Sprawozdanie Samorządu Gminy
na koniec kadencji 2014 – 2018
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lututów!
Przedstawiamy i oddajemy Państwa ocenie sprawozdanie z pracy samorządu gminnego
kadencji 2014 – 2018.
Stan finansów pozwala ocenić możliwości rozwojowe gminy w okresach krótko
i średnioterminowych a także wyciągać wnioski co do słuszności obranych kierunków
gospodarowania finansami publicznymi. Informowanie mieszkańców gminy o tych sprawach
uważam za swój szczególny obowiązek.
Dobiegająca końca kadencja samorządu gminy 2014 – 2018 to bardzo pracowity czas
bowiem już na samym początku wraz z jej rozpoczęciem przyszło nam zmierzyć się z bardzo
trudną sytuacją finansową gminy o czym niewielu z nas miało tego świadomość.
Trudna sytuacja finansowa podyktowana była wieloma czynnikami, które w konsekwencji
miały bardzo istotny wpływ na realizację oczekiwań mieszkańców w zakresie dalszych
planów inwestycyjnych.
Niemożliwy do realizacji budżet tj. znacznie zawyżone dochody gminy w stosunku do
wydatków, niedoszacowanie kosztów utrzymania jednostek, brak płynności finansowej oraz
niemożność spłaty kredytów bez naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych, to
tylko niektóre okoliczności które zdecydowały o podjęciu przez tutejszy samorząd
radykalnych kroków i szukania nowych rozwiązań celem maksymalnego ograniczenia
wydatków budżetowych przy jednoczesnym utrzymaniu dochodów.
Wg stanu na dzień 10 grudnia 2014r. stan zadłużenia wynosił: 6.191.000zł
Brak możliwości przypadających do spłaty na 2015 rok rat z tytułu zaciągniętych
w przeszłości pożyczek i kredytów długoterminowych wymusił prolongatę kredytów
i spowodował zastosowanie i wprowadzenie wielu przekształceń w strukturze jednostek
organizacyjnych gminy oraz sieci placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.
Trudno o tym mówić ale niejednokrotnie miały miejsca absurdalne sytuacje braku pieniędzy
na podstawowe materiały w urzędzie i zobowiązania wobec dostawców.
Ostatecznie po wielu dyskusjach tutejszy samorząd wprowadził dobrowolny plan naprawczy,
którego celem było doprowadzenie do znacznego ograniczenia wszelkiego rodzaju wydatków
i w konsekwencji zmniejszenia zadłużenia. W ramach podjętych działań dokonano m.in.:
- prolongaty przypadających do spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów długoterminowych,
- przesunięcie wynagrodzenia pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy
o jeden miesiąc później, oraz zamrożenie nagród i podwyżek,

- zmniejszenie zatrudnienia poprzez wygaszanie etatów w związku z przejściem na
emeryturę i niezatrudnianie nowych pracowników,
- likwidacji komórek służbowych radnych, sołtysów, pracowników i zmiana dotychczasowych
umów- koszt usług telekomunikacyjnych w 2013r.- 64.265,40zł ,a w 2017r.- 16.795,58zł-czyli
ponad 47.000zł oszczędności rocznie,
- zmniejszenia o 5% zryczałtowanych diet radnych i sołtysów,
Trudna sytuacja finansowa gminy wymusiła także na tutejszym samorządzie dokonanie
bardziej radykalnych reform. Po wielu burzliwych naradach zadecydowano o przekształceniu
Szkoły Podstawowej w Niemojewie w szkołę filialną. W konsekwencji ograniczono liczbę
stanowisk kierowniczych w szkołach i kilka etatów nauczycielskich co znacznie przedłożyło
się na ograniczenie wydatków oświatowych w budżecie gminy.
Zmiany przepisów ustawy samorządowej dały możliwość wdrożenia wspólnej obsługi
finansowo – księgowej wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, w tym także
samorządowych instytucji kultury.
Zlikwidowano Gminny Zespół Ekonomiczno –
Administracyjny Szkół. Po zmianie od stycznia 2016 roku wspólną obsługę prowadzi urząd
gminy.
Dokonano również przekształcenia nierentownego samorządowego zakładu budżetowego tj.
Gminnego Zakładu Komunalnego w nową jednostkę organizacyjną Zakład Usług
Komunalnych
o nowej strukturze i odmiennych zasadach finansowania. Dzięki
restrukturyzacji znacznie spadły koszty budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Koniecznym stało się mądre, odpowiedzialne i zarazem oszczędne gospodarowanie
środkami publicznymi, a niektóre zaplanowane do realizacji zadania inwestycje zostały
przesunięte w czasie.

