

Dowozem objętych jest ogółem:                                                                        

200 uczniów  

w tym : 

Szkoła Podstawowa w Daszynie  

wraz z oddziałem przedszkolnym                                                                          

110 uczniów 

(ogólna liczba uczniów w szkole  146)               

 

Szkoła Podstawowa w Mazewie                                                                         

90 - uczniów   

wraz z oddziałem przedszkolnym 

(ogólna liczba uczniów w szkole 135) 
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Gmina  finansowała   koszty   dowozu  12   uczniów ( w  tym jeden uczeń  na  wózku  

inwalidzkim) 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy.  

Dowóz odbywał się dwoma busami będącymi w użytkowaniu  Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Łęczycy. 

Koszt dowozu dzieci do Łęczycy w 2020 roku wyniósł  12 148,67 zł (za 10 m-cy). Wykonanie 

wydatków niższe z uwagi na zdalne nauczanie uczniów.  

przedszkola  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku funkcjonowały 3 grupy  oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych. Liczba dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym 

przy Szkole Podstawowej w Daszynie (jedna grupa) - 17 w tymi: czterolatki-1, pięciolatki – 5, 

sześciolatki - 1 . Liczba dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Mazewie (dwie grupy) - 29 w tym : pięciolatki – 17, 

sześciolatki– 12. 

Ponadto, funkcjonowały 2 punkty przedszkolne, jako niepubliczne  inne formy wychowania 

przedszkolnego dotowane z budżetu gminy na podstawie ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych: 

1/ niepubliczny punkt przedszkolny  w Daszynie prowadzony przez Stowarzyszenie Skarb 

Malucha w Daszynie. Średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 18 w wieku od 3 do 5 lat.. 

Placówka dysponuje 18 miejscami, które wykorzystane były w 100%.  Kwota przyznanej dotacji 

w 2020 roku wyniosła 55.199,71 zł.  Dotację wykorzystano w 100%. 

 

2/ niepubliczny punkt przedszkolny w Mazewie prowadzony przez Stowarzyszenie Bajkowy Świat 

w Mazewie. Średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 14 w wieku od 3 do 4 lat. Placówka 

dysponuje 15 miejscami, które w drugiej połowie roku nie były w pełni wykorzystane.  Kwota 

przyznanej dotacji w 2020 roku wyniosła 43.165,65 zł. Dotacja wykorzystana  w 100%. 

 

Żłobki 

W styczniu 2020 r. funkcjonował Żłobek w Daszynie prowadzony przez Fundacje Edukacji 

Przedszkolnej we Wrocławiu. Placówka do 31 lipca 2020 r. była finansowana z  Projektu „ 

Uśmiech malucha” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W dniu 31 lipca Fundacja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 

dotacji na rok 2020 na podstawie uchwały Nr XXIII/126/2020 Rady Gminy Daszyna z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Daszyna.  

Fundacja otrzymała w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku 11.100,00 zł dotacji       ( 

300 zł na 1 dziecko miesięcznie). Średnio miesięczna ilość dzieci korzystających ze żłobka ą 

wyniosła 7. Liczba dostępnych miejsc w żłobku-10. 

 

Sport 

Rada Gminy Daszyna na sesji w dniu 28 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów 

sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.  

Wójt Gminy przyznał w roku 2020 na okres luty grudzień, stypendium sportowe dla dwóch 

zawodniczek mieszkających w Gminie Daszyna. Wysokość stypendium, to 300 zł miesięcznie.  

Stypendystki uzyskały wysokie wyniki w tenisie stołowy : 

- III miejsce w XXV Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie, 

- II i III miejsce w XV Mistrzostwach Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym, 

   - I miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego LZS Juniorów Młodszych o Mistrzostwo Powiatu 

Łęczyckiego, 

- II miejsce w XI Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku-WILKASY, 

- II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Łódzkiego, 

- II miejsce w Łódzkich Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku 2020 Łódź . 

 

 

XV. Biblioteki 
 
W gminie w 2020 roku funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie z Filią                   

w Mazewie. 

