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I. Ogólna charakterystyka gminy 

 
Gmina Rusiec jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą  osobowość prawną, 
wykonującą w imieniu własnym  i na własną  odpowiedzialność określone ustawami  zadani 
publiczne  (w tym zadania własne)  

Rusiec to gmina wiejska położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim.  

siedziba gminy to miejscowość  Rusiec.  

Gmina Rusiec położona jest na  ma obszar 99,91 km². 

Gmina Rusiec położona jest w centralnej Polsce, w pasie Nizin Środkowo - Polskich, 
makroregionie Niziny Południowo - Wielkopolskiej, mezoregionalnie Wyżyny Wieluńskiej     
i Kotliny Szczercowskiej. Leży w zachodniej części powiatu bełchatowskiego, w dorzeczu 
rzeki Nieciecz i Krasówki. Bezpośrednio graniczy z powiatem wieluńskim, łaskim oraz  
pajęczańskim. 

 
Funkcję Wójt Gminy Rusiec w 2018 roku pełnili: 
 
Pan Damian Piotr Szczytowski, wybrany zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji 
Wyborczej w Ruścu z dnia 7 listopada 2018 w wyborach, które odbyły się 4 listopada 2018 r., 
kadencja 2018-2023, (nadal)  
 
Pan Dariusz Paweł Wożniak, wybrany zgodnie z zaświadczenie Gminnej Komisji 
Wyborczej w Ruścu z dnia 8 listopada 2014 r. w wyborach , które odbyły się w dniu 16 
listopada 2014 r., kadencja w latach 2014-2018 (do listopada 2018 roku ) 
 
 
Skład Rady Gminy Rusiec  

 

KADENCJA RADY GMINY RUSIEC 2014 -2018 

1. Bartłomiej Bieniek - Przewodniczący 
2. Radosław Bieniek 
3. Andrzej Cywiński 
4. Wojciech Kozieł 
5. Adam Krysiak 
6. Wiesław Moszyński 
7. Andrzej Nowak 
8. Piotr Pluskota 
9. Czesław Płuciennik - Wiceprzewodniczący 
10. Wacław Rojszczak 
11. Paweł Skrzydlewski 
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12. Urszula Stanik 
13. Bogdan Stolarczyk 
14. Józef Szczepanik 
15. Mirosław Wlaźlak 
 

Składy Komisji Rady Gminy Rusiec 2014 – 2018 

Komisja Rewizyjna – do 21.08.2017r. 

1. Rojszczak Wacław – Przewodniczący Komisji 
2. Kozieł Wojciech     – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Szczepanik Józef    – Członek Komisji 
4. Krysiak Adam         – Członek Komisji 
5. Cywiński Andrzej   – Członek Komisji 
6. Bieniek Radosław   – Członek Komisji 
7. Wlaźlak Mirosław  – Członek Komisji 

 

Komisja Rewizyjna – od 21.08.2017r. 

1. Wiesław Moszyński – Przewodniczący Komisji 
2. Cywiński Andrzej  – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Skrzydlewski Paweł  – Członek Komisji 

 

Komisja Gospodarczo - Budżetowa 

 1. Nowak Andrzej               – Przewodniczący Komisji 
      2. Skrzydlewski Paweł        – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
      3. Kozieł Wojciech             – Członek Komisji 
      4. Płuciennik Czesław         – Członek Komisji 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Spraw Komunalnych 
 Bieniek Radosław         – Przewodniczący Komisji 
 Cywiński Andrzej        – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
 Płuciennik Czesław      – Członek Komisji 
 Nowak Andrzej            – Członek Komisji 
 Skrzydlewski Paweł     – Członek Komisji 
 Krysiak Adam              – Członek Komisji 

 
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i  Ochrony Zdrowia 

1. Krysiak Adam             – Przewodniczący Komisji 
2. Bieniek Bartłomiej      – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Szczepanik Józef         – Członek Komisji 
4. Wlaźlak Mirosław       – Członek Komisji 
5. Rojszczak Wacław      – Członek Komisji 
6. Moszyński Wiesław     – Członek Komisji 

 



Raport o stanie Gminy Rusiec za 2018 rok 

Strona 5 z 73 

 

Komisja Inwentaryzacyjna 

1. Wlaźlak Mirosław             – Przewodniczący Komisji 
2. Płuciennik Czesław          – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

      3.Skrzydlewski Paweł          – Członek Komisji 
      4.Bieniek Radosław            – Członek Komisji 
      5.Rojszczak Wacław           – Członek Komisji 
      6.Moszyński Wiesław         – Członek Komisji 
 

Komisja ds. Bezpieczeństwa 

 Szczepanik Józef        – Przewodniczący Komisji               
 Moszyński Wiesław   – Z – ca Przew. Komisji                   
 Kozieł Wojciech        – Członek Komisji                            
 Nowak Andrzej         – Członek Komisji                            
 Cywiński Andrzej        – Członek Komisji                            
                           

KADENCJA RADY GMINY RUSIEC 2018 - 2023 

 
1. Bartosik Malwina 

2. Bieniek Radosław 

3. Bogusławski Bogumił 

4. Chwastowski Adam 

5. Ciężka Aneta 

6. Cywiński Andrzej 

7. Dziedzic Robert – Wiceprzewodniczący Rady 

8. Foręc Wojciech – Przewodniczący Rady 

9. Kozieł Wojciech 

10. Rabenda Rafał 

11. Skrzydlewski Paweł 

12. Szczepanik Józef 

13. Szymczak Paweł 

14. Wilczyński Jacek 

15. Wlaźlak Mirosław 
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Składy Komisji: 

Komisja Rewizyjna: 

1) Kozieł Wojciech – Przewodniczący Komisji 

2) Chwastowski Adam – Zastępca 
Przewodniczącego Komisji 

3) Ciężka Aneta – Członek Komisji 

4) Cywiński Andrzej – Członek Komisji 

5) Bogusławski Bogumił – Członek Komisji 

6) Szymczak Paweł – Członek Komisji 

7) Wlaźlak Mirosław – Członek Komisji 
   
Komisja skarg, wniosków i petycji: 

1) Rabenda Rafał - Przewodniczący Komisji 

2) Szymczak Paweł - Zastępca Przewodniczącego 
Komisji 

3) Bieniek Radosław - Członek 

4) Ciężka Aneta - Członek 

5) Skrzydlewski Paweł - Członek 

6) Szczepanik Józef - Członek 
 
Komisja Gospodarczo - Budżetowa:  
1) Dziedzic Robert – Przewodniczący Komisji 

2) Szczepanik Józef – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Bartosik Malwina – Członek Komisji 

4) Chwastowski Adam – Członek Komisji 

5) Kozieł Wojciech – Członek Komisji 
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6) Skrzydlewski Paweł – Członek Komisji 

6) Wilczyński Jacek – Członek Komisji 
  
 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych: 
1) Bieniek Radosław – Przewodniczący Komisji 

2) Wilczyński Jacek – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Bartosik Malwina – Członek Komisji 

4) Cywiński Andrzej – Członek Komisji 

5) Szymczak Paweł – Członek Komisji 

6) Wlaźlak Mirosław – Członek Komisji. 

7) Bogusławski Bogumił - Członek 
  
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia: 
1) Ciężka Aneta – Przewodniczący Komisji 

2) Cywiński Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Bartosik Malwina – Członek Komisji 

4) Kozieł Wojciech – Członek Komisji 

5) Rabenda Rafał – Członek Komisji 

6) Skrzydlewski Paweł – Członek Komisji 

7) Wilczyński Jacek – Członek Komisji 
Komisja Inwentaryzacyjna: 
1) Wlaźlak Mirosław – Przewodniczący Komisji 

2) Chwastowski Adam – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Bartosik Malwina – Członek Komisji 

4) Bieniek Radosław – Członek Komisji 

5) Dziedzic Robert – Członek Komisji 

6) Szczepanik Józef – Członek Komisji 
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7) Szymczak Paweł – Członek Komisji 
  
Komisja ds. Bezpieczeństwa 
1) Szczepanik Józef – Przewodniczący Komisji 

2) Kozieł Wojciech – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Bieniek Radosław – Członek Komisji 

4) Cywiński Andrzej – Członek Komisji 

5) Rabenda Rafał – Członek Komisji 

6) Skrzydlewski Paweł – Członek Komisji 

7) Bogusławski Bogumił – Członek Komisji 
sporządziła: 
 Monika Pawlak  
Inspektor ds. kadr i rady gminy  
 
Liczba mieszkańców  (stan na dzień 31.12.2018 r.) to 5.146 osób 
 STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI  
  
Kryteria wyszukiwania: 
 Pobyt stały lub czasowy 
gmina (dla całej bazy) 
na dzień 2018-12-31 
  

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 67 69 136 
3 27 34 61 
4-5 58 44 102 
6 19 23 42 
7 29 35 64 
8-12 142 141 283 
13-15 82 64 146 
16-17 39 53 92 
18 24 25 49 
19-65 1695 0 1695 
19-60 0 1442 1442 
> 65 329 0 329 
> 60 0 705 705 
ogółem 2511 2635 5146 
  
  
 sporządziła:  
Joanna Foltyńska  
 Zastępca Kierownika US  
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II. Finanse 

Polityka finansowa Gminy Rusiec realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową corocznie 
uchwalaną przez Radę Gminy Rusiec. 

Budżet Gminy Rusiec na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 
2017 roku Uchwałą Nr XXX/257/2017:  

7. po stronie dochodów w wysokości 21.691.000,00 zł 
8. po stronie wydatków w wysokości 23.052.000,00 zł 
 

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, uległ: 

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.390.128,00 zł 

- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 4.590.128,00 zł 

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec za 2018 r. przedstawia się następująco: 

9. dochody – 23.081.128,00 zł, w tym: 
10.  dochody majątkowe – 503.740,00 zł, 
11.  dochody bieżące 22.577.388,00 zł. 

12. wydatki –  27.642.128,00 zł, w tym: 
13.  wydatki majątkowe – 5.270.729,48 zł, 
14.  wydatki bieżące 22.371.398,52 zł. 
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1. Podstawowe wskaźniki: 
 

a) udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2018 r. 
 

Wyszczególnienie Wykonanie 
% wykonania/ 

dochodów ogółem 

Dochody własne 10 352 151,26   44% 

Dotacje 7 323 696,59   31% 

Subwencje 5 746 060,00   25% 

Dochody ogółem 23 421 907,85   100% 
 

 

  

  

 

 



Raport o stanie Gminy Rusiec za 2018 rok 

Strona 11 z 73 

 

 

 

b) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 
 

Wyszczególnienie Wykonanie 
% wykonania/ 

wydatków ogółem 

Wydatki bieżące 21 524 296,00   81% 

Wydatki majątkowe 5 103 510,55   19% 

Wydatki ogółem 26 627 806,55   100% 
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c) zadłużenie ogółem 
 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 ROK 

WYKONANIE ROCZNE 

W ZŁ 

1 2 3 

A STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII 8 340 648,20   

I KREDYTY I POŻYCZKI 1 082 581,20   

II PAPIERY WARTOŚCIOWE 7 258 000,00   

III Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG 67,00   

B OBSŁUGA ZADŁUŻENIA 315 816,02   

I SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK 139 000,00   

II ODSETKI 176 816,02   

C 
WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA 
[zadłużenie/dochody ogółem (plan)] 

36,14% 

D 
WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 
[obsługa zadłużenia/dochody ogółem(wykonanie)] 

1,35% 
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d) główne parametry budżetowe 
DOCHODY: 23 421 907,85 zł tj. 101,48 % planu rocznego 

            

WYDATKI: 26 627 806,55 zł tj. 96,33 % planu rocznego 

w tym: wydatki bieżące: 21 524 296,00 zł tj. 96,21 % planu rocznego 

  wydatki majątkowe: 5 103 510,55 zł tj. 96,82 % planu rocznego 

            

DEFICYT BUDŻETU: -3 205 898,70 zł 70,28 % wobec planowanego deficytu rocznego 

            

ROZCHODY  - spłata kredytów: 139 000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego 

            

ROZCHODY  - udzielone pożyczki: 0,00 zł   

            

PRZYCHODY: obligacje, wolne środki 4 896 566,95 zł tj. 104,18 % planu rocznego 

            

STAN ZADŁUŻENIA: 8 340 648,20 zł 
tj. 100,00 % planowanego stanu na koniec roku 

na dzień 31.12.2018 r.     
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WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA: 36,14 %   

stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. w relacji do rocznego planu dochodów   

            

SPEŁNIENIE ART. 242 UoFP*: dochody bieżące (W) 22 937 449,44 zł 

      wydatki bieżące (W) 21 524 296,00 zł 

      dochody bieżące > wydatki bieżące   norma spełniona 

 

Wykonanie budżetu gminy Rusiec za 2018 rok 
Poniższa tabela przedstawia realizację planu głównych pozycji budżetowych Gminy Rusiec w roku 2018 r. na tle analogicznego okresu 
poprzedniego roku. 