Ostatecznie zadłużenie, mimo zrealizowanych inwestycji, zmalało o około 22%
tj. 1.351.837,00 zł
Stan zadłużenia na dzień 10 grudnia 2014 roku wynosił 6.191.000 zł. Jednak dzięki
rozsądnemu rozłożeniu środków, ale przede wszystkim ograniczeniu wydatków bieżących
we wrześniu 2018, zadłużenie wynosiło już 4.839.163 zł.
Późniejsza poprawa sytuacji finansowej gminy pozwoliła na kontynuacje inwestycji i robót
mających na uwadze poprawę jakości i warunków życia mieszkańców gminy.
.

INWESTYCJE DROGOWE
Pomimo trudnej sytuacji finansowej gminy w mijającej VII kadencji samorządu starano się
zrealizować jakże ważne dla mieszkańców gminy inwestycje drogowe przy wsparciu środków
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Gmina w tej
kadencji uczestniczyła także w kosztach przebudowy dróg powiatowych. Z udziałem środków
finansowych gminy zostały wykonane nowe nawierzchnie asfaltowe na niektórych drogach
powiatowych.
W latach
2014-2018
wykonano
następujące
inwestycje
drogowe;

Wykonano podbudowę oraz ułożono dywanik
asfaltowy we wsi Kozub o długości 840m
o wartości całkowita inwestycji 221.882,59 zł .
Kwota dotacji z FOGR 56.460 zł

Ułożono dywanik asfaltowy Świątkowice Rososz o długości 400 m , wartość 50.000 zł ,
co znacznie poprawiło komunikację z węzłem
Walichnowy.

Ułożono dywanik asfaltowy o długości 800 m
we wsi Knapy o wartości 207.000 zł . Kwota
dofinansowania 15.000 zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.

Wykonano dywanik asfaltowy we wsi
Dobrosław o długości 840 m o wartości
111.000 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieruszowie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich złożył wniosek na modernizację
drogi Augustynów – Piaski – Lututów.
Gwarancją powodzenia wniosku i jego
wysokiej punktacji był udział Gminy Lututów
w współfinansowaniu
w/w
inwestycji.
W ramach udziału Gmina Lututów wykonała
modernizację części drogi gminnej we wsi
Piaski na długości 500 m i szerokości 5 m oraz
współfinansowała
w
realizacji
drogi
powiatowej przekazując kwotę 100.000 zł.
Dzięki dobrej współpracy udało się
przeprowadzić modernizację drogi powiatowej
wraz z częścią drogi gminnej we wsi Piaski.
W miejscowości Huta wykonano natryskowe
utwardzenie nawierzchni na odcinku 1300m,
dofinansowanie Gminy Lututów to kwota
30 462 zł

Utwardzono destruktem drogi we wsi Bielawy
na odcinku 1200 m, we wsi Swoboda (górka)
na odcinku 1000 m, we wsi Dobrosław
na odcinku 700 m, we wsi Huta na odcinku
300 m, we wsi Niemojew 400m oraz we wsi
Łęki Małe 400m, ogólna wartość 92 tys. zł.

Zakupiono 6 szt. przystanków autobusowych
za kwotę 20.000 zł , które zostały usytułowane
w pobliżu szkół w miejscowościach;
Niemojew, Chojny, w Swobodzie oraz 2 szt.
W Kolonii Dobrosław poprawiając estetykę
oraz komfort oczekujących pasażerów.
Następne
przystanki
będą
cyklicznie
wymieniane w kolejnych latach.

Przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców
ulicy Ogrodowej i Lututowa udało się
pozytywnie zakończyć kilkudziesięcioletni
problem z przejściem dla pieszych na drodze
wojewódzkiej 482, sygnalizacja świetlna
znacząco poprawiła bezpieczeństwo pieszych.
Gmina Lututów dofinansowała wykonanie
chodnika.

Na szczególną uwagę zasługuję fakt
oznakowania miejscowości oraz ustawienie
znaków strzałowych (numeracji do budynków)
we wszystkich miejscowościach terenu naszej
gminy . Oznakowanie zapewni poprawę
bezpieczeństwa
naszych
mieszkańców
zapewniając szybki dojazd służb ratunkowych
(karetka pogotowia , straż, policja) jak również
przesyłek kurierskich do wskazanych adresów.
Wartość oznakowania to kwota ok. 40.000 zł .
Dzięki staraniom otrzymano pomoc finansową
w kwocie 20.000 zł z Fundacji Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów.
PARKING
PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY
Dzięki użyczeniu działki przez OSP Lututów
powstał potrzebny zarówno dla mieszkańców
jak i gości GOK parking. W ramach akcji
ekologicznej
wzdłuż
parkingu
zostały
posadzone tuje.