GBP w Daszynie ma swoją siedzibę w pałacu. Zajmuje dwa pomieszczenia. Pierwsze 

pomieszczenie na parterze o powierzchni 26,86 m2 jest wypożyczalnią i czytelnią. Drugie 

pomieszczenie biblioteczne znajduje się na piętrze. Ma powierzchnię 24,62 m2 i jest magazynem na 

książki. W drzwiach zainstalowane są zamki typu GERDA. Pałac w którym znajduje się biblioteka 
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jest wyposażony w instalację alarmową i kamery monitoringu. W 2020 roku biblioteka otrzymała 

regały wraz z innym sprzętem bibliotecznym - projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

„Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworu wraz z parkiem w Daszynie oraz 

dzwonnicy w Mazewie w celu nadania im funkcji kulturalnych”. 

Według statystyki z końca 2020 roku księgozbiór GBP w Daszynie liczył 14243 woluminy. 

Był systematycznie wzbogacany o nowe pozycje książkowe. Nowości wydawnicze przyciągały 

czytelników nie tylko z naszej gminy, ale i gmin sąsiednich. Biblioteka posiada ciekawe                   

i wartościowe zbiory, chroni dziedzictwo regionu. Prowadziła też dla czytelników „Książkę na 

telefon” oraz uczestniczyła w programie „Analiza Funkcjonowania Bibliotek” za 2020 rok. 

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku biblioteka pracowała w reżimie sanitarnym. 

Czytelnik nie był wpuszczany do pomieszczenia bibliotecznego. W drzwiach wejściowych do 

biblioteki ustawione było biurko z przesłoną ochronną z pleksi. Bibliotekarz wypożyczał 

czytelnikom książki z przyłbicą na twarzy i w rękawicach ochronnych. Zwrócone książki były 

odkładane na okres co najmniej 3 dni do odrębnych toreb na kwarantannę. Często były 

dezynfekowane klamki, telefon, wyłączniki światła, biurka i podłogi. Czytelnicy przychodzili do 

biblioteki w maseczkach ochronnych i korzystali z dezynfekcji rąk. Punkt zwrotu książek był 

usytuowany przed właściwym wejściem do lokalu bibliotecznego. 

W czasie zamknięcia biblioteki dla czytelników – bibliotekarz sporządzał ubytki książek. 

Kontakt z czytelnikiem i udzielanie informacji w bibliotece odbywał się telefonicznie. 

Do domu wypożyczono czytelnikom 5094 woluminów, w tym 1563 książki dla dzieci           

i młodzieży, 2956 woluminów dla dorosłych i 575 książek z literatury popularnonaukowej. Dużym 

powodzeniem cieszyła się wśród czytelniczek literatura obyczajowa, romanse, a literatura 

sensacyjna i popularnonaukowa – wśród mężczyzn.  

Liczba odwiedzin wynosiła – 3596 osób. 

Na 31.12.2020 w bibliotece zarejestrowano 433 czytelników. 

Struktura czytelników według wieku: 

 do 5 lat  -  24 

 od 6 – 12 lat -106 

 od 13 – 15 lat -  42 

 od 16 – 19 lat -  40 

 od 20 – 24 lat -  20 

 od 25 – 44 lat -  85 

 od 45 – 60 lat -  62 



RAPORT O STANIE GMINY DASZYNA ZA 2020 ROK 

67 

 powyżej 60 lat -  54 

Struktura czytelników według zajęcia: 

 osoby uczące się  - 195 

 osoby pracujące - 131 

 pozostali  -  107 

Na zakup książek w 2020 roku wydano – 5999 zł. Kupiono za nie 227 woluminów, które 

wpisano do księgi inwentarzowej oraz udostępniono czytelnikom. GBP w Daszynie opracowała 

wszystkie nowości wydawnicze i dopisała karty katalogowe dla siebie i Filii    w Mazewie. 

Starałam się wychodzić naprzeciw potrzebom czytelniczym środowiska lokalnego. Przyjmowałam 

dezyderaty czytelnicze. Przy zakupach książek brałam pod uwagę wszystkie grupy wiekowe i ich 

preferencje czytelnicze. 

Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kupiłam książki               

o tematyce uzależnień, przemocy, problemach w rodzinie (15 wol. za 500 zł).  

Sporządziłam protokóły do rejestru ubytków na 1024 książki zniszczone. 

Przez cały rok wysyłano systematycznie monity do czytelników, którzy nie oddawali książek         

w określonym terminie. Prowadzono na bieżąco katalogi biblioteczne i kartotekę regionalną. 