Tab. 1. Główne pozycje budżetowe w latach 2017-2018 [w zł]  

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
2017 ROK 2018 ROK 

WSKAŹNIK 
ZAAWANSOWANIA 

REALIZACJI 
WYKONANIA/PLANU 

DYNAMIKA  
RDR 

PLAN PLAN WYKONANIE  PLAN PLAN WYKONANIE 2018 ROK ROCZNE 
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WG STANU 
NA 

01.01.2017 

WG STANU 
NA 

31.12.2017 

ROCZNE WG STANU 
NA 

01.01.2018 

WG STANU 
NA 

31.12.2018 

ROCZNE 
PLAN NA 

01.01.2018 
PLAN NA  

31.12.2018 

2018/2017 

W ZŁ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6 10=8/7 11=8/5 

A DOCHODY OGÓŁEM 20 778 909,00   24 525 275,33   24 636 594,46   21 691 000,00   23 081 128,00   23 421 907,85   107,98% 101,48% 95,07% 

A.1 DOCHODY BIEŻĄCE 20 778 909,00   24 426 452,33   24 538 847,62   21 691 000,00   22 577 388,00   22 937 449,44   105,75% 101,59% 93,47% 

A.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 0,00    98 823,00    97 746,84    0,00    503 740,00    484 458,41    - 96,17% 495,63% 

B WYDATKI OGÓŁEM 20 328 909,00   26 075 275,33   25 009 580,38   23 052 000,00   27 642 128,00   26 627 806,55   115,51% 96,33% 106,47% 

B.1 WYDATKI BIEŻĄCE 19 206 409,00   22 191 081,33   21 313 799,00   20 507 000,00   22 371 398,52   21 524 296,00   104,96% 96,21% 100,99% 

B.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 1 122 500,00   3 884 194,00   3 695 781,38   2 545 000,00   5 270 729,48   5 103 510,55   200,53% 96,83% 138,09% 

C 
NADWYŻKA / DEFICYT 
[A-B] 

450 000,00    -1 550 000,00   -372 985,92    -1 361 000,00   -4 561 000,00   -3 205 898,70   235,55% 70,29% 859,52% 
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a) wykonanie dochodów 
 

Tab.2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec wg źródeł na dzień 
31.12.2018 r. 

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 
wykonania 

1 2 3 4 5 

  DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 23 081 128,00 23 421 907,85 101,48 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 3 339 152,00 3 551 349,00 106,35 

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych 87 000,00 81 619,50 93,82 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 229 490,88 4 433 295,64 104,82 

0320 Wpływy z podatku rolnego 241 140,00 243 722,86 101,07 

0330 Wpływy z podatku leśnego 61 200,00 62 540,45 102,19 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 161 600,00 158 691,20 98,20 

0350 
Wpływy z podatku od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 
formie karty podatkowej 

2 450,00 2 853,27 116,46 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 21 400,00 21 360,00 99,81 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 900,00 14 324,00 103,05 

0430 Wpływy z opłaty targowej 6 000,00 5 515,00 91,92 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 88 300,00 88 839,21 100,61 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

468 000,00 510 589,90 109,10 
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0500 Wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych 117 500,00 117 800,07 100,26 

0610 
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 
wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

8,00 78,00 975,00 

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 239,40 2 513,57 202,81 

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 30 000,00 32 502,15 108,34 

0670 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 

108 752,00 120 187,70 110,52 

0690 Wpływy z różnych opłat 32 675,00 32 621,86 99,84 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

149 726,00 160 293,55 107,06 

0830 Wpływy z usług 619 627,87 637 598,23 102,90 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 550,00 550,00 100,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 5 825,85 7 720,11 132,51 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 795,02 5 519,12 95,24 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 278,15 1 278,15 100,00 

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 7 010,00 20 307,74 289,70 

0970 Wpływy z różnych dochodów 14 357,40 15 102,86 105,19 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

2 824 928,24 2 749 342,08 97,32 
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2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 

546 154,00 539 434,24 98,77 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

22 998,10 22 998,10 100,00 

2059 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

2 164,44 2 164,44 100,00 

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone 
 
gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

3 538 165,00 3 463 204,71 97,88 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

20 845,90 23 378,12 112,15 

2440 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 

46 455,75 46 455,75 100,00 

2690 
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 
realizację zadań wynikających z odrębnych 
ustaw 

4 189,00 4 189,00 100,00 
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2710 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

12 000,00 11 999,86 100,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 746 060,00 5 746 060,00 100,00 

6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

89 449,00 89 291,00 99,82 

6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

146 931,00 132 601,99 90,25 

6620 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

260 000,00 255 205,42 98,16 

6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

6 810,00 6 810,00 100,00 
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b) dochody pozyskane spoza budżetu gminy  
 

- dochody z tytułu dotacji celowych na dzień 31.12.2018 r.: 
 

Plan 7.449.599,78 zł, wykonanie 7.273.051,84 zł, co stanowi 97,63 % planu, w tym (a-c): 

 

a. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

 

Plan 6.909.247,24 zł, wykonanie 6.751.981,03 zł, co stanowi 97,72 % planu. 

 

1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania 
zlecone ustawami 
Plan 6.363.093,24 zł, wykonanie 6.212.546,79 zł, co stanowi 97,63 % planu. 

 

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin 
Plan 546.154,00 zł, wykonanie 539.434,24 zł, co stanowi 98,77 % planu. 

 
b. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
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Plan 425.741,00 zł, wykonanie 406.617,27 zł, co stanowi 95,51 % planu, w tym: 

dochody bieżące: plan   12.000,00 zł,  wykonanie:   11.999,86 zł 

dochody majątkowe: plan 413.741,00 zł, wykonanie: 394.617,41 zł. 

Środki z Powiatu Bełchatowskiego: 

1.Dochody bieżące 

- Dotacja na organizację stoiska gastronomicznego/promocyjnego Gminy Rusiec podczas 
Dożynek Powiatowych. Plan 2.000,00 zł, otrzymano 2.000,00 zł, całość wykorzystano zgodnie 
z przeznaczeniem. 

2.Dochody majątkowe 

- Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1924E polegająca na 
budowie chodnika w miejscowości Dąbrowa Rusiecka około 500 mb", na kwotę 150.000,00 
zł, otrzymano 150.000,00 zł; 

- Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na 
budowie chodnika w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza o dł. około 175 mb", na kwotę 
50.000,00 zł, otrzymano 49.752,25 zł; 

- Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na 
budowie chodnika w miejscowości Jastrzębice o długości około 320 mb", na kwotę 60.000,00 
zł, otrzymano 55.453,17 zł; 

- Dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku hydroforni w Ruścu – 
docieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien", na kwotę 34.732,00 zł, otrzymano 
31.589,00 zł; 

- Dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Woli 
Wiązowej – docieplenie ścian budynku", na kwotę 46.200,00 zł, otrzymano 46.200,00 zł, 

Dotacja na realizację zadania pn." Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dębach 
Wolskich - docieplenie ścian budynku", na kwotę 15.999,00 zł, otrzymano 15.999,00 zł. 

Środki z Gminy Szczerców: 

1. Dochody majątkowe 

- Dotacja na sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości pod drogą położoną w 
Gminie Rusiec w związku z zachowaniem traktu komunikacyjnego pomiędzy 
miejscowościami Borowa i Krzyżówki . Plan 50.000,00 zł, otrzymano 50.000,00 zł. Zwrócono 
kwotę 11.186,01 zł. Wykorzystano 38.813,99 zł. 
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Inwestycja rozpoczęta w roku 2017 (otrzymano 4.030,00 zł w 2017 r.). 

 

Środki z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego): 

1. Dochody bieżące 

- Dotacja celowa na realizację projektu pn.” Organizacja Pikniku Rodzinnego i zakup altany w 
miejscowości Rusiec”. Plan 5.000,00 zł, otrzymano 5.000,00 zł; 

- Dotacja celowa na realizację projektu pn.” Doposażenie placu zabaw w Jastrzębicach i 
organizacja pikniku rodzinnego”. Plan 5.000,00 zł, otrzymano 4.999,86 zł; 

 

2. Dochody majątkowe 

-Dotacja celowa na realizację zadania pn.” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych - Rusiec, o długości 0,406 km”. Plan 6.810,00 zł, otrzymano 6.810,00 zł; 

 
c. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 

 
Plan 114.611,54 zł, wykonanie 114.453,54 zł, co stanowi 99,86 % planu, w tym: 

dochody bieżące: plan 25.162,54 zł,  wykonanie: 25.162,54 zł 

dochody majątkowe: plan 89.449,00 zł, wykonanie: 89.291,00 zł. 

1. Dochody bieżące 
Plan 25.162,54 zł, otrzymano 25.162,54 zł, całość została wykorzystana zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 

Środki z Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) na 
realizację Projektu: „Wspieramy i poszerzamy horyzonty” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

2. Dochody majątkowe 

Plan 89.449,00 zł, otrzymano 89.291,00 zł, całość została wykorzystana zgodnie z 
przeznaczeniem, w tym: 
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1) Środki z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na realizację 
Zadania: „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie wraz z 
montażem kotła c.o. na ekogroszek” realizowanego w ramach projektu grantowego 
– przedsięwzięcie nr II.1. a) Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów 
infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji 
ukierunkowanych na innowacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Plan 39.476,00 zł, otrzymano 39.476,00 zł, całość została wykorzystana zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 
2) Środki z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na realizację 

Zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku Domu Kultury w Woli 
Wiązowej realizowanego w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie Projekty 
grantowe infrastruktura lokalna- modernizacja obiektów w zakresie budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Plan 49.973,00 zł, otrzymano 49.815,00 zł, całość została wykorzystana zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 
- dotacje pozostałe: 

DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH: 
 

Plan 46.455,75 zł, wykonanie 46.455,75 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

dochody bieżące: plan 46.455,75 zł,  wykonanie: 46.455,75 zł 

dochody majątkowe: plan          0,00 zł, wykonanie:          0,00 zł. 

Środki na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa 
w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Dotacja celowa w kwocie 
46.455,75 zł. 

Całość dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 
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ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY: 
 

Plan 4.189,00 zł, wykonanie 4.189,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

dochody bieżące: plan   4.189,00 zł,  wykonanie:   4.189,00 zł 

dochody majątkowe: plan          0,00 zł, wykonanie:          0,00 zł. 

Środki  Funduszu Pracy przeznaczono na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa 
w art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

 

c) wykonanie wydatków 
 

Tab. 3. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r. [zł] 

 

Dział Opis Plan Wykonanie % 
wykonania 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 521 389,34 476 744,32 91,44 

400 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i 
wodę 635 747,72 576 163,81 90,63 

600 Transport i łączność 3 204 952,10 2 987 361,08 93,21 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 915 209,04 1 888 984,52 98,63 

710 Działalność usługowa 1 279,20 1 279,20 100,00 

750 Administracja publiczna 3 225 994,68 3 090 140,93 95,79 

751 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 88 144,00 81 352,59 92,30 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

302 344,80 280 969,86 92,93 
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ochrona przeciwpożarowa 

757 Obsługa długu publicznego 207 300,00 176 816,02 85,29 

758 Różne rozliczenia 274 460,00 199 060,00 72,53 

801 Oświata i wychowanie 7 139 959,14 7 111 696,03 99,60 

851 Ochrona zdrowia 110 000,00 104 065,08 94,60 

852 Pomoc społeczna 1 023 720,00 996 236,55 97,32 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 325 819,00 324 089,61 99,47 

855 Rodzina 5 811 967,00 5 668 431,42 97,53 

900 
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 1 199 250,00 1 068 006,98 89,06 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 912 052,07 879 422,08 96,42 

926 Kultura fizyczna 742 539,91 716 986,47 96,56 

    OGÓŁEM: 27 642 128,00 26 627 806,55 96,33 

 

Realizacja wydatków ogółem w roku 2018 r. wyniosła 26.627.806,55 zł, tj. 96,33 % planu 
rocznego. 

Realizacja wydatków bieżących w roku 2018 r. wyniosła 21.524.296,00 zł, tj. 96,21 % planu 
rocznego. 

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2018 r. wyniosła 5.103.510,55 zł, tj. 96,83 % 
planu rocznego. 
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d) wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu 
 

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. wyniosła 5.103.510,55 zł, tj. 96,83 % planu 
rocznego (5.270.729,48 zł).  