Przebudowa drogi powiatowej 4545E na ulicy
Rynek, Gimnazjalnej i Ks. K.Ucieklaka. Kwota
Dofinansowania Samorządu Gminy Lututów
50 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Lututów – Łęki Duże.
Dla
potwierdzenia
faktu
otrzymania
rządowego dofinansowania do infrastruktury
drogowej w ramach Rządowego Programu na
rzecz
Rozwoju
oraz
Konkurencyjności
Regionów
przez
wsparcie
Lokalnej
Infrastruktury Drogowej w dniu 15 kwietnia
2018r. Minister Rozwoju, Jerzy Kwieciński
złożył wizytę w Lututowie i osobiście wręczył
symboliczny czek na przebudowę drogi
gminnej na odcinku Lututów – Łęki Duże o dł.
2550 mb. Wartość dotacji to ponad pół
miliona złotych 592 tys. zł wartości
kosztorysowej,
co
stanowi
80
%
dofinansowania całego przedsięwzięcia.
Obecnie trwają prace związane z realizacją
inwestycji.

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej
W mijającej VII kadencji w 100% zrealizowano
i
zamknięto
problem
zaopatrzenia
mieszkańców gminy w bieżącą wodę. Oddano;
1. wodociąg - ulica Wrocławska o dł. 1200m
2. wodociąg - we wsi Brzozowiec o dł. 1000m
3. wodociąg - we wsi Dobrosław o dł. 900m
wraz z przyłączami do w/w wymienionych
wodociągów o długości ok. 1000m. Łączna
kwota inwestycji 116 tys. zł.

Najważniejszą
inwestycją
ze
względu
na bezpieczeństwo
zabezpieczenia
mieszkańców Świątkowic , Swobody , Bielaw ,
Brzozowca , Kolonii Dobrosław , Dobrosławia,
Hipolit , Łęk Dużych i Łęk Małych w ciągłą
dostawę wody jest remont stacji uzdatniania
wody w Świątkowicach , który nie był
realizowany przez wiele poprzednich lat.
W czerwcu br. po skutecznych działaniach
tutejszego samorządu udało się uzyskać
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
dotację w wysokości 1.146.000 zł . W celu
uzyskania lepszej oceny wniosku do tej
inwestycji wpisano również wykonanie
kanalizacji sanitarnej na ulicy Wieruszowskiej
w Lututowie . Łączny kosztorys tych inwestycji
to kwota 1.700.000 zł. Przetarg zostanie
rozstrzygnięty w dniu w dniu 11 października
2018 roku . Rozpoczęcie inwestycji jeszcze
w tym roku a zakończenie przewiduje się
na czerwiec 2019 roku.

Z każdym rokiem mniej azbestu…
W roku 2017 zostało zrealizowane zadanie
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Lututów
2017r. ‘’którego całkowity koszt wyniósł
109.824.79 zł, w tym dofinansowane
z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
wyniosło 90.129 zł. Natomiast pozostała
kwota 19.695.79 zł stanowiła wkład własny
gminy. Podczas tej akcji
zebrano
i zutylizowano 243,86 Mg azbestu. Dzięki
temu zalegający eternit został odebrany z 132
posesji

W roku 2018 odebrano ok. 99,92 Mg
zdemontowanego eternitu. Łączna kwota
kosztów odbioru wyniosła 52 172,32 zł (w tym
dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi ok
46 962,40 zł). Jeszcze w 2018 r. będzie
możliwość demontażu z dachów płyt
eternitowych. Zakres rzeczowy zadania
obejmuje 55 posesji. Koszt utylizacji jednej
płyty oscylował w granicach 7-9 zł w zależności
od rozmiaru płyty. Co najważniejsze
właściciele posesji nie ponieśli z tego tytułu
żadnych kosztów.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
W bieżącym roku został opracowany Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów
o łącznej wartości 13.530 zł, w tym zgodnie
z umową z zawartą Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi 14 czerwca 2018r. dotacja na to
zadanie wynosiła 8.118 zł. W zakresie tego
zadania mieszkańcy gminy Lututów będą
mogli ubiegać się o dofinansowanie na
wymianę kotłów (pieców grzewczych),
termomodernizację budynków mieszkalnych,
fotowoltaikę,
solary,
przydomowe
oczyszczalnie i szamba ekologiczne.