W czytelni był udostępniony księgozbiór podręczny i 11 tytułów czasopism. Liczba odwiedzin      

w czytelni – 302 osoby, które miały udostępnione na miejscu – 50 woluminów                                   

z księgozbioru podręcznego i 262 czasopisma. 

Czytelnikom udzielono 734 informacje: 612 bibliotecznych i 122 rzeczowe. Wszystkie informacje 

były zarejestrowane w Zeszycie Kwerend. 

Imprezy w formie tradycyjnej w bibliotece realizowane były w reżimie sanitarnym. Przy 

konkursach plastycznych bezpośredni kontakt bibliotekarza był tylko z nauczycielem. Prace 

plastyczne do biblioteki przyniosły wychowawczynie poszczególnych klas. Bibliotekarka 

przygotowała dla wszystkich uczestników konkursu nagrody świąteczne, które przekazała 

nauczycielom do przekazania uczniom.  

 konkurs plastyczny pod hasłem „Kolorowy obrazek wielkanocny” – udział w nim wzięło           

8 uczestników 

 konkurs plastyczny pod hasłem „Boże Narodzenie na kartce świątecznej” – udział w nim 

wzięło 50 uczestników 

- impreza biblioteczna „Na turystycznych szlakach” – udział w niej wzięło 8 uczestników 

- obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia – wystawka książek dla najmłodszych; 

- przyjęcia wycieczek w bibliotece – udział w nich wzięło 63 uczestników; 



RAPORT O STANIE GMINY DASZYNA ZA 2020 ROK 

68 

- gry i zabawy dla dzieci – udział w nich wzięło 69 uczestników; 

-  „Mikołajki w bibliotece” udział w nich wzięło 35 uczestników. 

W ciągu roku w bibliotece zorganizowano 62 imprezy w których udział wzięło 208 uczestników. 

Prowadzono na bieżąco kronikę w której umieszczano najciekawsze formy pracy. 

Budżet GBP w Daszynie na 2020 rok – 142580,00 zł.  

Systematycznie dokonywano zakupów nowości wydawniczych, czasopism, materiałów biurowych, 

druków bibliotecznych, środków czystości oraz drobnych nagród dla uczestników konkursów 

bibliotecznych.  

 

GBP w Daszynie Filia w Mazewie. 

Biblioteka  w Mazewie zajmuje lokal w strażnicy OSP  w Mazewie o pow. użytkowej 45m2.          

W bibliotece jest centralne ogrzewanie i dostępna toaleta dla pracownika( 1/2 etatu) i czytelników. 

Warunki lokalowe są dobre. Biblioteka jest czynna codziennie od 8- 12, a w piątek od 15-19.   

 

W związku z pandemią panującą w naszym kraju od kwietnia do końca grudnia 2020 r Biblioteka 

Publiczna w Mazewie pracowała  w ścisłym reżimie sanitarnym . Czytelnik nie był wpuszczany 

do środka pomieszczenia biblioteki. W drzwiach wejściowych lokalu stało biurko  odgrodzone 

pleksi    i bibliotekarz podawał książki. Książki oddawane przez czytelnika składowane były     

w pudle i po wymaganym czasie kwarantanny odpisywane. Ponadto często dezynfekowane były 

klamki i myta powierzchnia lokalu. Bibliotekarz podawał książki w rękawiczkach i przyłbicy. 

Czytelnicy przestrzegali wymogów sanitarnych, przychodzili w maseczkach ochronnych          

i korzystali z dezynfekcji rąk.  

  

Od 14 kwietnia do 15 maja 2020r Biblioteka w Mazewie była zamknięta dla czytelnika. 

Bibliotekarz pracował,, za zamkniętymi drzwiami''( robione były ubytki ). 

  

Formy pracy zrealizowane  w bibliotece 

- włączenie się w akcję,, Odkręcam, zbieram, pomagam''  

- zbieraliśmy nakrętki plastikowe  dla Kasi, 

- udział w akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom'' 

- od 13- 24 I zostały zorganizowane ferie zimowe dla dzieci 

- zorganizowano,, Randkę z książką''- akcja czytelnicza 

- w bibliotece zostały zorganizowane Mikołajki  
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- zorganizowano ,, Tydzień z Internetem''  

-Tłusty Czwartek w bibliotece- akcja czytelnicza 

udział w III edycji,, Mała Książka Wielki Człowiek'' akcja promująca  książkę  i czytelnictwo. 