 

1) W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2018 r. na realizację zadań zaplanowano 
środki finansowe w wysokości 3.831.093,08 zł. W 2018 r. wykonanie w tym obszarze 
wyniosło 3.681.330,41 zł, czyli 96,09 % planu rocznego; 

2) W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2018 r. na realizację zadań 
zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.297.487,40 zł. W 2018 r. wykonanie w 
tym obszarze wyniosło 1.280.189,15 zł, czyli 98,66 % planu rocznego; 

3) W zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w 2018 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 
52.700,00 zł. W 2018 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło 52.699,99 zł, czyli 
100,00 % planu rocznego. 
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4) W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2018 r. na realizację zadań finansowanych ze 
środków UE zaplanowano środki finansowe w wysokości 89.449,00 zł. W 2018 r. 
wykonanie w tym obszarze wyniosło 89.291,00 zł, czyli 99,82 % planu rocznego; 

e) realizacja inwestycji w 2018 r. 
 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 

1 
Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy 
ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec - 
etap I 

010 01010 36 752,10 34 700,59 

2 
Termomodernizacja budynku hydroforni 
w Ruścu - docieplenie ścian budynku 
wraz z wymianą okien 

400 40002 57 669,20 57 667,82 

3 Zakup zestawu inkasenckiego 400 40002 11 658,52 11 658,52 

4 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1924E 
polegająca na budowie chodnika w 
miejscowości Dąbrowa Rusiecka około 
500 mb 

600 60014 300 000,00 300 000,00 

5 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E 
polegająca na budowie chodnika w 
miejscowości Jastrzębice o długości 
około 320 mb 

600 60014 120 000,00 118 306,34 

6 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E 
polegająca na przebudowie chodnika w 
miejscowości Rusiec przy ul. 
Mickiewicza o dł. około 175 mb 

600 60014 100 000,00 99 504,49 

7 
Przebudowa drogi gminnej nr 101022E 
w miejscowości Wola Wiązowa dz.nr 
112 polegająca na utwardzeniu poboczy 

600 60016 133 500,00 133 500,00 

8 
Opracowanie dokumentacji dla zadania 
"Przebudowa drogi gminnej nr 101010E 
Rusiec-Kuźnica" 

600 60016 3 690,00 3 690,00 

9 

Opracowanie dokumentacji dla 
zadania"Przebudowa drog gminnej nr 
101008E w miejscowości Aleksandrów, 
dz.ewid.nr 449/2 obręb Aleksandrów" 

600 60016 3 690,00 3 690,00 
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10 

Opracowanie dokumentacji dla 
zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 
103008E w m.Dąbrowa Rusiecka, 
dz.ewid. nr 965 obręb Dąbrowa 
Rusiecka, dz.ewid. nr 1212 obręb 
Rusiec" 

600 60016 3 690,00 3 690,00 

11 

Opracowanie dokumentacji dla 
zadania"Przebudowa drogi krajowej nr 
74 w zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Mierzynów" 

600 60016 6 500,00 6 500,00 

12 

Przebudowa drogi gminnej nr 101003E 
oraz utwardzenie powierzchni gruntu w 
miejscowości Dąbrowa Rusiecka, 
dz.ewid.nr 548, 751/1,751/3,751/4, 766 
obręb Dąbrowa Rusiecka 

600 60016 188 656,98 188 656,98 

13 

Przebudowa drogi gminnej nr 101009E 
w miejscowości Mierzynów polegający 
na uzupełnieniu nakładki asfaltowej, 
dz.ewid.nr 195 obręb Mierzynów 

600 60016 48 790,00 48 790,00 

14 Przebudowa drogi gminnej nr 101010E 
Kuźnica-Pawłów 

600 60016 3 690,00 3 690,00 

15 
Przebudowa drogi gminnej nr 101013E 
w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 
1890, 1889 obręb Rusiec 

600 60016 3 690,00 3 690,00 

16 
Opracowanie dokumentacji dla zadania 
„Przebudowa drogi gminnej nr 101014E 
Rusiec-Maliniec o długości ok.900 m” 

600 60016 3 690,00 3 690,00 

17 
Przebudowa drogi gminnej nr 117351E 
w miejscowości Prądzew polegająca na 
przebudowie chodnika - etap II 

600 60016 48 164,04 48 164,04 

18 
Przebudowa drogi gminnej nr 117356E 
w miejscowości Nowa Wola polegająca 
na budowie chodnika 

600 60016 143 690,00 3 690,00 

19 

Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Wincentów polegająca na 
wykonaniu nakładki asfaltowej, 
dz.ewid.nr 279, 306 obręb Wincentów 

600 60016 3 690,00 3 690,00 

20 Wykup gruntu (części działki nr 638) 
pod drogę położoną w Gminie Rusiec 

600 60017 50 000,00 38 813,99 
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łączącą wsie Borowa i Krzyżówki 

21 
Budowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Kurówek Prądzewski, 
dz.ewid.nr 79 obręb Prądzew 

600 60017 158 690,00 158 690,00 

22 

Opracowanie dokumentacji dla zadania 
"Przebudowa drogi wewnętrznej 
ul.Kwiatowej w m.Rusiec polegająca na 
budowie chodnika" 

600 60017 3 690,00 3 690,00 

23 

Opracowanie dokumentacji dla zadania 
"Przebudowa drogi wewnętrznej w m. 
Rusiec, dz. ewid. nr 131/2 obręb 
Rusiec" 

600 60017 1 017,70 1 017,70 

24 

Opracowanie dokumentacji dla zadania 
"Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Rusiec-Kolonia, dz. nr 
929, obręb Rusiec" 

600 60017 6 000,00 6 000,00 

25 

Opracowanie dokumentacji dla 
zadania"Przebudowa drogi wewnętrznej 
w m. Dąbrówki Kobylańskie, dz. nr 
ewid.17 obręb Aleksandrów" 

600 60017 3 690,00 3 690,00 

26 

Opracowanie dokumentacji dla 
zadania"Przebudowa drogi wewnętrznej 
w m.Annolesie, dz. nr ewid. 77 obręb 
Annolesie" 

600 60017 3 690,00 3 690,00 

27 

Opracowanie dokumentacji dla 
zadania"Przebudowa drogi wewnętrznej 
w m.Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 
328 obręb Dąbrowa Rusiecka" 

600 60017 3 690,00 3 690,00 

28 

Opracowanie dokumentacji dla 
zadania"Przebudowa drogi wewnętrznej 
w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, 
dz.ewid.nr 328, 577 obręb Dąbrowa 
Rusiecka" 

600 60017 3 690,00 3 690,00 

29 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 
Koniecpolskiego w m.Rusiec polegająca 
na ułożeniu nakładki asfaltowej, 
dz.ewid. nr 140 obręb Rusiec 

600 60017 49 890,00 49 890,00 

30 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 
Kwiatowej w miejscowości Rusiec, 

600 60017 61 090,00 61 090,00 
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dz.ewid. nr 123/28 obręb Rusiec 

31 
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. 
Antonina, dz. nr ewid. 414, 415 obręb 
Antonina 

600 60017 66 690,00 64 090,00 

32 
Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Dębina, dz.ewid. nr 
204,199,240 obręb Dębina 

600 60017 116 290,00 116 290,00 

33 
Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Kuźnica, dz.ewid. nr 469, 
762, obręb Kuźnica 

600 60017 143 990,00 143 990,00 

34 
Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Kuźnica, dz.ewid.nr 506/2, 
539, 767 obręb Kuźnica 

600 60017 128 000,00 128 000,00 

35 

Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Leśniaki, dz.ewid.nr 50/2, 
145 obręb Leśniaki oraz dz.ewid.nr 163, 
164 obręb Pawłów 

600 60017 146 090,00 146 090,00 

36 
Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Rusiec , dz. ewid.nr 
109/5,123/28, 138, 505, obręb Rusiec 

600 60017 119 857,85 119 857,85 

37 
Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Sówki, dz.ewid. nr 1916 
obręb Jastrzębice 

600 60017 146 590,00 146 590,00 

38 

Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Wincentów polegająca na 
wykonaniu nakładki asfaltowej, dz.nr 
ewid. 309, obręb Wincentów 

600 60017 52 090,00 52 090,00 

39 
Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Wola Wiązowa, dz.ewid.nr 
94,126 obręb Wola Wiązowa 

600 60017 55 890,00 55 890,00 

40 
Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Zagrodniki 600 60017 87 737,00 87 137,00 

41 

Wartość aktu notarialnego i podziału 
działek- nabycie gruntów w drodze 
darowizny pod drogę wewnętrzną w 
miejscowości Antonina 

600 60017 25 000,00 18 887,76 
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42 Budowa budynku gospodarczego w 
miejscowości Pawłów 700 70005 160 810,43 160 810,43 

43 

Budowa budynku ogólnodostępnej 
szatni wraz z urządzeniami 
budowlanymi towarzyszącymi w 
miejscowości Rusiec (dz. nr. 
ewid.1999,2000) 

700 70005 90 000,00 87 679,39 

44 Budowa ogrodzenia zbiornika wodnego 
w Zalasach 700 70005 17 700,00 17 700,00 

45 Nabycie nieruchomości do zasobu 
gminnego 700 70005 1 196 338,88 1 196 338,88 

46 Opracowanie wstępnej dokumentacji dla 
Programu Mieszkania dla Rozwoju 700 70005 21 500,60 21 500,60 

47 
Termomodernizacja budynku Domu 
Nauczyciela w Woli Wiązowej - 
docieplenie ścian budynku 

700 70005 116 824,20 116 824,20 

48 
Utwardzenie powierzchni gruntu przed 
budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ruścu 700 70005 20 000,00 20 000,00 

49 
Utwardzenie powierzchni gruntu przy 
budynku Domu Nauczyciela w Woli 
Wiązowej 

700 70005 95 900,00 95 900,00 

50 Utwardzenie powierzchni gruntu przy 
budynku ZGK 700 70005 15 000,00 15 000,00 

51 Budowa ogrodzenia przy budynku 
Urzędu Gminy w Ruścu 750 75023 29 600,00 29 600,00 

52 
Dotacja celowa dla OSP w 
Aleksandrowie na budowę ogrodzenia 
wokół budynku OSP 

754 75412 22 700,00 22 699,99 

53 
Dotacja celowa dla OSP w 
Jastrzębicach na modernizację sufitu w 
budynku OSP 

754 75412 30 000,00 30 000,00 

54 
Zakup kosiarki-traktorka dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Wiązowej 

801 80101 14 490,00 14 490,00 

55 Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębach 
Wolskich 921 92109 13 500,00 13 500,00 
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56 
Modernizacja pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej w Aleksandrowie wraz z 
montażem kotła c.o. na ekogroszek 

921 92109 39 476,00 39 476,00 

57 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
budynku Domu Kultury w Woli Wiązowej 

921 92109 49 973,00 49 815,00 

58 
Termomodernizacja budynku świetlicy w 
Dębach Wolskich - docieplenie ścian 
budynku 

921 92109 26 665,20 26 665,20 

59 Utwardzenie powierzchni gruntu przed 
świetlicą w Dębach Wolskich 921 92109 35 337,87 35 337,87 

60 Budowa boiska wielofunkcyjnego w 
miejscowości Rusiec (dz.nr ewid.2000) 926 92601 599 185,67 599 185,67 

61 
Budowa wiat dla zawodników na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Ruścu, dz.ewid. nr 686 obręb Rusiec 

926 92605 21 154,24 21 154,24 

  OGÓŁEM     5 270 729,48 5 103 510,55 
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3) Wieloletnia prognoza finansowa 
a) harmonogram spłat i obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji 

 

Lp. Kredytodawca Wysokość 
zaciągniętego 
kredytu/emisji 

obligacji 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 PKO Bełchatów (2007 r.), na spłatę wcześniej 
zaciągnięt. kredytów i pożyczek - WIBOR 3M 
+marża 0,79 p.p.. Zabezpieczenie weksel in 
blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

350 000,00    

                            

2 BS Rusiec (2009 r.),na pokrycie deficytu 
budżetu w związku z realiz. inwestycji 
WIBOR 3M+marża 1,5 p.p..Zabezpieczenie 
dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi 

1 800 000,00    0    180 000    

                        

3 BS Rusiec (2010 r.), na pokrycie deficytu 
budżetu w związku z realiz.inwestycji. 
WIBOR 3M+marża 1,5 p.p.Zabezpieczenie 
dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami 
wekslowymi 

2 760 000,00    69 000,00    276 000,00    276 000,00   

                      

4 BS Poddębice(2013 r.), WIBOR 1M+marża 
0,86 p.p.Zabezpieczenie weksel in blanco 
wraz z deklaracją wekslową 

700 000,00    70 000,00    70 000,00    70 000,00   70 000,00   70 000,00   70 000,00   

                

5 Obligacje 2014 r. 
wykup 2020-2024, 
Bank DNB Bank Polska S.A.. Marża 1,5 % 

2 758 000,00      536 000,00   0,00   292 000,00   630 000,00   600 000,00   700 000,00                 

6 Obligacje 2017 r. 
wykup 2025-2029; 
 1.500.000,00 zł; 
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 

1 500 000,00      

  

          300 000,00   300 000,00   300 000,00   300 000,00   300 000,00       
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IRR 1,056 

7 Obligacje 2018 r. 
wykup 2025-2029; 
 1.500.000,00 zł; 
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
IRR 1,056 

1 500 000,00      

  

          300 000,00   300 000,00   300 000,00   300 000,00   300 000,00       

8 Obligacje 2018 r. nowe 
wykup 2025-2031; 
 1.500.000,00 zł; 
IRR 1,08 

1 500 000,00      

  

          100 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   500 000,00   500 000,00   

9 Obligacje 2019 r. 
wykup 2030-2031; 
 500.000,00 zł; 
IRR 1,08 

500 000,00      

  

                    250 000,00   250 000,00   

Spłata kapitału razem 139 000,00 1 062 000,00 346 000,00 362 000,00 700 000,00 670 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 750 000,00 750 000,00 
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Rok Zadłużenie z tyt. kredytów i obligacji 

na dzień 31.12. danego roku 

Planowane odsetki w danym roku 

2018 8 340 000,00    207 300,00    

2019 7 778 000,00    269 000,00    

2020 7 432 000,00    266 300,00    

2021 7 070 000,00    243 800,00    

2022 6 370 000,00    220 800,00    

2023 5 700 000,00    197 300,00    

2024 5 000 000,00    173 300,00    

2025 4 300 000,00    152 100,00    

2026 3 600 000,00    130 600,00    

2027 2 900 000,00    109 100,00    

2028 2 200 000,00    87 400,00    

2029 1 500 000,00    65 400,00    

2030 750 000,00    52 500,00    

2031 0,00    26 250,00    
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b) struktura zobowiązań gminy na dzień 31.12.2018 r. 
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wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp) 
 

 

 

sporządziła: 
 Aleksandra Bartkowiak  
Skarbnik Gminy  
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III. Współpraca z przedsiębiorcami 

Raport o Przedsiębiorcach za 2018 r. 

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) -   2012 roku w 
całym kraju wprowadzono zmiany w rejestracji przedsiębiorców. Dane o bazie 
przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Liczba zarejestrowanych działalności w 
Gminie Rusiec po przeważającym kodzie PKD wg rodzaju oraz sekcji, wg danych CEIDG 
jest 212 pozycji. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 
zakłady rodzinne. Branżowość przedsiębiorstw z obszaru gminy Rusiec jest zróżnicowana. 
Wiodącymi gałęziami gospodarki w gminie  jest handel, usługi budowlane, przetwórstwo 
przemysłowe oraz transport.  