DOBRA WSPÓŁPRACA MIĘDZY
SAMORZĄDAMI…
Dzięki staraniom Wójta Gminy Lututów
i przychylności Wójta Gminy Sulmierzyce
w dniu 9 marca 2018 został oficjalnie
przekazany autobus szkolny marki Autosan na
rzecz Gminy Lututów, który będzie służył do
przewozu uczniów naszej gminy. Autobus jest
w stanie dobrym, co przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa podróżowania
dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, oraz
podczas wycieczek.

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI
Było ładnie , będzie coraz piękniej...
W 2017roku powstała nowa aranżacja rynku
w Lututowie ,która sprawiła, że nabrał on
znacznie lepszego, estetycznego wyglądu.
Zostało to zrealizowane dzięki projektowi pn.
,,Zieleń jako element współczesnej wsi i jej
rola w przestrzeni” sfinansowanemu w kwocie
5 tys. zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego, pozostałe środki na
ten cel wydatkowano z budżetu gminy
Lututów.
W ramach projektu wykonano nasadzenia
roślinne w Rynku w Lututowie.
Czynnymi
współrealizatorami
projektu,
którego głównym celem było odnowienie
przestrzeni publicznej Rynku w Lututowie oraz
podkreślenie jej walorów estetycznych byli
uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych
w Lututowie.

W ramach projektu uczniowie Technikum
Architektury Krajobrazu oraz Technikum
Rolniczego wraz z pracownikami Gminy
wykonali nasadzenia roślinne w centrum
Lututowa.

Gmina Lututów przy współpracy z Urzędem
Marszałkowskim przystąpiła do projektu
pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni przed
budynkiem Urzędu Gminy Lututów w 2018 r.’’
którego realizacja zaplanowana jest od 1 lipca
2018 do listopada br. Rozpoczęto już prace
porządkowe. Przyznana kwota na ten cel
z Województwa Łódzkiego wyniosła 5.000zł.
Wkład z budżetu gminy stanowi 2.500 zł.
Łączna kwota tego zadania to 7.500 zł.

EKO LUTUTÓW 2016- EDUKACYJNY
PROJEKT DLA MIESZKANCÓW
GMINY LUTUTÓW
W ramach konkursu pn: „ Edukacja
ekologiczna
mieszkańców
województwa
łódzkiego – edycja 2016” Gmina Lututów
w okresie od maja do października 2016r.
zrealizowała projekt ekologiczny pn: „Edukacja
ekologiczna mieszkańców EKOLututów 2016.
Pod takim hasłem realizowano liczne
zaplanowane zadania projektu ekologicznego,
adresowanego
do
dzieci,
młodzieży
jak również pozostałych mieszkańców gminy.
Na ten cel gmina otrzymała środki finansowe
z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w kwocie 9950,00zł.
W I etapie realizacji projektu zorganizowano
Piknik ekologiczny połączony z obchodami
Dnia Dziecka, który odbył się w niedzielę
5 czerwca 2016r. W trakcie pikniku zgodnie
z programem przeprowadzona została akcja
„Wymień nakrętkę , makulaturę , baterie
na drzewko ogrodowe lub bilet do kina”
do której
zaproszeni
zostali
wszyscy
mieszkańcy gminy. Akcja ta polegała
na wymianie 1 kg nakrętek , baterii lub 2 kg
makulatury na drzewko lub bilet do kina.
W trakcie pikniku rozdawano koszulki i notesy
ekologiczne.
W kolejnym etapie realizacji projektu
przeprowadzone zostały konkursy w czterech
kategoriach:
- Konkurs plastyczny pn.: „Odpady w czterech
porach roku”
- Konkurs plastyczny pn.: „Artystyczny
recykling”
- Konkurs fotograficzny pn.: „Segregując,
dbam o przyszłość naszej gminy
- Konkurs na opracowanie projektu
zagospodarowania zieleni pn.” Uroki zieleni
w lututowskiej przestrzeni” .
W ramach projektu powstał
atrakcyjny
kalendarz, w którym
m.in. znalazły się
zwycięskie prace konkursowe zarówno
fotograficzne jak i plastycznego.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZĘDU GMINY

Budynek Urzędu Gminy przed
termomodernizacją

W bieżącym 2018 roku Gmina Lututów
zakończyła
realizacje
zadania
pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Lututowie”.
Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w ramach programu priorytetowego
Racjonalizacja zużycia energii w budynkach
użyteczności publicznej oraz zasobach
komunalnych należących do jednostek
samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń do atmosfery - trzecia
edycja Gmina Lututów zakończyła realizacje
zadania pn. „Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Lututowie”.
Ogólna wartość zadania: 917.164,88 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Dofinansowanie:596.937,00zł
w tym:
-dotacja w wysokości: 238.774,00 zł
-pożyczka w kwocie: 358.163,00 zł
Z analizy kosztów połowy minionego sezonu
grzewczego termomodernizacja przyniosła
ok 30% oszczędności kosztów ogrzewania
W ramach projektu pn „Termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy w Lututowie”
wykonano m.in. :
- wymianę pokrycia dachowego,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- orynnowanie budynku,
- docieplenie elewacji zewnętrznej oraz
wymianę
całego
układu
centralnego
ogrzewania.