Wydano 20 wyprawek czytelniczych dla dzieci z Gminy Daszyna w wieku od 3-6 lat. 

- pomoc w akcji ,, Dla psiaka od strażaka'' organizowanej przez OSP Jarochów Biblioteka 

pomogła zbierać karmę dla psów ze schroniska w Łęczycy. 

 

W Bibliotece Publicznej w Mazewie w 2020 r przybyło 111 nowych  książek. na sumę-   

2800,91        

 Podział książek w woluminach: 

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 37, 

- literatura piękna dla dorosłych - 62, 

- literatura innych działów - 12, 

- ogółem - 111. 

 

Książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej, sklasyfikowane, skatalogowane                             

i udostępnione czytelnikom. 

Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono 15 książek na 

sumę 500 zł, były to książki o tematyce uzależnień, przemocy w rodzinie,  zapobieganiu agresji 

wśród dzieci i młodzieży. 

W Bibliotece znajduje się 11 tytułów czasopism do korzystania na miejscu i wypożyczenia do 

domu. 

W 2020r zakupiono czasopisma  na sumę – 1559,44 

Z czasopism tych skorzystało 340 czytelników. 

Wypożyczenia czasopism: 

na miejscu - 261      

na zewnątrz - 1076   

W 2020r. Bibliotekę odwiedziło 1797 czytelników. 
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Wypożyczenia książek na zewnątrz: 

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 650, 

- literatura piękna dla dorosłych - 1065, 

- literatura innych działów - 165, 

- ogółem - 1880. 

             

 Udzielono  647 informacji .        

 Zorganizowano w bibliotece 107 imprez bibliotecznych z których skorzystało 564 osoby.  

 Księgozbiór w   bibliotece w Mazewie na dzień 31.12.2020r stanowi -14280 woluminów. 

Dużym problemem w bibliotece jest przestarzały sprzęt komputerowy. 

 

XVI. Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 
 
W zakresie kultury gmina dofinansowuje działalność Zespołu wokalnego „Daszynianki” oraz 

Orkiestrę Dętą w Mazewie. 

W związku z obowiązującym w kraju reżimem sanitarnym z uwagi na stan zagrożenia 

epidemicznego koronawirusem SARS-CoV2 konieczne było ograniczenie do minimum organizacji 

gminnych imprez kulturalnych w 2020 roku. Zespoły miały przerwy w swojej działalności              

w okresie IV-V 2020. 

 

Zespół „Daszynianki” działał w 10 osobowym składzie (9 wokalistek i 1 instruktor ).                       

Zespół wystąpił tylko podczas obchodów Dnia Kobiet –koncert w dworku w Daszynie, 

Koszty związane z działalnością Zespołu w 2020 roku wyniosła 6400,00 zł i obejmowały 

wynagrodzenie dla instruktora  za naukę śpiewu i akompaniament w trakcie występów . 

 

Orkiestra Dęta w Mazewie liczy 30 członków.  

Występy w 2020 roku: 

- Obchody Dnia Kobiet –koncert w dworku w Daszynie, 

- Dożynki Gminno-Parafialne – oprawa muzyczna w trakcie mszy dożynkowej,  

- Piknik Muzyczny z okazji obchodów Dnia Strażaka w Mazewie , 

- Walne Zebranie OSP w Mazewie, 



RAPORT O STANIE GMINY DASZYNA ZA 2020 ROK 

71 

- oprawa muzyczna uroczystości kościelnych: (Boże Ciało, Odpust Parafialny w Starym 

Sławoszewie).   

Koszty związane z działalnością orkiestry w 2020 roku wyniosła 11 600,00 zł i obejmowały -

wynagrodzenie dla kapelmistrza,                                                                                                                              

 

Gminne imprezy kulturalne w 2020 r. 

1/ Dożynki Gminno-Parafialne – uroczysta msza w Kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela 

w Mazewie, w których wzięło udział około 50 osób. Koszty z tym związane  wyniosły 349,11zł       

i dotyczyły zakupu materiałów do przygotowania dekoracji dożynkowej  w kościele i zakup 

chleba dożynkowego. 