 Sekcje PKD 2007  - stan na koniec 2018 roku  

Sekcja Ilość dzielności 

A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 7 

C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 41 

F - BUDOWNICTWO 33 

G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

70 

H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 14 

I -  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI 

5 

J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 6 

K -  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 5 

M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 13 

N -  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA 
I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 

3 

Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 5 

R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 

S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 

Suma: 212 
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Status Wpisu z 2018r. Ilość wpisów  

Wniosek o wpis do CEIDG 21 

Wniosek   o zmianę wpisu   w CEIDG 46 

Wniosek o wpis  informacji o wznowieniu działalności gospodarczej 18 

Wniosek o wpis  informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej 21 

Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG 26 

Suma: 132 

  
Gmina Rusiec w 2018 roku  nie posiadała  ulg ani zwolnień z podatku od nieruchomości dla 
nowych przedsiębiorców. 

Dwa największe podmioty gospodarcze  działające na terenie gminy Rusiec w 2018 roku to :  

Kampol oraz Pamapol.  

Kampol jest  rodzinną firmą, która  została założona 29 lutego 1988 roku. Podstawowym 
przedmiotem działalności był hurtowy handel płodami rolno-spożywczymi. Po latach 
potężnej dawki doświadczeń w marcu 2000 roku powstaje Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe KAMPOL. 

Siedziba firmy wraz z całym zapleczem zostaje wybudowana od podstaw w atrakcyjnie 
usytuowanej miejscowości Rusiec woj. łódzkie (centrum kraju), a właścicielem jest 
Krzysztof Łuźniak. 

 Podstawową działalnością firmy jest całoroczny skup, sprzedaż zbóż paszowych                      
i konsumpcyjnych, nasion oleistych, strączkowych, motylkowych, egzotycznych itp. Firma 
jest producentem Karm dla gołębi, grochu obłuskanego i kaszy jaglanej. 

Strategią przedsiębiorstwa jest postępująca rozbudowa, ciągła modernizacja zakładu, 
nowoczesne zarządzanie jakością, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, obsługa 
logistyczna klientów i wysokiej jakości produkty. 

Celem firmy jest zwiększanie oferty produktów i skoncentrowane działania marketingowe na 
ekspansję sprzedaży, wzrost udziału na rynku krajowym, UE i EW oraz kształtowanie 
pozytywnego wizerunku firmy, czyli wzrost i rozwój zaufania klientów i innych podmiotów 
do wizerunku znaku firmowego a także utrzymanie jego jakości i rozpoznawalności wśród 
innych firm. 
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Pamapol SA prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa mięsno-warzywnego. Od 
momentu powstania spółka prowadziła działalnośc w zakresie produkcji dań gotowych do 
których należą pulpety, gołąbki, fasolka po bretońsku, flaki oraz gulasz. Wraz z rozwojem 
poszerzał ofertę produktową o dalsze przetwory mięsno-warzywne; konserwy mięsne, 
pasztety, zupy gotowe oraz kiełbaski drobiowe.  Integralnym elementem strategii zarządzania 
spółki.  Pamapol S.A. jest chęć funkcjonowania zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. Produkcja bezpiecznej żywności, dbałość o ochronę środowiska oraz zaangażowanie 
w życie społeczności, stanowi bardzo ważną część naszych działań. Jest też dla nas gwarancją 
utrzymania silnej pozycji na rynku oraz dalszego rozwoju firmy. 

 

sporządziła: 
 Anna Bednarek  
Specjalista ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych  
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IV. Polityka społeczna, w tym informacja o przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

Realizacja zadań  
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ruścu za 2018 rok 

                            

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  jako  jednostka  organizacyjna działająca  
przy  Urzędzie  Gminy  jest  bezpośrednim  organizatorem  i  wykonawcą  zadań  pomocy  
społecznej  na  terenie  gminy   Rusiec.  

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizuje  zadania  wynikające  z  mocy  ustawy     
o  pomocy  społecznej  z  dnia  12 marca 2004r oraz  niektórych  ustaw, wynikających z  
rządowych  programów  pomocy  społecznej  mających  na  celu  ochronę  poziomu  życia 
osób  i  rodzin. 
Celem  pomocy  społecznej  jest  zaspokojenie  niezbędnych  potrzeb  życiowych  osób       
i  rodzin  oraz  umożliwienie  im  bytowania  w  warunkach  odpowiadających  godności  
człowieka. Pomoc  społeczna  powinna  w  miarę  możliwości  doprowadzić do  życiowego  
usamodzielnienia  osób  i  rodzin  oraz  ich  integracji  ze  środowiskiem.  

           Rodzaj, forma  i  rozmiar  świadczenia  powinny  być  odpowiednie  do  okoliczności  
uzasadniających  udzielenie  pomocy. Świadczenie  pomocy  społecznej  powinno  służyć  
również  umacnianiu  rodziny. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie 
gospodarującej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 634,00zł., osobie w rodzinie, 
której dochód na osobę nie przekracza 514,00zł. Natomiast od 1 października 2018roku 
zweryfikowano kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. Obecnie dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00zł, dla osoby                
w rodzinie 528,00zł 

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 
288,00zł, a od 1.X.2018r. wynosi 308,00zł. 

Powody przyznania pomocy: 
- ubóstwo; 

- sieroctwo; 
- bezrobocie; 

- niepełnosprawność; 
- długotrwała choroba; 

- bezradność; 
- alkoholizm; 

- trudności przystosowania  do życia po opuszczeniu zakładu karnego. 
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Świadczenia rodzinne przysługują osobie, której dochód na członka rodziny nie 
przekracza 674,00zł, a gdy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna 764,00zł, z 
wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, który przysługuje bez względu na wysokość osiąganych 
dochodów. Kryterium uprawniającym do funduszu alimentacyjnego jest dochód na osobę w 
rodzinie w wysokości 725,00 zł. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym dziecka do 
ukończenia 18 roku życia, którym dochód na członka rodziny nie przekracza 800,00zł, a gdy 
w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne 1200,00zł. Świadczenie wychowawcze 
należy się na każde drugie dziecko bez kryterium dochodowego.  

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji 
administracyjnej. Wójt udziela kierownikowi OPS upoważnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 
właściwości gminy. Upoważnienie może być także udzielone innej osobie na wniosek 
Kierownika OPS. Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie                      
z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ruścu  zatrudnia 9  osób, tj. kierownika,           
3 pracowników socjalnych na  pełnych  etatach, 1osoba pełniąca funkcję asystenta rodziny 
zatrudnionego na ¾ etatu oraz  inspektora ds. ochrony danych osobowych ¼ etatu,              
1 osobę prowadzącą  obsługę  finansowo-księgową  na pełnym etacie, 1  osobę 
prowadzącą obsługę świadczeń rodzinnych na pełnym etacie, 1 osobę prowadzącą obsługę 
świadczeń wychowawczych na pełnym etacie oraz 1 osobę na stanowisku pomoc 
administracyjna- obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, wcześniej urlopie 
wychowawczym                     i świadczeniu macierzyńskim  (umowa do 31.07.2019r.). 

W  myśl  ustawy  o  pomocy  społecznej  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizuje  
zadania  zlecone  gminie  zgodnie  z  ustaleniami  przekazanymi  w  tej  sprawie przez  
wojewodę  oraz  zadania  własne  gminy  w  zakresie  pomocy  społecznej  zgodnie                 
z  ustaleniami  Rady  Gminy. Są  to  zadania  obowiązkowe  i  fakultatywne. 

W 2018 roku: 

        I. Na zadania zlecone wydatkowano kwoty: 
Na rozdział 85501 –świadczenia wychowawcze wydano kwotę  3 410 132,71zł dla 591 
dzieci. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych, stanowiące 1,5% wypłaconych 
świadczeń, przeznaczono kwotę  53 072,00zł, co daje łączną kwotę 3 463 204,71zł. 

Na rozdział 85504 świadczenia „Dobry start” wydatkowano kwotę 175 800,00zł dla 586 
dzieci. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono kwotę 5 860,00zł, co daje łączną kwotę 
181 660,00zł. 
Na rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 69,00zł dla 6 rodzin. 

Na rozdział 85502 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydano kwotę  
1 932 413,64zł  – w tym na: 

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 475 dzieci, świadczenia opiekuńcze oraz 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę  1 545 308,34zł           
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2. Świadczenia rodzicielskie dla  15 osób na kwotę 106 093,00zł. 

2. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla  24 osób na kwotę 94 272,00 zł. 
3. Zasiłek dla opiekuna dla  10 osób na kwotę 57 761,00zł. 

5. Składka na ubezpieczenie społeczne dla 29 osób na kwotę 75 607,53zł. 
6. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, stanowiące 3% wypłaconych świadczeń, 
przeznaczono kwotę  53 371,77zł; 
co daje łączną kwotę 1 932 413,64zł. 

Na rozdział 85213 - wydatkowano łącznie kwotę 17 505,66zł na ubezpieczenia zdrowotne 
dla  33 osób. 

Na rozdział 85213 § 2030 - składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od 24 osób 
pobierających zasiłek stały w kwocie 11 498,17zł. 

Na rozdział 85213 § 2010 – składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od  9 osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 
6007,49zł. 
Na rozdział 85219- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 
przyznanej przez sąd –  63 630,10zł dla 13 osób, w tym 1,5%, co stanowi kwotę 952,97zł  
przeznaczono na zakup materiałów biurowych, co stanowi łącznie 64 583,07zł 

   Na zadania własne wydatkowano  kwoty: 
Rozdział 85508 § 4330 

Wynagrodzenie za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z postanowieniem sądu – 8 
osób pobiera wynagrodzenie na 13 dzieci na kwotę  58 225,03zł. 

Rozdział 85504-asystent rodziny 
Na asystenta rodziny wydatkowano kwotę na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 
31 441,01zł.  
Rozdział 85214 – wydatkowano kwotę  96 597,87zł., z tego na: 

1. zasiłki celowe i w naturze -  60 312,80zł  dla 152 osób 
2. zasiłki okresowe – 36 285,07zł dla 41 osób (dofinansowane z ŁUW) 

Rozdział 85215- dodatek mieszkaniowy dla 1 os. wydatkowano kwotę 970,20zł (styczeń- 
marzec 2018r.) 

Rozdział 85216 – zasiłki stałe dla  29 osób wydatkowano kwotę 145 144,07zł; 
Na rozdział 85219-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 
kwotę 509 565,73zł , w tym: 

- kwota 97 200,00zł- dofinansowanie z ŁUW w Łodzi 
-kwota 412 365,73zł- udział własny Gminy 

Na powyższą kwotę składają się wydatki: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
zakup materiału i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi 
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telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, fundusz 
świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.                                
 

Rozdział 85295§ 4300- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 15 820,24zł 
Rozdział 85295§ 4330- Domy Pomocy Społecznej- wydatkowano kwotę 126 601,00zł dla 
5 osób; co daje łączną kwotę 142 421,80zł. 
 

Rozdział 85230§3110-świadczenia społeczne- obiady- wydatkowano kwotę 1256,80zł na 2 
dzieci. 

Wydatki zrealizowane przez GOPS w Ruścu za 2018r. stanowią łączną kwotę 
6 645 057,60zł. 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu realizuje następujące zadania: 

- kompletuje i wysyła wnioski do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej.  

- pomoc w uzyskaniu przez osoby zajmujące się osobami chorymi, niepełnosprawnymi 
ubezwłasnowolnienia tych osób, ustanowienia opiekuna prawnego poprzez pomoc                  
w wypełnianiu i kompletowaniu odpowiednich dokumentów kierowanych do Sądu 
Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w Bełchatowie 

- kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc  
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 

- wydawanie w szczególnych sytuacjach osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu 
zdrowotnemu decyzji zdrowotnej   

- informowanie i pomoc w kompletowaniu, wypełnianiu dokumentów osobom chorym w celu 
uzyskania stopnia niepełnosprawności i korzyściach z tego płynących 

- realizacja przez pracowników zadań wynikających z  ustaw zgodnie z zakresem 
obowiązków   

- pomoc w uzupełnianiu dokumentów, wniosków w różnych sprawach urzędowych  
zgłoszonych przez podopiecznych 

- docieranie do osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych, a w szczególnych 
przypadkach umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej 

- uczestniczenie pracowników GOPS w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

- współpraca z Sądami, kuratorami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowym Urzędem Pracy, Szkołami, Ośrodkami 
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Zdrowia, Szpitalami, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Rolników, Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, 

sporządziła:  
Małgorzata Włodarczyk  
Dyrektor GOPS 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rusiec  za 2018 rok 

 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gmin - art. 4¹ 
ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                   
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2137 ze zm.) oraz art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. 
2018 r. poz. 1030 ze zm.).  

Realizacja tych zadań jest prowadzona w formie Gminnego Programu Profilaktyki      
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który 
każdego roku jest przyjmowany przez Radę Gminy w formie uchwały. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok został uchwalony na posiedzeniu Rady Gminy 
Rusiec w dniu 30 listopada 2017 r. 

W ramach realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu                
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Wójt Gminy powołuje Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Oprócz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizatorami programu 
są również następujące podmioty: 

1. Placówki oświatowo – wychowawcze (szkoły, przedszkola): prowadzą profilaktyczną 
działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3. Placówki ochrony zdrowia, 
4. Posterunek Policji – pełni w szczególności funkcję ochrony przed przemocą               

w rodzinie oraz egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych; 
5. Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich orzeka o obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
6. Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, które realizują działania określone  
w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy      
w rodzinie. 
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 Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: 

a) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych                
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem 
narkomanii ujętych w formie gminnego programu, 

b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, 

c) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem 
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (liczba punktów 
sprzedaży i ich lokalizacja), 

d) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie        
na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, 

e) uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieska 
Karta”. 