Budynek Urzędu Gminy
po termomodernizacji

GABINET REHABILITACYJNY
W dniu 18 grudnia 2017r. nastąpiło
uroczyste, oficjalne otwarcie gabinetu
rehabilitacyjnego zorganizowanego w ramach
struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie.
Gabinet ten powstał w budynku po byłym
posterunku policji, który był pusty i wszedł
w zasób skarbu państwa. Pieczę nad nim miał
Wojewoda. Dzięki podjętym staraniom
w końcowej
fazie
aktem
notarialnym
18 września 2015 r. Starosta Powiatu
Wieruszowskiego przekazał go na rzecz
samorządu gminy Lututów. Od początku
działania ukierunkowane były tylko pod tym
kątem
aby
w
przejętym
obiekcie
zorganizowany został ośrodek rehabilitacji dla
mieszkańców gminy. Powstanie gabinetu
rehabilitacji to odpowiedź na potrzeby
zgłaszane przez mieszkańców, którzy aby
skorzystać z zabiegów niejednokrotnie
zmuszeni byli pokonywać duże odległości.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to :
410.215,57 zł w tym :
wartość
zakupionego
rehabilitacyjnego 75.000,00 zł,

sprzętu

- kwota dofinansowania ze środków Kopalni
Węgla Brunatnego Bełchatów 65.000,00 zł

Z myślą o seniorach…
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W HUCIE 2018r.
We wrześniu 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Hucie realizowanego przez Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie.
Ośrodek powstał w ramach „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Dzienny Dom Pomocy jest
ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, zapewniający opiekę i stworzenie
odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej i zdrowotnej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Prace remontowo-budowlane zmierzające do uruchomienia trwały od stycznia 2018
roku. Wykonano m.in. odnowienie, cyklinowanie oraz lakierowanie parkietu, zrywanie podłóg,
wylewka cementowa oraz położenie płytek podłogowych i ściennych, gruntowanie, uzupełnienie
gładzi oraz dwukrotne malowanie sufitów i ścian, wykonanie przebudowy wodno – kanalizacyjnej
i dostosowanie do nowych pomieszczeń i potrzeb, remont łazienek itp. Został również wykonany
podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 15 osób niesamodzielnych, w którym zapewniono
opiekę opiekunek które dbają o to aby osoby te mogły miło i aktywnie spędzić czas oraz specjalistów
tj. psychologa, masażystę oraz terapeutę zajęciowego.
Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. do 31.03.2020 r.
Całkowita wartość projektu
- 1.166.330,47 zł
Wkład własny gminy
– 136.407,14 zł.
Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego
kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

WSPÓŁPRACA Z PFRON-em
W ramach współpracy z Państwowym
Funduszem
Osób Niepełnosprawnych
i realizacji wniosków pt. ,,STABILNE
ZATRUDNIENIE- osoby niepełnosprawne
w administracji i służbie publicznej”
zakupiono sprzęt do utrzymania zieleni,
w tym traktor ogrodowy, kosiarkę,
wykaszarkę
oraz
wyremontowano
i wyposażono sekretariat Urzędu Gminy
Lututów Łączna wartość dofinansowania
wynosiła 36.000 zł. Dzięki temu działaniu
ostatecznie utworzono dodatkowe miejsca
pracy.

ZAKUP
AUTOKARU SZKOLNEGO
Gmina Lututów na potrzeby uczniów zakupiła
w pełni wyposażony autobus szkolny marki
Mercedes Sprinter za kwotę 149506,50 zł.
Koszty zakupu paliwa i przeprowadzonych
napraw
dotychczasowego
autobusu
generowały zbyt duże wydatki. Nowy autobus
będzie tańszy w utrzymaniu, a przede
wszystkim zapewni bezpieczny przejazd dzieci
w drodze do szkoły jak i podczas powrotu do
domu.