W związku z obowiązującym w kraju reżimem sanitarnym z uwagi na stan zagrożenia 

epidemicznego koronawirusem SARS-CoV2  

2/ Piknik Muzyczny z udziałem zespołów muzyczno-wokalnych gminy Daszyna w ramach 

obchodów Dnia Strażaka w Mazewie . Koszty z tym związane to 618,10 zł  

 

XVII. Przedsiębiorcy 
 
W  2020  r.  nowy NIP uzyskało 4 przedsiębiorców, zaś nowy REGON uzyskało 9 . W tym 

czasie zarejestrowano 14 przedsiębiorców a wyrejestrowano 5. Wprowadzono zmiany u 41 

przedsiębiorców, zawieszono działalność u 9 przedsiębiorców, zaś w 6 przypadkach przedsiębiorcy 

wznowili działalność. 

 
 

XVIII. Ochrona środowiska 
 

Na terenie gminy Daszyna nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska 

emitujące zanieczyszczenia do powietrza lub do wód. 

W gminie nie ma wysypiska odpadów komunalnych. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów      

w roku 2020 zajmował się Zakład Usług Komunalnych z Krośniewic. Selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych prowadzono w zakresie następujących frakcji: 

- tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metale,  

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,  

- papier i tektura,  

- odpady BIO-degradowalne,  
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- pozostałości z sortowania (odpady zmieszane).  

W 2020 roku na terenie gminy Daszyna funkcjonował jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Mieszkańcy mogli dostarczać odpady wielkogabarytowe, budowlane lub elektro-

odpady. Dodatkowo w miesiącach październik – listopad 2020 r. zorganizowano objazdową zbiórkę 

odpadów wielkogabarytowych i elektro-odpadów z terenu całej gminy. 

W roku 2020 na 1 mieszkańca gminy przypadało średnio 38 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 116,7 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Łącznie zebrano 452,94 t 

odpadów zmieszanych oraz 147,68 t odpadów selektywnie zbieranych. Dodatkowo 22,96 t 

odpadów wielkogabarytowych i 7,58 t elektro-odpadów. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy, gmina na bieżąco 

oferuje przyłączenie gospodarstw domowych do gazociągu gminnego, a tym samym zmniejszenie 

liczby kotłowni przydomowych opalanych węglem, co ma duży wpływ na jakość powietrza            

w naszym regionie.  

Na bieżąco prowadzone są prace związane z modernizacją i rozbudową wodociągu gminnego. 

Gmina posiada Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2016 – 2032. W roku 

2020 nie prowadzono naboru wniosków na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest. 

W 2020 roku w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Daszyna widniało 7 przedsiębiorców:  

Lp Nazwa Przedsiębiorcy Adres siedziby NIP REGON 
Numer 

rejestrowy 

1 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania - Łódź Sp. z 

o.o. 

ul. Tokarzewskiego 2, 

91-842 Łódź 
726-00-19-767 470797081 2.2012 

2 

PreZero Service Centrum 

Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo - 

dawna nazwa TONSMEIER 

Centrum Sp. z o.o. (zmiana 

06.05.2019) 

ul. Łąkoszyńska 127, 

99-300 Kutno 
775-000-05-16 610281538 3.2012 

3 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Łęczycy Sp. z o.o. 

ul. Tumska 2,  

99-100 Łęczyca 
775-000-05-68 610283589 5.2012 
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4 
Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 3, 

99-340 Krośniewice 
775-256-80-66 100380844 6.2012 

5 MAGMAR 

ul. Wincentego 

Kadłubka 22/26 lok. 43, 

93-263 Łódź 

982-036-00-96 100715954 2.2013 

6 ECOVIR Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 36, 

09-228 Ligowo 
776-17-04-681 384151840 RDR.1.2020 

7 
ECO-SPEED Leszek 

Bogdański 

Kominy 6a,  

87-300 Brodnica 
712-12-79-832  RDR.2.2020 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Daszyna w roku 2020 

posiadały następujące podmioty: 

Lp Nazwa Przedsiębiorcy Adres siedziby NIP REGON 

1 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Łęczycy Sp. z o.o. 

ul. Tumska 2,  

99 – 100 Łęczyca 
775-000-05-68 610283589 

2 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Daszyna Sp. z 

o.o. 

Daszyna 34a p.6,  

99 – 107 Daszyna 
507-009-10-80 101529343 

3 

EKO-WÓZ Usługi 

asenizacyjne, wywóz 

nieczystości płynnych 

Barbara Zabłocka 

ul. Łąkoszyńska 198, 

99-300 Kutno 
775-145-03-74 473256078 

 

 
XIX. Planowanie przestrzenne 
 
W roku 2020 r. MPZP objętych było 100 % powierzchni gminy  oraz 100 % powierzchni gminy  

zostało wskazane w studium w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W 2020 r. nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. 