Finansowanie działań: 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na poziomie gminnym jest 
zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości               
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2137 ze zm.) budżet 
własny samorządu i dodatkowe środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie                
z zezwoleń napojów alkoholowych, które nie mogą być przeznaczone na inne cele. 
 

 Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. wykorzystano – 104.065,08 zł. 

Program swym zasięgiem obejmuje szereg grup docelowych, skierowany jest            
do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych z problemem uzależnień, 
bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Inicjatywy realizowane              
w ramach programu skierowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uwikłanych      
w problemy wynikające z nadużywania alkoholu bądź narkotyków. 

Jego celem jest stworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, 
zmierzających do zmniejszenia tych problemów alkoholowych i narkotykowych, które 
aktualnie występują oraz zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi. 
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W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ruścu 
realizowała poszczególne zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych 
od alkoholu 

 Podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie obowiązku poddania się 
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem 
alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się          
od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub 
porządek publiczny: 

 7przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 
 wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej  

o konieczności zaprzestania działań związanych z nadużywaniem alkoholu i poddanie 
    się leczeniu odwykowemu, 

 skierowanie w/w osoby na badania do biegłego psychiatry i psychologa w celu 
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 
leczniczego, 

 przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią 
 wydaną przez biegłych, 

 złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego. 
 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku 
wpłynęło 16 wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 
(stan na 31.12.2018 r.), w tym: 

 skierowano 12 osób do biegłego psychiatry oraz psychologa w celu wydania opinii 
      w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

w tym: 

      - 9 osób zgłosiło się na badanie, 

      - 3 osoby nie zgłosiły się, wobec tych osób Sąd zarządził doprowadzenie na badanie, 

●  skierowano 16 wniosków do Sądu Rejonowego w Bełchatowie III Wydz. Rodzinny       
i Nieletnich o zobowiązanie poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, w tym: 

- 7 dotyczy postępowań z 2017 r. 

- 9 dotyczy postępowań z 2018 r. 

 2 osoby zobowiązały się dobrowolnie poddać leczeniu odwykowemu w Ośrodku 
terapii uzależnienia od alkoholu w Bełchatowie i ukończyły terapię, 

 3 sprawy umorzono, biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia od alkoholu, 
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 1 wniosek niezasadny (wobec osoby zgłoszonej zostało już wydane postanowienie 
Sądu o zobowiązaniu do podjęcia leczenia). 

Wnioski do GKRPA wpływały za pośrednictwem: 

 Posterunek Policji w Ruścu – 6 wniosków 
 Posterunek Policji w Kleszczowie – 1 wniosek 
 Rodziny osób nadużywających alkoholu – 7 wniosków 
 Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie – 2 wnioski 

 

Złożenie wniosku do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia osoby z problemem 
alkoholowym wymaga sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu                
i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego. Opinię sporządzali psycholog                   
i psychiatra, wpisani na listę biegłych.  

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
 

Wspomagano inicjatywy zmierzające do stworzenia atrakcyjnych form spędzania 
czasu wolnego przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe: 

● dofinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży do kina, na wycieczki, które są zachętą             
do aktywnego wypoczynku,  

● w ramach prowadzonej profilaktyki wśród społeczności lokalnej dofinansowano wyjazdy 
osób dorosłych na wycieczki, celem promocji zdrowego stylu życia wolnego od nałogów        
i uzależnień, 

● dofinansowano wycieczki plenerowe dla dzieci i młodzieży, 

● wspierano działalność świetlic wiejskich, które zapewniają dzieciom i młodzieży 
organizację czasu wolnego, poprzez remont i adaptację, doposażenie w sprzęt, sprzęt 
meblowy, materiały niezbędne do funkcjonowania, zakup opału, finansowanie opłat 
(abonament telefoniczny, internet), 

● zorganizowano wigilię dla osób samotnych, osób starszych, osób z rodzin patologicznych 
oraz rodzin zdrowiejących. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży 

W 2018 roku prowadzona była profilaktyczna działalność edukacyjna w formie 
finansowania wszelkich oddziaływań informacyjno – edukacyjnych: 

● zorganizowano imprezę artystyczną z elementami profilaktyki alkoholowej w ramach akcji 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, 
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● dofinansowano imprezy rozrywkowo – okolicznościowe m.in.: Zabawę Choinkową, Dzień 
Dziecka, Dzień Sportu, Dni Kobiet, 

● zakupiono dla szkół materiały profilaktyczne: ulotki i plakaty, dotyczące problematyki 
dopalaczy i narkotyków, niezbędne w propagowaniu wiedzy o problemie uzależnień, 

● rozdysponowano materiały edukacyjne otrzymane z Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
 

● dofinansowano punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu                               
i narkotyków w świetlicy w Kuźnicy Ługowskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z dn. 
01.02.2018 r. W świetlicy od kilku lat, co tydzień odbywają się spotkania Grupy AA 
„Waldii”, w których uczestniczą także mieszkańcy naszej gminy (ok. 25 osób). 

Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

● w celu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych odbyła 17 spotkań. Za udział w pracach komisji członkowie 
otrzymują wynagrodzenie w wysokości pięciokrotnej diety pracowniczej za każde 
posiedzenie z wyjątkiem pracowników jednostek budżetowych Gminy Rusiec, radnych Rady 
Gminy Rusiec za udział w posiedzeniach odbywających się w godzinach pracy. Podstawę do 
wypłacenia stanowi obecność na posiedzeniu Komisji (bądź udział w kontroli) stwierdzona 
podpisem na liście obecności. Za każdą nieobecność za wyjątkiem oddelegowania                 
w sprawach dotyczących Komisji wynagrodzenie nie przysługuje. 

 
● w 2018 roku członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie brali 
udział w szkoleniach dotyczących ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                     
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 

Rynek napojów alkoholowych 

W dniu 10 stycznia 2018 r., Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu   
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiązało się                         
z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Rusiec, w terminie 6 miesięcy od wejścia           
w życie nowelizacji, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży                
i podawania napojów alkoholowych.  
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 Rada Gminy Rusiec w dniu 16 lipca 2018 r. uchwaliła powyższe uchwały: 

1. Uchwała Rady Gminy Rusiec NR XXXVII/309/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.              
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Rusiec (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 4004       
z dnia 6 sierpnia 2018 r.) 

2. Uchwała Rady Gminy Rusiec NR XXXVII/308/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.              
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Rusiec (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 4003     
z dnia 6 sierpnia 2018 r.) 
 

Na terenie Gminy Rusiec obowiązuje maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych określona uchwałą rady gminy: 

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 45 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 40 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu – 45, 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

      a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 30 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 30 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu – 30, 

 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 15 
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 10 
c) powyżej 18% zawartości alkoholu – 15. 

Na terenie Gminy Rusiec określa się następujące zasady usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia          
w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości 
mniejszej niż 40 m od następujących obiektów chronionych: 

a) szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, 

b) kościołów,  

c) cmentarzy. 

2. Odległość 40 m będzie mierzona najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla 
ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych obiektów chronionych określonych w § 1 
ust. 1 do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  
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3. W przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się 
najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównego 
wejścia lub głównego wjazdu obiektów chronionych określonych w § 1 ust. 1 do głównego 
wejścia lub głównego wjazdu do miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miast) właściwego ze względu na lokalizacje punktu sprzedaży. 
Zezwolenia wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży a w przypadku 
sprzedaży poza miejscem sprzedaży nie krótszy niż 2 lata. Przedsiębiorcom posiadającym 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom OSP mogą być wydawane 
jednorazowe zezwolenia, które wydawane są na okres do 2 dni. 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2018 r.): 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy) – 17, 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 5. 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych  w 2018 
roku (stan na 31.12.2018 r.) 

 a) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

      - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 17 

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 15 

- powyżej 18% zawartości alkoholu – 16, 

 b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 5 

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 0 

- powyżej 18% zawartości alkoholu – 3. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 roku 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działając na podstawie art. 18 
ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydała 4 postanowienia w sprawie zaopiniowania 
wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co do ich zgodności     
z zasadami określonymi przez Radę Gminy w drodze uchwał, a Wójt Gminy wydał:  

a) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, w tym: 
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- 4 o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo 
- 4 o zawartości alkoholu pow. 4,5% do 18% 
- 4 o zawartości alkoholu pow. 18 % 

    b) 10 zezwoleń na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych, w tym : 

- 8 o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo 
- 1 o zawartości alkoholu pow. 4,5% do 18% 
- 1 o zawartości alkoholu pow. 18 % 

 

Liczba wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

W 2018 roku wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych z uwagi na likwidację punktu sprzedaży, w tym: 

- 1 zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo 
- 1 o zawartości alkoholu pow. 18 %. 

 

sporządziła: 
Sylwia Smolarek  
Pełnomocnik Wójta  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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V.  Informacja o organizacjach pozarządowych w tym współpraca z Lokalną   Grupą 
Działania rzeki Warty 

Gmina Rusiec w 2018 roku  wpierała  wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe              
w zakresie wsparcia finansowego, rzeczowego oraz udostępniania obiektów gminnych celem 
organizacji przedsięwzięć. Na terenie Gminy Rusiec istnieje wiele organizacji 
pozarządowych. Należą do nich: 

Koła Gospodyń Wiejskich: 

 Koło Gospodyń Wiejskich na Jastrzębicach 
 Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne” w Ruścu 
 KGW w Dąbrowie Rusieckiej 
 KGW na Zalasach 
 KGW w Dąbrówkach Kobylańskich 
 KGW w Antoninie 
 KGW w Wincentowie 
 KGW w Pawłowie 
 Koło Gospodyń Wiejskich „ADA” Annolesie, Dąbrówki Kobylańskie, Aleksandrów 
 KGW w Kuźnicy 
 KGW w Zakurowiu 

 

Koła Gospodyń Wiejskich czynnie uczestniczą w niemal każdej imprezie regionalnej, 
gminnej (festyny, pikniki, spotkania, warsztaty plastyczno – manualne) Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu naszej Gminy kultywują naszą tradycję oraz promują nasz region poza jej 
granicami. 

Stowarzyszenia: 

W terenie Gminy Rusiec działają również Stowarzyszenia, które w swojej działalności przede 
wszystkich kultywują aktywny tryb życia. Organizują imprezy sportowe oraz kulturalne.  

Stowarzyszenie Aktywni w Gminie Rusiec powstało w maju 2015 roku. Znane jest przede 
wszystkim z organizacji Biegu Świątecznego na terenie GOSiR w Ruścu na koniec roku, 
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organizacji wycieczek krajoznawczych, wyjazdów rowerowych, na których mieszkańcy 
poznają uroki krajobrazowe naszej okolicy oraz festynów, pikników na terenie Gminy Rusiec. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu. To 
nowe Stowarzyszenie powstałe w 2018 roku, swoją działalność skupia przede wszystkim na 
spotkaniach towarzyskich oraz wycieczkach integracyjnych. 

Stowarzyszenie Jedność dla szkoły w Woli Wiązowej przede wszystkim skupia swoją 
działalność poprzez pomoc najbiedniejszym mieszkańcom naszej Gminy, współpracując z 
Bankiem Żywności im. M. Edelmana wspierają najuboższych poprzez pomoc żywnościową. 

Stowarzyszeniami są również kluby sportowe z terenu naszej gminy. Są to LKS Hetman 
Rusiec, MKS Orzeł Wola Wiązowa oraz LUKS Płomyk Rusiec działający przy Zespole Szkół 
Podstawowych w Ruścu. 

Współpraca z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  

Gmina Rusiec z Lokalną Grupą Działania współpracuje od kilku lat. W roku ubiegłym udało 
się pozyskać dofinansowania : 

 budowa ogólnodostępnej szatni przy boisku typu „Orlik” w miejscowości Rusiec 
 modernizacja sali w Domu Kultury we Woli Wiązowej 
 wybudowanie placu zabaw w Kuźnicy przy Świetlicy Wiejskiej 
 wybudowanie placu zabaw we Woli Wiązowej przy Domu Kultury 
 modernizacja świetlicy w Aleksandrowie 
 Zakup mundurów oraz instrumentów dla Orkiestry Dętej w Ruścu 

 
sporządził:  
Tomasz Miksa 
Podinspektor ds. inwestycji i promocji  
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VI. Oświata i edukacja  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  

rok szkolny 2018/2019 

Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności: 

1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki; 

2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi 
organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 
szkoły lub placówki. 

System oświatowy Gminy Rusiec do końca sierpnia 2018 roku przedstawiał się 
następująco: 

 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ruścu ( przedszkole , szkoła podstawowa i 
gimnazjum) 

 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Wiązowej ( przedszkole , szkoła podstawowa i 
gimnazjum), 

Od września 2018 roku, w związku z wdrożoną reformą oświaty, sieć szkół przedstawia się 
następująco: 

 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ruścu ( przedszkole , szkoła podstawowa i ostatnia 
klasa gimnazjum) 

 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Wiązowej ( przedszkole , szkoła podstawowa i 
ostatnia klasa gimnazjum), 

We wrześniu 2018 roku naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 402 uczniów, 

w gimnazjach 55 uczniów. 
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Charakterystyka poszczególnych placówek oświatowych przedstawia się następująco: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu  

Liczba uczniów ogółem 284 : Szkoła Podstawowa - 248 uczniów, Gimnazjum 36 uczniów 

Nauczyciele: 

 Stażysta: 1,00 
 Kontraktowy: 3,56 
 Mianowany: 3,72 
 Dyplomowany: 27,00 

Razem etatów : 35,28 

Przeciętna liczba pracowników nie będących pedagogicznymi – 24,0 

W szkole realizowane są zajęcia pozalekcyjne : przedmiotowe , artystyczne, sportowe. 