PROJEKT GRANTOWY E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I
ŁÓDZKIEGO
Gmina Lututów otrzymała dofinansowanie w kwocie 147 830 zł
w projekcie grantowym E-AKTYWNI współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem głównym
projektu
jest
podniesienie
kompetencji
cyfrowych
mieszkańców Gminy Lututów. Osoby powyżej 25 roku życia
będą mogli wziąć udział w szkoleniach. W ramach projektu
zostaną zakupione laptopy.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Tutejszy samorząd systematycznie wspiera licznie działające na terenie gminy jednostki ochotniczych
straży
pożarnych, które skupiają
aktywnych i chętnych do działania ludzi dbających
o bezpieczeństwo mieszkańców. Jest ich aż 10, w tym dwie należące do Systemu Ratowniczo Gaśniczego OSP Lututów oraz OSP Niemojew. Jednak u podstaw działania każdego strażaka leży nie
tylko chęć niesienia pomocy innym ale także odpowiedni sprzęt i zaplecze lokalowe. Tutejszy
samorząd udziela wsparcia przy remoncie siedzib jednostek oraz poprzez zakup specjalistycznego
sprzętu. Działania te mają na celu podniesienie komfortu pracy strażaków i zwiększenie gotowości
bojowej, co przekłada się na poprawę ochrony przeciwpożarowej
Największym sukcesem jest pozyskanie
środków na długo oczekiwany zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Lututów. Dofinansowanie w kwocie
do 50% wartości samochodu z Wojewódzkiego
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, dofinansowanie Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi w kwocie 150 tys. zł, udział własny
jednostki OSP Lututów 20tys. zł. Obecnie
trwają czynności przetargowe.

W 2018 roku Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP
Piaski zdobyła I miejsce w Powiatowych
Zawodach Sportowo Pożarniczych oraz
10 miejsce na etapie wojewódzkim. Wójt
Gminy Lututów podziękował wszystkim
druhnom wręczył upominki oraz podziękował
za udział w zawodach. Podkreślił ich wkład
i zaangażowanie nie tylko w sukcesach
tegorocznych
zawodów
ale
ich
bezinteresowną służbę na rzecz środowiska,
mieszkańców oraz stanie na straży ratowanie
życia i mienia.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. w OSP Piaski został
przekazany sprzęt dla ochotniczych straży
pożarnych z terenu gminy Lututów
pozyskanych w ramach Projektu „Doposażenie
Straży Pożarnych z terenu gminy Lututów” .
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitecjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości. Zakupiono sprzęt za kwotę
34.270 zł dofinansowanie wyniosło 99%
33.927,30 zł wkład własny Gminy 1% 342,70zł.
Sprzęt ratownictwa
przekazano dla
następujących jednostek straży : OSP Lututów
– defibrylator, OSP Huta – defibrylator, OSP
Niemojew – defibrylator, OSP Piaski torba
medyczna PSP R1, OSP Dobrosław – torba
medyczna R0 oraz dla OSP Chojny torba
medyczna wersja plecakowa i pilarka
do drewna. Sprzęt przekazał Wójt Gminy
Lututów Marek Pikuła wraz z Komendantem
Gminnym dh Sławomirem Wolniewiczem.
Zakupiony
sprzęt
współfinansowano
ze środków
Funduszu
Sprawiedliwości,
którego
dysponentem
jest
Minister
Sprawiedliwości.
Nareszcie doczekały się remontu…
Dzięki dobrej współpracy i dużemu
zaangażowaniu jednostek OSP wymieniono na
budynkach strażnic poszycia dachowe
w miejscowości Dymki ,Dobrosław i Kluski.
Strażnice te nie tylko spełniają funkcje bazy
lokalowej dla jednostek OSP ale są również
jedynymi ośrodkami społeczno- kulturalnymi.
Dużą motywacją do działań strażaków było
wsparcie finansowe samorządu Gminy .
Przekazano dla :
- OSP Kluski 7 000. zł
- OSP Dymki 9 900zł
- OSP Dobrosław 36 000 zł
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KULTURA, SPORT, OŚWIATA
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Inwestycje:
1. Cyklinowanie
i
lakierowanie
parkietu na sali widowiskowej –
9000.00zł
2. Zakup krzeseł – 5.500,00zł
3. Remont klatki schodowej –
1.500,00zł
4. Zagospodarowanie pomieszczenia
piwnicznego na Izbę Pamięci –
1.000,00zł
5. Malowanie ścian w sali lustrzanej –
500,00zł
6. Zakup
przenośnego
sprzętu
nagłaśniającego wraz ze stacją
mikrofonów bezprzewodowych –
1.450,00zl