W 2020 r. wydano 112 wypisów i 27 wyrysy z Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, ostatnia ocena 

aktualności (art. 32 upzp) 

-  uchwała nr LIII/277/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 8 grudnia 2017 r. - 100%  

 Miejscowe plany zagospodarowania  przestrzennego ( ostatnia ocena aktualności , stopień  

pokrycia obszarów gminy, mpzp) Procentowy udział w powierzchni gminy  - 100%, powierzchnia   

w (ha) – 8091 

- Uchwała nr 67/XI/99 z dnia 28 września 1999 r. Rady Gminy w Daszynie w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna ustalającej 

trasę rurociągu paliwowego relacji Płock – Ostrów Wielkopolski na terenie Gminy Daszyna –  

Procentowy udział w powierzchni gminy  - 0,11%, powierzchnia w (ha) – 8,91 

-   Uchwała nr  XLV/206/2006 Rady  Gminy w  Daszynie   z dnia 10 października 2006 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna - Procentowy udział                                        

w powierzchni gminy  -  99,39 %, powierzchnia w (ha) –  8041,89 

Uchwała Nr X/43/2015 Rady Gminy w Daszynie z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Daszyna - 

Procentowy udział   w powierzchni gminy  -  0,01 %, powierzchnia w (ha) –1,23 

Uchwała Nr XXI/100/2015 Rady Gminy w Daszynie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu PGR Opiesin -  

Procentowy udział   w powierzchni gminy  -  0,01 %, powierzchnia w (ha) –1,09 

- Uchwała nr  XLVII/247/2017 Rady  Gminy w  Daszynie   z dnia 9 sierpnia 2017 r.   w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 

Mazew -  Procentowy udział   w powierzchni gminy  -  0,02 %, powierzchnia w (ha) –1,54 

- Uchwała nr  XLVII/248/2017 Rady  Gminy w  Daszynie  z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160  w obrębie 

Ogrodzona  -  Procentowy udział   w powierzchni gminy  -  0,01 %, powierzchnia w (ha) –

1,16 

- Uchwała nr LVI/301/2018 r.  Rady  Gminy w  Daszynie z dnia 17 marca  2018 r.                                                     

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 

Goszczynno  -  Procentowy udział   w powierzchni gminy  -  0,13 %, powierzchnia w (ha) –

10,88                                                                                                                                                                                     
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- Uchwała nr LXII/351/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 21 sierpnia 2018 r.                                                                                                       

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów 

Daszyna, Kolonia Mazew, Mazew oraz Walew – Procentowy udział   w powierzchni gminy  -  

0,06 %, powierzchnia w (ha) –5,08 

- Uchwała nr LXIII/355/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 14 września 2018 r.                                                      

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentów 

obrębów Walew i Daszyna  - Procentowy udział   w powierzchni gminy  -  0,19 %, 

powierzchnia w (ha) –15,29 

- Uchwała nr LXVI/364/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 9 listopada 2018 r.                                                       

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160/1                          

w obrębie Mazew -   Procentowy udział   w powierzchni gminy  -  0,01 %, powierzchnia w 

(ha) –1,00 

- Uchwała nr XXVII/128/2020 Rady Gminy w Daszynie z 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Daszyna, Krężelewice, 

Osędowice i Sławoszew - Procentowy udział   w powierzchni gminy  - 0,04 %, powierzchnia                                

w  (ha) – 2,93. 

XX. Sprawy administracyjne 
 
W 2020 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił od 2 do 3 tygodni    

i jest to czas oczekiwania uzależniony od  Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie. 

Wnioski o wydanie dowodu osobistego są realizowane na bieżąco. Na dzień 31 grudnia 2020 r.     

58 mieszkańców gminy miało nieważny dowód osobisty. 

Ponadto USC w Daszynie realizuje wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego również         

w przypadku, kiedy aktu stanu cywilnego są  sporządzone w innych USC na terenie Polski. Takie 

działanie umożliwia system elektroniczny BUSC. Interesant może wnioskować o dowolny akt stanu 

cywilnego z każdego USC, jeśli jest on uprawniony do uzyskania takiego odpisu.   

 