Szkoła Podstawowa  w ZS-P w Ruścu – udział w projektach w 2018 roku Nauczycielki 
edukacji wczesnoszkolnej wzięły udział w II półroczu w szkoleniu  
w zakresie programowania w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych  
w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a uczniowie klas 1-3 mogli 
skorzystać z dodatkowych zajęć informatycznych zakresie programowania „Kod do 
przyszłości”. Zrealizowano 30 godzin w każdej z klas 1-3. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej 

Liczba uczniów ogółem : Szkoła Podstawowa - 154 uczniów, Gimnazjum- 19 uczniów 

Nauczyciele: 

 Stażysta:1,56 
 Kontraktowy: 4,00 
 Mianowany: 7,00 
 Dyplomowany: 13,61 

Razem etatów: 26,17 

Przeciętna liczba pracowników nie będących pedagogicznymi – 20,0 

W szkołach realizowane są zajęcia pozalekcyjne : przedmiotowe , artystyczne, sportowe. 

Projekt realizowany przez szkołę: „Wspieramy i poszerzamy horyzonty" współfinansowany 
ze środków UE w ramach EFS . 
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Publiczne Przedszkola 

W 2018 roku funkcjonowały w Gminie Rusiec : 

 Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu - liczba dzieci 

uczęszczających 83 w tym klasa „0” -19 dzieci 

 Publiczne Przedszkole w w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Wiązowej - 

liczba dzieci uczęszczających 88 w tym klasa „0” 19 dzieci 

Programy rządowe w szkołach 
 
Szkoły cyklicznie korzystają z programów rządowych z przeznaczeniem na: 
 
-wychowanie przedszkolne (dotacje), 
 
-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (dotacje) 
 
- stypendia szkolne  
 
Gmina wypłaciła w roku 2018 stypendia szkolne dla 95 uczniów. 

Wysokość wypłaconych środków to kwota 88 414,00 złotych w tym : wysokość środków 

własnych gminy 19 279,00 złotych, otrzymana dotacja 69 135,00 złotych. 

Dowozy uczniów 

W 2018 roku 322 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Rusiec dowożonych 

było transportem organizowanym przez Gminę Rusiec. Koszty dowozu pokryte z budżetu 

gminy . Gmina dokonuje zwrot kosztów dowozu 3 uczniów niepełnosprawnych do Szkół 

Specjalnych dowożonych przez rodziców. 

 

sporządziła: 
Alina Skrzydlewska 
Inspektor ds. organizacyjnych  
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Oświata i edukacja 
3. Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje 

Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 
(obejmujące przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja) stanowią ok. 28 % corocznych 
łącznych wydatków budżetu gminy. 

 

 

Tab. 1. Realizacja wydatków oświatowych 

Lp. Oświata i edukacja Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 Dotacja przedszkolna (JB-O) 206 870,00   162 794,46   157 550,00   

2 Dotacja na podręczniki (JB-O) 37 607,05   64 711,32   56 282,12   

3 Dotacja na stypendia (JB-O) 63 684,00   89 374,00   69 135,00   

4 Dotacja -wyprawka szkolna (JB-O) 325,00   0,00   0,00   

5 Dotacja na gabinet profilaktyki zdr. (JB-UG) 0,00   4 185,00   0,00   

6 Dotacja na zakup nowości czyt.NPRCZ (JB-UG) 0,00   4 000,00   0,00   

7 
Dotacja UE "Wspieramy i poszerzamy 
horyzonty" (JB-UG) 

100 203,19   53 455,37   25 162,54   
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8 Subwencja oświatowa 3 993 594,00   4 222 042,00   4 442 680,00   

9 
Dopłaty z budżety gminy do planu 
finansowego JB - O 

1 825 995,57   1 812 558,04   2 179 886,78   

10 
Wydatki realizowane przez JB-UG (dowóz do 
szkół, stypendia socjalne, noty przedszkolne) 

380 812,84   561 673,00   505 089,20   

  RAZEM 6 609 091,65   6 974 793,19   7 435 785,64   

 

Wydatki majątkowe zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej w 
dziale 801: 

1) Zakup kosiarki-traktorka dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej, Plan 
14.490,00 zł, wykonanie 14.490,00 zł. 

 

sporządziła  
Aleksandra Bartkowiak  
Skarbnik Gminy  
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VII.  Bezpieczeństwo i porządek publiczny 
Ochotnicze Straże Pożarna  

Stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie Rusiec jest 
bardzo dobry. Funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:  Rusiec, Wola 
Wiązowa, Dąbrowa Rusiecka, Jastrzębice i Aleksandrów. Ponadto jednostki OSP Rusiec  
i OSP Wola Wiązowa należą do Krajowego Systemu Ratownictwa - Gaśniczego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Ruścu posiadają  następujące samochody:  

OSP RUSIEC: 
1. Magirus - samochód specjalny EBE N552, 1982 r. 
2. Lublin – samochód specjalny EBE R152, 2001 r. 
3. Iveco – RV98, 2016 r. 

 
 
OSP WOLA WIĄZOWA 
 
1. Mercedes-Benz EBE 22TN, z 2001 r., lekki samochód do ratownictwa 

technicznego 
2. Jelcz EBE 59AT, ciężki samochód gaśniczy (GCBA 6/32), 004 z 1991 r. 
 
 
OSP DĄBROWA RUSIECKA 
1. Opel Movano – EBE 3T50, samochód specjalny 2003 r. 
 
 
OSP JASTRZĘBICE 
1. Ford Transit – EBE 99R8, samochód specjalny – 2010 r. 
 
 
OSP ALEKSANDRÓW 
1. Lublin – samochód specjalny EBE N441, 1981r. 

Jednostki te posiadają również sprzęt ratownictwa drogowego, który jest wykorzystywany 
przy wypadkach drogowych oraz w pozostałych interwencjach. W obu tych jednostkach na 
cały etat zatrudnieni są przez Urząd Gminy, kierowcy – konserwatorzy OSP, łącznie dwa 
etaty oraz dodatkowo na umowę zlecenie w jednostce OSP Dąbrowa Rusiecka. Dla przykładu 
Ochotnicza Straż Pożarna  w Ruścu  uczestniczyła 51 razy w akcjach ratowniczych  w tym 16 
razy w gaszeniu pożaru  OSP Wola Wiązowa w  roku sprawozdawczym 2018  była 
dysponowana 38 razy w  tym do 8 razy do  pożarów. Jednostka pozyskała  sprzęt z dotacji; 
Funduszu Sprawiedliwości za kwotę 8000 zł ; defibrylator , piła łańcuchowa , czujnik 
występowania napięcia , Z funduszu Wsparcia za kwotę 7000 zł ; agregat prądotwórczy  3 
fazowy. Urząd Gminy Rusiec wsparł jednostkę kwotą 10 000 zł zakupiono drabinę , 
prądownicę , umundurowanie, dzięki wsparciu Wójta Gminy  Damiana Szczytowskiego  
Dotacja KSRG 6000 zł , zostało zakupione umundurowanie bojowe.  
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OSP w Jastrzębicach, Dąbrowie  Rusieckiej oraz  Aleksandrowie również wyjeżdżało  
do akcji pożarniczych na terenie całej gminy. 

 
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie Gminy Rusiec  w 2018 rok – (Policja)  
Przestępczość 

   W  okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r postępowania przygotowawcze i sprawdzające z 
terenu Gminy Rusiec prowadziły Posterunek Policji w Szczercowie oraz Komenda Powiatowa Policji 
w Bełchatowie, które wszczęły łącznie  63 postępowania przygotowawcze (w roku 2017 – 63 ). Ilość 
postępowań przygotowawczych pozostała na takim samym poziomie co w 2017r,  pojawiły się nowe 
kategorie przestępstw nie notowane w ubiegłych latach,   takie jak  naruszenie nietykalności 
funkcjonariusza publicznego czy narkotykowe. W 56 postępowaniach stwierdzono popełnienie 
przestępstw, w 7 przypadkach postępowania zakończono umorzeniem wobec braku ustawowych 
znamion przestępstwa, bądź braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
czynu.  Główną kategorię przestępstw  występujących na terenie gminy Rusiec stanowiły przestępstwa 
przeciwko mieniu 30,3 % (wobec 39,2% w 2017r) ogólnej liczby przestępstw, w szczególności 
włamania 7 (2017r - 9) i kradzieże 4 (2017r – 4). Ponadto wśród przestępstw przeciwko mieniu 
odnotowano takie czyny jak, uszkodzenie mienia  6.  

  Kolejną poważną kategorię przestępstw stanowiły czyny zabronione popełnione w ruchu drogowym 
stanowiące 21,4 % ogółu stwierdzonych przestępstw. W 2018r  zatrzymano 12 osób (w 2017r 8 
osób), które popełniły przestępstwa polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie 
nietrzeźwości – art. 178a § 1 i 4 k.k. 

  Pozostałe postępowania przygotowawcze dotyczyły przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, 
wiarygodności dokumentów,  oszustw internetowych, naruszenia nietykalności cielesnej 
funkcjonariusza publicznego czy narkotykowe.  

  W roku 2018 na terenie gminy Rusiec  nie odnotowano przestępstw gatunkowo najcięższych, 
najbardziej niebezpiecznych takich jak; zabójstwo, rozbój, wymuszenie rozbójnicze czy zgwałcenie. 

  Wykrywalność ogólna przestępstw popełnionych w 2018r na terenie podległym  Posterunkowi 
Policji w Ruścu kształtowała się na poziomie 62,5 %. 

 Postępowania administracyjne 

   W 2018r funkcjonariusze tut. jednostki przeprowadzili 55  postępowań w sprawach o wykroczenie 
zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu lub odstąpieniem od skierowania takiego 
wniosku ( w roku 2017 postępowań takich było 17). Prowadzone postępowania były konsekwencją  
popełnienia wykroczeń godzących w porządek publiczny tj. bezpieczeństwo osób i mienia, 
bezpieczeństwo i porządek na drogach oraz innym przepisom porządkowym. Wyraźny wzrost takich 
postępowań spowodowany jest tym, iż w uzasadnionych  przypadkach odstąpiono od nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego na rzecz postępowania ws. o wykroczenia przed sądem.  Ponadto 
w diagnozowanym okresie funkcjonariusze tut. posterunku udzielili 173 odpowiedzi na pisma w 
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ramach pomocy prawnej na rzecz innych jednostek policji lub innych uprawnionych organów oraz 
sporządzili 240 pism o charakterze wywiadów- ustaleń- notatek. 

Działalność prewencyjna 

   Policjanci Posterunku Policji w Ruścu w okresie objętym informacją; 

  nałożyli 49 grzywien w drodze postępowania mandatowego, a w 117 przypadkach 
zastosowali pouczenie – wobec osób naruszających przepisy prawa 

  zatrzymali 3 dowody rejestracyjne pojazdów realnie zagrażających bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym z uwagi na zły stan techniczny 

 zatrzymali 2 uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi  
  przeprowadzili 306 interwencji własnych i zleconych 
   wylegitymowali 1309 osób 
  zatrzymali 4  osoby poszukiwane przez sądy i prokuratury 
  zatrzymali na gorącym uczynku 19  sprawców przestępstw 
  prowadzili czynności w ramach 7 postępowań dotyczących procedury Niebieskiej Karty 
  zrealizowali 36 nakazów doprowadzenia do Sądów i Prokuratur oraz innych uprawnionych 

organów ( 2017r – 23 ) 
 w ramach realizacji czynności na podstawie Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa  

zweryfikowali 40 kart  zgłoszeń potwierdzając  pozytywnie 7 przypadków co stanowi 17,5 % 
wszystkich zgłoszeń ( 2017r – 20)  

 

Bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych 

   Wzorem lat ubiegłych na terenie gminy prowadzone były działania w ramach programów i akcji 
prewencyjnych realizowanych przez Policję całego kraju. Wśród tych przedsięwzięć można wymienić 
takie akcje jak „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, 
„Niechronieni użytkownicy dróg”, „Znicz 2018”, „Nielat” itp.  Policjanci tut. jednostki w ramach 
planów priorytetowych dzielnicowego realizowali również własne przedsięwzięcia mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, przeciwdziałanie przestępczości i innym zjawiskom 
patologicznym.  