Wydarzenia kulturalne organizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie
1. Plenerowe zabawy sylwestrowej
2. Międzypokoleniowe
Zabawy
karnawałowe
3. Profesjonalne teatrzyki dla dzieci
4. Uroczystość patriotyczna z okazji
75 rocznicy zbrodni katyńskiej
5. Cykliczny konkurs pt. Strofy dla Mamy
6. Festyny rekreacyjne z okazji Dnia
Dziecka
7. Piknik rodzinny
8. Corocznie
impreza
pn.
„Noc
Świętojańska”
9. Powiatowe Biesiady Folklorystyczne
/ Impreza
dofinansowana
na
podstawie wniosków składanych do
Powiatu Wieruszowskiego w kwocie
2 tys. zł/
10. Powiatowe
turnieje
warcabowe
/ dofinansowanie
na podstawie
wniosków składanych do Powiatu
Wieruszowskiego w kwocie 4 tys. zł/
11. Mistrzostwa Polski w warcaby 100 –
polowe
12. Prelekcja i prezentacja patriotyczna
„Żołnierze wyklęci na terenie ziemi
wieluńskiej”
13. Spotkanie z pisarką Ewą Singh autorką
książki „Smaki Indii”.
14. Powiatowy
konkurs
plastyczny
pt. „Barwy Jesieni”/dofinansowanie na
podstawie wniosku złożonego do
Powiatu Wieruszowskiego w kwocie
800 zł./
15. Wystawa Łowiecka. Wystawę można
było zwiedzać cały tydzień. Cały też
tydzień odbywały się dla dzieci
i młodzieży
lekcje
przyrody
prowadzone
przez
edukatorów
z zewnątrz.
16. Udział w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Bezdroża fantazji”
17. Dwukrotnie udział w projekcie
organizowanym
przez
Fundację
Ochrony
Środowiska na znaczek
pocztowy.
18. Czterokrotnie GOK promował Gminę
Lututów w Mixerze Regionalnym.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W latach 2015-2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie pozyskała dotacje na „Zakup Nowości
Wydawniczych” w ramach programu „Promocja Czytelnictwa”
- w roku 2015 kwota dotacji wynosiła 4600 zł
- w roku 2016 kwota dotacji wynosiła 4700 zł
- w roku 2017 kwota dotacji wynosiła 4600 zł
- w roku 2018 kwota dotacji wynosiła 4500 zł

GBP w Lututowie zrealizowała wiele projektów, w tym m.in.
*PROJEKT „SZLAKIEM DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW”
Współfinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
w ramach programu Współorganizacja projektów kulturalnych województwa łódzkiego 2015 r. w kwocie 3000 zł.
Projekt ten adresowany był przede wszystkim do uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy
Lututów. W ramach projektu zostały ogłoszone trzy konkursy: „Okładka do książki o Gminie Lututów” dla uczniów
klas I-III, „Moja bajka o Gminie Lututów” dla uczniów klas IV-VI oraz „Multimedialna Opowieść o Gminie Lututów” dla
gimnazjalistów. Oprócz nagród rzeczowych, 17 laureatów konkursów otrzymało jeszcze jedną nagrodę. Był to wyjazd
studyjny do Wrocławia gdzie odwiedzili Muzeum Etnograficzne , Humanitarium czyli park rozrywki edukacyjnej oraz
wjechali na Sky Tower, skąd mogli zobaczyć panoramę Wrocławia.

*PROJEKT „ SPOGLĄDAĆ W PRZESSZŁOŚĆ –ZATRZYMUJĄC TERAŹNIEJSZOŚĆ”
Współfinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
w ramach programu Współorganizacja projektów kulturalnych województwa łódzkiego 2016 r. w kwocie 3300 zł.
W ramach projektu zostały ogłoszone konkursy „Zapomniane melodie”. „ Ilustrowany przewodnik po Gminie
Lututów” .oraz „ Lututów nie tylko na starej fotografii” jak również odbyły się warsztaty z plastykiem oraz
fotografem. Oprócz otrzymania nagród rzeczowych laureaci wyjechali na wycieczkę do Wrocławia zorganizowaną
w ramach projektu, gdzie zwiedzili m.in. Muzeum historyczne, Muzeum Pana Tadeusza połączone z lekcją muzealną,
Muzeum Czterech Kopuł, gdzie odbyły się warsztaty sztuki rękodzieła. Odwiedzili też niedawno otwarte Muzeum
Wody Hydropolis.

19

*PROJEKT „FESTIWAL FOTOGRAFII”
Projekt realizowany w ramach programu Równa Szanse 2015 współfinansowane przez Polsko -Amerykańska
Fundację Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży - dotacja w wysokości 8500 zł.
LUTart to grupa młodzieży , która powstała w ramach projektu. Głównym celem projektu „Festiwal Fotografii” , było
zwiększenie aktywności młodzieży w życiu publicznym i społecznym Gminy Lututów jak również rozwinięcie
umiejętności pracy w grupie, pozyskiwania wsparcia społecznego poprzez poznanie lokalnego środowiska,
odpowiedzialności zainteresowanie młodzieży fotografią, pomoc w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu pasji, W ramach
projektu odbywały się bezpłatne warsztaty oraz został zorganizowany konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Lututów. Oprócz nagród został zorganizowany wyjazd do miejscowości Konopnica na grę terenową
PITBULL.