  W roku 2018 duże obciążenie dla tutejszej jednostki stanowiły zadania związane z koniecznością 
zapewnieniem ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób i mienia wynikające z 
konieczności zabezpieczenia imprez o charakterze sportowym polegających na zabezpieczeniu 
meczów piłki nożnej o mistrzostwo różnych klas rozgrywkowych, przede wszystkim na terenie 
Bełchatowa. Łącznie funkcjonariusze tut. jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu 27 tego typu 
imprez.  Ponadto policjanci dbali o porządek i ład publiczny na imprezach organizowanych przez 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu takich jak „Piknik motocyklowy”, „Turniej 
piłkarski sołectw o Puchar Wójta Gminy Rusiec” czy „Dożynki Powiatowe” a także o charakterze 
religijnym jak Orszak Trzech Króli, czy procesji Bożego Ciała. W trakcie tych imprez czy 
uroczystości nie odnotowano  przypadków zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego, 
przestępstw o charakterze chuligańskim oraz czynów skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu.  W 
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2018r Policja dysponowała narzędziem jakim jest Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa.  W 
analizowanym okresie czasu  na terenie gminy Rusiec zgłoszono 40 (2017r-20) przypadków zagrożeń.  
Szczególnie uciążliwym zagrożeniem według mieszkańców jest spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych w Ruścu i Dąbrowie Rusieckiej, gromadzenie się młodzieży na terenach zielonych przy 
stadionie sportowym w Ruścu, a także nieprawidłowe parkowanie pojazdów w Ruścu w obrębie ulic  
Sosnowej i Kilińskiego oraz ul. Wieluńskiej przy „Pamapolu”. Odrębnym zgłaszanym za 
pośrednictwem KMZB problemem jest grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją w 
Ruścu przy ul. Piaskowej nr 7a. Przeprowadzone czynności weryfikacyjne nie potwierdziły 
występowania tam zagrożenia. Wszystkie  zgłoszone problemy są monitorowane na bieżąco przez 
funkcjonariuszy Posterunku Policji w Ruścu. W całym 2018r za spożywanie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych nałożono 8 grzywien ( 2017 – 28) w drodze postępowania mandatowego, a w 40 
przypadkach zastosowano pouczenie (2016 - 75). Spadek liczby osób ukaranych i pouczonych wynika 
z faktu, iż zazwyczaj są to te same osoby ukarane już w przeszłości (2017r), a co za tym idzie nie 
dopuszczają się ponownie popełniania wykroczeń jakim jest spożywanie alkoholu w miejscu objętym 
zakazem spożycia.  W odniesieniu do osób  parkujących w miejscu niedozwolonym stosowano 
pouczenia.  Zauważyć należy, iż mieszkańcy gminy zgłaszają problem z miejscami do parkowania 
pojazdów w Ruścu szczególnie w trakcie odbywających się w niedzielę i święta w kościele mszy czy 
innych uroczystości typu pogrzeb, ślub.  

Bezpieczeństwo na drogach 

     W roku 2018 na ternie gminy Rusiec odnotowano 36 zdarzeń drogowych (najmniej w Powiecie 
Bełchatowskim) – w tym 8 wypadków i 28 kolizji drogowych (2017r –32 zdarzenia, 8 wypadków i 24 
kolizje), w których nie zginęła żadna osoba, a 32  zostały ranne (2017r - 0 ofiar, 12 rannych). Pomimo 
nieznacznego wzrostu liczby zdarzeń  z zadowoleniem można przyjąć fakt, iż nikt nie zginął w 
wyniku zdarzeń na drogach. W zdecydowanej większości zdarzenia  drogowe występują na drogach 
krajowych  głównie drodze K 74, najmniej na drogach gminnych bo jedynie 3 wypadki i 3 kolizje 
drogowe.  

    Główną przyczyną zdarzeń drogowych są te, popełnione z winy kierującego pojazdami 28 zdarzeń,  
z innych przyczyn 8.  Nasilone kontrole osób poruszających się po zmroku poza terenem 
zabudowanym  bez elementów odblaskowych  wpłynęły na to, iż  nie odnotowano zdarzeń drogowych 
z winy pieszego. Na stan bezpieczeństwa na drogach niewątpliwy wpływ ma fakt, iż przez teren 
Gminy Rusiec przebiega droga krajowa K 74 oraz  ogólny wzrost liczby pojazdów, a co za tym idzie 
zwiększony ruch kołowy. 

Współpraca z instytucjami 

   W 2018r jednostka współpracowała z wieloma instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom gminy, przeciwdziałaniu wszelkim zachowaniom patologicznym oraz niesieniu pomocy 
osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie i uzależnionym. Dzielnicowi tut. posterunku w 
2018r odbyli łącznie 55 spotkań z przedstawicielami społeczeństwa.  Wśród tych instytucji można 
wymienić  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie 
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ruścu, a także Straż Leśną z 
Bełchatowa, Straż Rybacką z Piotrkowa Tryb. Prowadzona była  również  bieżąca współpraca z 
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Urzędem Gminy w Ruścu w zakresie postulatów dotyczących bezpieczeństwa zgłaszanych przez 
mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz za pośrednictwem Krajowej Mapy 
Zagrożenia Bezpieczeństwa. 

  Ponadto tut.  jednostka duży nacisk kładła na prewencyjne oddziaływanie wśród dzieci i młodzieży. 
Z tego względu prowadziła szeroką współpracę z placówkami oświatowymi, w szczególności 
szkołami z terenu Gminy Rusiec i Gminnym Ośrodkiem Kultury. Współpraca ta w głównej mierze 
polegała na wspólnych działaniach w zakresie szeroko rozumianej prewencji (pogadanki, prelekcje, 
działania kontrolne), jak również ściganiu sprawców czynów karalnych popełnianych na terenie szkół.  
Podejmowane przez PP w Ruścu działania obejmują również czynności wykonywane poza szkołą, w 
szczególności nadzór i kontrola zachowania nieletnich znajdujących się w miejscach publicznych, na 
drogach itp. Wszystkie te działania, o których mowa powyżej, mają jeden zasadniczy cel jakim jest 
ograniczenie liczby zdarzeń z udziałem osób nieletnich oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym i 
niepożądanym społecznie. 

  Podsumowanie 

       Aktualny stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na ternie gminy Rusiec należy uznać za 
dobry.  W roku 2018  na terenie gminy nie odnotowano wzrostu  ilości popełnionych przestępstw, 
liczba stwierdzonych czynów kształtowała się na takim samym poziomie co w 2017r. Z zadowoleniem 
należy przyjąć iż w 2018r na terenie gminy nie odnotowano przestępstw z kategorii najcięższych, 
takich jak zabójstwo, rozbój, zgwałcenie,  które najbardziej wpływają na poczucie bezpieczeństwa 
wśród lokalnej społeczności. W analizowanym okresie nie odnotowano  wzrostu ilości czynów 
karalnych popełnianych przez nieletnich sprawców. W czasie trwania imprez sportowych i 
rekreacyjno-rozrywkowych na terenie gminy Rusiec nie wystąpiły przypadki zbiorowego zakłócenia 
ładu i porządku publicznego,  przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.  Z zadowoleniem można również 
przyjąć fakt iż w zaistniałych w 2018r zdarzeniach drogowych nie zginęła żadna osoba.  

   Realizując zadania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców lokalnej 
społeczności funkcjonariusze Posterunku Policji w Ruścu liczą na dalszą dobrą współpracę  z 
Urzędem Gminy w Ruścu. 

sporządził: 
asp. szt. Przemysław Ćwikliński 
Kierownik Posterunku Policji w Ruścu 
 

OBRONA CYWILNA 

Odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (OC), zarządzania 
kryzysowego (ZK), spraw obronnych (SO) i powszechnej samoobrony ludności jest Wójt 
Gminy – Szef Obrony Cywilnej Gminy Rusiec. 

Swoje zadania realizuje w oparciu o przepisy: 
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1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461);  

2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850);  

3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 16, poz.567 z 
późn. zm.);  

4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 
z późn. zm.).  

5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej 
samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421).  

W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw 
obronnych, Wójt Gminy posiłkuje się opracowanymi na szczeblu gminy planami: 

1. Plan operacyjnego funkcjonowania gminy Rusiec w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  

2. Plan zarządzania kryzysowego gminy Rusiec.  
3. Plan obrony cywilnej gminy Rusiec.  
4. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

gminy Rusiec.  
5. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności gminy Rusiec – ewakuacja I i II stopnia.  
6. Plan przygotowań podmiotów leczniczych gminy Rusiec na potrzeby obronne 

państwa.  
7. Plany działania formacji obrony cywilnej.  

Plany ujęte w poz. 2 do 7 są planami jawnymi i za zgodą Wójta Gminy są do wglądu dla 
zainteresowanych na stanowisku ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw 
obronnych. 

Plan ujęty w poz. 1 jest planem niejawnym, a dostęp do niego posiadają tylko osoby 
posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010 r. Nr 182, poz. 
1228). 

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, 
dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także 
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego jak i 
usuwanie ich ewentualnych skutków i to są jej główne cele z których ma obowiązek się 
wywiązywać. 
sporządziła;  
Alina Skrzydlewska  
Inspektor ds. organizacji  
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VIII. Kultura, sport i rekreacja, w tym informacja o klubach sportowych 

 
 

Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu oraz placówek podległych 

za rok 2018 
 

  W styczniu schola przygotowana przez instruktora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ruścu, zaprezentowała się podczas Orszaku Trzech Króli. W ramach współpracy 
z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu zapewniono obsługę techniczną podczas 
,,Jasełek" przedszkolaków, ,,Dnia Babci i Dziadka" pierwszoklasistów oraz przygotowano 
program i animacje na uroczyste obchody ,,Dnia Babci i Dziadka" przedszkolaków. 
W gminnej Bibliotece Publicznej w Ruścu obyły się spotkania czytelnicze oraz warsztaty 
plastyczne pn.: „Kartka dla Babci i Dziadka” dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej. 
W okresie od 29 stycznia do 9 lutego 2018r. prowadzono zajęcia dla dzieci spędzających ferie 
zimowe w gminie Rusiec. Harmonogram obejmował warsztaty plastyczne, literackie, 
muzyczne, taneczne, zajęcia komputerowe, sportowe, zabawy logiczne i zręcznościowe oraz 
gry planszowe. Na zakończenie ferii dla dzieci zorganizowano bal karnawałowy, jak również 
wyjazd do kina. Łącznie w zajęciach wzięło udział 461 dzieci.              
 
 W lutym wraz z młodzieżą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu i w Woli 
Wiązowej przygotowano 2 programy artystyczne na uroczyste obchody ,,Dni Kobiet" w 
gminie Rusiec. W filii bibliotecznej w Woli Wiązowej zorganizowano uroczyste „Pasowanie 
na czytelnika” dla uczniów klasy I szkoły podstawowej w Woli Wiązowej. 
 

W miesiącu marcu przygotowano materiał i opracowano skład makiety do 28 numeru 
„Biuletynu Informacyjnego Gminy Rusiec”. W ramach wsparcia dla rolników z terenu gminy 
Rusiec przygotowano szkolenie i materiały z zakresu wypełniania eWniosków Plus 
o płatności bezpośrednie. 23.03.2018r. przygotowano wystawę prac plastycznych Martyny 
Dyły oraz zapewniono obsługę techniczną podczas spektaklu w reżyserii Piotra Lipki pt.: 
,,W drodze". Gminna Biblioteka Publiczna w Ruścu zorganizowała „Konkurs wiedzy 
o Polsce” dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej w Ruścu. 
 

W kwietniu pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu pomagali 
w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników. Z okazji 
,,Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci" zorganizowano spotkanie autorskie z Grażyną 
Bąkiewicz dla 120 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych w Ruśca i w Woli Wiązowej. 
Przygotowano prezentację multimedialną pn.: „Symbole narodowe Polski” połączoną z lekcją 
biblioteczną poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę dla uczniów klas 
I-II szkoły podstawowej w Ruścu. Opracowano na zebrania sołeckie materiały fotograficzne 
i prezentację multimedialną o gminie Rusiec. W ramach współpracy przygotowano oprawę 
artystyczną, dekorację oraz zapewniono obsługę techniczną na ,,Jubileusz 40-lecia Domu 
Dziecka” w Dąbrowie Rusieckie. Przygotowano scholę do koncertu z gościnnym udziałem 
chóru z Bełchatowa. W dniu 29.04.2018r. zorganizowano ,,Festiwal smaków", którego 
tematem przewodnim była kulinarna podróż z tradycją w tle. 
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W maju przygotowano ze scholą oprawę muzyczną na ,,I Komunie Świętą" oraz ,,Dzień 

Papieski" w Ruścu. Odbyły się lekcje biblioteczne dla grupy 6-latków „Biblioteka i jej 
zbiory” połączone z głośnym czytaniem literatury dziecięcej dla uczniów klas I i II szkoły 
podstawowej. Przeprowadzono „Konkurs z wiedzy o Polsce” dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej w Ruścu. 
 

W czerwcu ogłoszono konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rusiec: konkurs 
fotograficzny - ,,Gmina Rusiec w obiektywie” (rozstrzygnięto 01.07.2018r.) oraz  konkurs 
plastyczny - ,,Bezpiecznie w Gminie Rusiec" (rozstrzygnięto 22.06.2019r.), w którym złożyło 
swoje prace ponad 30 dzieci i młodzieży. 03.06.2018r. zorganizowano ,,Dzień dla zdrowia" 
w Woli Wiązowej – imprezę promującą zdrowy styl życia. Współorganizowano ,,XIV 
Gminny Konkurs Fizyczny" dla młodzieży z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Ruścu 
i Woli Wiązowej oraz „Festyny Sołeckie” w Antoninie, Kuźnicy i Nowej Woli.  
Zorganizowano wycieczkę do „Doliny Skrzatów” we Florentynowie dla dzieci, młodzieży 
oraz rodziców. Przygotowano scholę do udziału w eliminacjach do ,,V Archidiecezjalnego 
Dziecięcego Festiwalu Piosenki Papieskiej i Religijnej SANTO SUBITO 2018" oraz do 
Koncertu Laureatów. Przygotowano oprawę muzyczną na zakończenie roku szkolnego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu. We współpracy z Radą Rodziców przedszkola 
w Ruścu zorganizowano ,,Dzień Dziecka" w Ruścu. Przygotowano program 
i przeprowadzono animacje dla dzieci i rodziców z okazji  ,,Dnia Dziecka" w Woli Wiązowej. 
Przygotowano młodzież z Amatorskiej Orkiestry Dętej im. K. Namysłowskiego do udziału 
w ,,Festiwalu Orkiestr Dętych Powiatu Bełchatowskiego" w Bełchatowie. 22.06.2018r. 
zorganizowano I Rajd Rowerowy oraz 23.06.2018r. XI Piknik Motocyklowy w Woli 
Wiązowej. 
 

W okresie lipiec - sierpień w ramach programu zajęć pn.: „Lato 2018 z GOK” 
zorganizowano w świetlicach gminy Rusiec liczne warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne 
i sportowe, wycieczki do Szkółki Leśnej „Borowiny”, do eksperymentarium i ZOO w Łodzi, 
a także do kina w Bełchatowie. Łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 400 osób. W ofercie 
imprez plenerowych przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu znalazły się: 
 01.07.2018r. „Powitanie Lata” w Ruścu,  
 28.07.2018r. „Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Rusiec” w Ruścu. 
Przeprowadzono zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców podczas „Festynów Sołeckich” 
w Pawłowie i Jastrzębicach. Zapewniono obsługę techniczną podczas „XIII Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rusiec” w Dąbrowie Rusieckiej, jak również w trakcie 
„Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych” w Jastrzębicach. Gminny Ośrodek Kultury 
w Ruścu był współorganizatorem Jubileusz 70-lecia OSP w Dąbrowie Rusieckiej, który odbył 
się w dniu 15.07.2018r. 
 

W miesiącu wrześniu opracowano Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup 
nowości  wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach   programu 
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” dzięki czemu pozyskano kwotę 3.800,00 zł. 
Zorganizowano: 
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 02.09.2018r. „Dożynki Powiatowe” w Woli Wiązowej,  
 09.09.2018r. „Dzień dla dziecka” w Woli Wiązowej, 
 16.09.2018r. „Dzień dla dziecka” w Ruścu, 
 30.09.2018r. „Jesienne Koncertowanie” w Woli Wiązowej  
We współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego w Ruścu zorganizowano 21.09.2018r. „Złote 
Gody” w Ruścu. 

 
W październiku odbyły się zajęcia plastyczne dla uczniów klasy III szkoły 

podstawowej tematycznie związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę 
oraz przygotowano śpiewniki i młodzież do uroczystych obchodów powyższego święta.   
 

W listopadzie włączono się w organizację szkolenia w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych dla mieszkańców gminy Rusiec w ramach projektu nr 
RPLD.11.02.01-10-0062/17 „Komputerowe ABC” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.1 
Kształcenie osób dorosłych, realizowanego przez Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł 
Bieniawski w Gulczewie. W tym okresie wykonano zaproszenia na „Spotkanie Wigilijne” 
oraz przygotowano materiał i opracowano skład makiety do grudniowego wydania nr 1 
"Informatora Gminy Rusiec". Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ruścu odbyły się lekcje biblioteczne, prezentacje, 
multimedialne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz 11 listopada Gminny Ośrodek 
Kultury w Ruścu był współorganizatorem uroczystych obchodów powyższego święta. 
23.11.2018r. zorganizowano imprezę pod nazwą: "Andrzejkowe Retro Party", utrzymaną 
w stylu lat 60, 70, 80, na której swoje nowo nabyte umiejętności mogli zaprezentować m.in. 
uczestnicy kursu tańca towarzyskiego dla dorosłych.  

 
W grudniu przygotowano młodzież z Amatorskiej Orkiestry Dętej im. 

K. Namysłowskiego oraz scholę do występu podczas „VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek", który 
odbył się w dniu 30.12.2018r. w Kościele Nawiedzenia NMP w Ruścu. W dniu 7 grudnia 
ponad 50 pań uczestniczyło w pierwszym z cyklu spotkań edukacyjno-warsztatowych pod 
nazwą: "Wieczory Inspiracji - Sekrety Urody". 22.12.2018r. zorganizowano ,,Spotkanie 
Wigilijne" dla mieszkańców gminy Rusiec. Z tej okazji, we współpracy z młodzieżą 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, została przygotowywana część artystyczna.  
 

W Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 310 czytelników, którzy 
wypożyczyli 4214 książek. Ze zbiorów biblioteki skorzystało w ciągu roku ponad 2700 osób. 
Pracownię komputerową „Centrum Kształcenia” odwiedziło blisko 500 osób.  Księgozbiór 
biblioteki powiększył się o 239 pozycji o wartości 4.813,09 zł. Zakupiono ogółem 258 
książek za kwotę 5.172,09 zł, w tym: ze środków budżetu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ruścu 83 pozycje za 1.713,09 zł, z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 126 pozycji 
za 2.500,00 zł oraz 30 książek za kwotę 600,00 zł przekazaną przez Bank Spółdzielczy 
w Ruścu. Z księgozbioru biblioteki wycofano 436 zniszczonych książek o wartości 15,06 zł. 
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018r. - 14257 pozycji.   
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W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ruścu Filii w Woli Wiązowej  zarejestrowano 
117 czytelników, którzy wypożyczyli 2303 książek. Z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ruścu do filii zakupiono 80 woluminów za kwotę 1.600,00 zł oraz z funduszy Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek” 54 książki za kwotę 1.300,00 zł. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018r. stanowi 
wartość 48.348,70 zł. 

 
W 2018 roku przeprowadzono remont wewnątrz budynku Domu Kultury w Woli 

Wiązowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ruścu Filii w Woli Wiązowej: 
a) ze środków budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu: 
 położono gładzie gipsowe w części bibliotecznej, 
 wykonano tynk mozaikowy na korytarzu, 
 wymieniono oświetlenia w sali widowiskowej, korytarzu i bibliotece, 
 wymieniono drzwi do sali widowiskowej i kotłowni, 
 pomalowano wszystkie pomieszczenia, 
b) z budżetu Gminy Rusiec oraz ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Rusiec 

z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie w kwocie 
49.973,00zł: 

 w sali widowiskowej wykonano: demontaż starej podłogi, wylano posadzkę, położono 
podłogę z paneli winylowych, zamontowano barierki baletowe, 

 na klatce schodowej i w sali widowiskowej położono tynk mozaikowy oraz zamontowano 
lustra. 

 
Zajęcia stałe: 
a) w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu:  
 nauka gry na instrumentach klawiszowych i gitarze, 
 nauka gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, 
 zajęcia wokalne, 
 zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, 
 aerobik i zumba dla pań, 
b) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ruścu i Filii Bibliotecznej w Woli Wiązowej: 
 „Piątki w świetlicy” -  zajęcia plastyczne, gry i zabawy, 
 zajęcia czytelniczo - plastyczne, 
 obsługę pracowni komputerowej, 
 lekcje biblioteczne, 
 udostępnianie księgozbioru, 
c) w Domu Kultury w Woli Wiązowej:  
 aerobik dla pań, 
 zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. 
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Zajęcia stałe pracowników obejmowały:  
 dbałość o porządek wewnątrz i na zewnątrz budynków,  
 przygotowanie sal do użytkowania przed poszczególnymi uroczystościami i zajęciami, 
 przygotowywanie dokumentacji biurowej, plakatów, zaproszeń, ulotek, dyplomów.  
 
 

 
sporządziła: 
Monika Małkowska 
Dyrektor GOK 

 
Informacja o klubach sportowych z terenu Gminy Rusiec  

Na terenie Gminy Rusiec działają cztery kluby sportowe: 

1. Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec 

2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Płomyk”  

4. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” 

Wszystkie kluby posiadają osobowość prawną i wpisane są do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej 

i związków sportowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.  

Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec powstał w 2001 roku, barwami klubu są barwy 

zielono-żółte. Poprzez Walne Zebranie Klubu wybierani zostają członkowie Zarządu Klubu i 

członkowie Komisji Rewizyjnej. Zarząd Klubu składa się z 7 członków, w tym: Prezesa (Konrad 

Bednarek), Wiceprezesa (Marek Kozioł) i Skarbnika (Michał Glinkowski), natomiast Komisja 

Rewizyjna z trzech członków, z których jeden wybierany jest na Przewodniczącego Komisji (Tomasz 

Miksa). Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec ma siedzibę przy ul. Koniecpolskiego 11b (97-438 

Rusiec) na mocy umowy użyczenia lokalu z Gminą Rusiec. Członkami zwyczajnymi klubu są osoby 

fizyczne które ukończyły 18 lat lub niepełnoletni za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 

Obecnie klub liczy 35 aktywnych członków, którzy rozgrywają regularne mecze. Miejscem treningów 

klubu jest stadion sportowy z murawą trawiastą w GOSiR znajdujący się w Ruścu. 

Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa powstał w 1992 r., swoją siedzibę ma w 

Wiejskim Domu Kultury w Woli Wiązowej (Wola Wiązowa 85, 97-438 Rusiec) na mocy umowy 
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użyczenia lokalu, którego właścicielem jest Gmina Rusiec. Poprzez Walne Zebranie Klubu wybierani 

zostają członkowie Zarządu Klubu i członkowie Komisji Rewizyjnej. 

 Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym: Prezesa (Seweryn Mielczarek), Wiceprezesa 

(Kamil Ochocki) i Skarbnika (Marcin Rolnik), natomiast Komisja Rewizyjna z trzech członków, z 

których jeden wybierany jest na Przewodniczącego Komisji (Mateusz Wiluś). Obecnie klub liczy 32 

członków, w tym grupę seniorów. Wszelkiego rodzaju zajęcia sportowo-ruchowe prowadzone są na 

obiektach sportowych w Woli Wiązowej: na ogólnodostępnym stadionie gminnym, nowo powstałym 

boisku sportowym przy szkole w Woli Wiązowej oraz przy niesprzyjającej pogodzie, na terenie 

zadaszonej sali gimnastycznej, również przy szkole. Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola 

Wiązowa organizuje turnieje piłkarskie, aby przyczynić się do rozwoju piłki nożnej wśród dzieci, 

młodzieży czy też seniorów z Woli Wiązowej i okolic.  

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu od około 10 lat działa Uczniowski Klub 

Sportowy „Płomyk”. Swoją siedzibę ma w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ruścu. 

Klub realizuje swoje cele we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą szkoły oraz innymi klubami 

sportowymi. Na Walnym Zebraniu Klubu wybierani zostają członkowie Zarządu Klubu i członkowie 

Komisji Rewizyjnej. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym: Prezesa (Grzegorz Misiak) i 

Sekretarza (Mariusz Studziński), natomiast Komisja Rewizyjna z trzech członków, z których jeden 

wybierany jest na Przewodniczącego Komisji, a drugi na Sekretarza. Członkami klubu zostają 

uczniowie szkoły podstawowej w Ruścu, rodzice oraz nauczyciele, czy sympatycy, którzy złożyli 

pisemną deklarację o przyjęciu do klubu. Liczba członków klubu waha się od 20 do 30. Głównie 

skupia się na organizowaniu sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły z piłki nożnej, jak i 

angażowania wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej w zależności od 

zainteresowań czy predyspozycji. Zajęcia sportowe klubu organizowane są na następujących 

obiektach sportowych: sala gimnastyczna przy szkole w Ruścu, nowo wybudowane boisko 

wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy sztucznej przy szkole oraz stadion sportowy w GOSiR w 

Ruścu. 

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej działa Uczniowski Klub Sportowy 

„Orlik”, który swoją siedzibę ma w budynku szkoły. Zasady działania oraz cele klubu uczniowskiego 

są takie same jak w przypadku Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ruścu. Na Walnym Zebraniu 

Klubu wybierani zostają członkowie Zarządu Klubu i członkowie Komisji Rewizyjnej. Zarząd Klubu 

składa się z 3 członków, w tym: Prezesa (Bartłomiej Bieniek) i Sekretarza (Małgorzata Góra), 

natomiast Komisja Rewizyjna z trzech członków, z których jeden wybierany jest na 
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Przewodniczącego Komisji, a drugi na Sekretarza. Zajęcia sportowe klubu organizowane są na 

następujących obiektach sportowych: nowo powstałym boisku sportowym przy szkole w Woli 

Wiązowej z murawą trawiastą naturalną oraz przy niesprzyjającej pogodzie, na terenie zadaszonej sali 

gimnastycznej z nawierzchnią poliuretanową, również przy szkole. 

Od wielu lat dwa kluby piłkarskie: Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec oraz Młodzieżowy 

Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa, wspierane są przez Gminę Rusiec poprzez udzielanie 

rokrocznej pomocy finansowej na zadanie publiczne realizowane przez Gminę Rusiec poprzez kluby 

sportowe. Co roku ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). Oba kluby sportowe chętnie biorą udział w konkursie, 

zgłaszając swoje oferty z pomysłami na rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec, 

które realizują przez cały rok kalendarzowy. W 2018 r. Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec i 

Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa otrzymały wsparcie finansowe w wysokości po 

30 000 zł. W ramach przyznanej dotacji kluby realizowały swoje cele poprzez prowadzenie zajęć w 

sekcjach piłki nożnej 2-3 razy w tygodniu, lekkiej atletyki, zajęć rekreacyjnych, organizowali i 

uczestniczyli w zawodach z piłki nożnej w ramach współzawodnictwa dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, uczestniczyli w rozgrywkach OZPN Sieradz, zakupili sprzęt sportowy czy też stroje  

piłkarskie.  

sporządziła:  

Marta Krasowska 

Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie  

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami Poradowy i rozliczenia podatku VAT 

 IX. Infrastruktura techniczna 
 
Długość sieci wodociągowej według stacji uzdatniania wody. 
Rusiec 15,94 km z czego 4,8 km to rury cementowo-azbestowe 
Wola Wiązowa 77,3 km 
Chabielice 33 km z czego 8,2 km to rura stalowa. 
Długość sieci kanalizacyjnej: 
Rusiec 5,4 km 
 
 
 
  