*PROJEKT „ KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2016”
Projekt współfinansowany ze środków Instytutu Książki. Dotacja w kwocie 27 370 zł
Celem programu było podniesienie standardu bibliotek
publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny
sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki
korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie
zbiorów bibliotecznych i udostępnienie ich online W ramach
projektu zakupiono; 6 zestawów komputerowych nowej
generacji, urządzenie wielofunkcyjne Brother oraz
urządzenie wielofunkcyjne Canon IR 2520.
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*PROJEKT
POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH oraz POLSKA BIŻUTERIA PATRIOTYCZNA
Konkursy dofinansowane są ze środków budżetu Powiatu Wieruszowskiego w ramach wspierania przedsięwzięć
organizowanych w obszarze kultury, sportu, edukacji i turystyki. w ogólnej kwocie - 3000 zł
Cyklicznie od 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna
realizuje projekty „ Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych”
oraz Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Polska Biżuteria Patriotyczna”
realizowane w ramach Kalendarza Imprez Kulturalnych
Powiatu Wieruszowskiego

AKCJA „ Czytam w podróży Herberta” oraz „Z książką na walizkach”
Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie włączyła się do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo "Czytam
w podróży Herberta". Akcja polegała na rozprowadzeniu wśród czytelników, uczniów, przechodniów itd. zakładek
do książek, na których zostały umieszczone cytaty z twórczości Herberta. „Z książką na walizkach” to VI łódzkie
spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami. Biblioteka w ramach akcji gościła Pana Kazimierza Szymeczko.
AKCJA „BEZPIECZNY INTERNET”
Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie wzięła udział w akcji
Dzień Bezpiecznego Internetu 2016. W ramach tych działań był
ogłoszony konkurs dla dzieci „Lepszy Internet zależy od Ciebie”.
Do konkursu przystąpili uczniowie klas I-III oraz IV- VI ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Lututów. Uczniowie starszych klas
wykonywali plakat, natomiast młodsi ilustrację do książki
o Internecie.
POWIATOWY KONKURS „DOŻYNKOWY CHLEB”.
Konkurs dofinansowany został ze środków budżetu Powiatu
Wieruszowskiego w ramach Kalendarza Imprez 2018 w ogólnej
kwocie 800 zł.
Konkurs adresowany był do instytucji oraz mieszkańców z terenu
powiatu wieruszowskiego. W trakcie dożynkowych uroczystości,
które odbyły się w Lututowie zostały rozdane nagrody oraz pokaz
pięknie wypieczonych i udekorowanych chlebów. Dożynki były
najlepszą okazją do pokazania największego daru z naszych polskich
zbóż jakim jest chleb.
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*PROJEKT
„ LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ”
Projekt finansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury
W ramach projektu odbywały się wyjazdy studyjne na warsztaty
do Łodzi .Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane były na stworzenie EKOLOGICZNEGO
SPEKTAKLU TEATRALNEGO „ZIELONA REWOLUCJA” na podstawie własnego scenariusza. Gminna Biblioteka Publiczna
w Lututowie zajęła I miejsce w kategorii „Najlepszy scenariusz autorski ekologicznego spektaklu Zielona rewolucja”
oraz otrzymała wyróżnienie w kategorii „ Najbardziej ekologiczna scenografia do spektaklu teatralnego”.
W projekcie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Lututowie, którzy otrzymali książki oraz upominki.

*PROJEKT
„NIECH POLĄCZY NAS HISTORIA”
Współfinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego w
ramach programu Współorganizacja projektów kulturalnych województwa łódzkiego 2018r. w kwocie 3400 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie od połowy sierpnia br. realizuje projekt "Niech połączy nas historia”.
Bezpośrednimi adresatami projektu są przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści z terenu
Gminy Lututów.. W ramach projektu ogłoszone zostały cztery konkursy patriotyczne, m.in. piosenki patriotycznej.
Konkursy zakończą się specjalną wystawą prac konkursowych, koncertem finałowym oraz innymi wydarzeniami,
które uświetnią galę finałową kończącą realizację projektu „ Niech połączy nas historia”. Specjalnym gościem będzie
Pan Tomasz Jamróz Piłsudski ,przodek Adama Piłsudskiego młodszego brata Józefa Piłsudskiego .

.
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*PROJEKT
„ MAŁA KSIĄŻKA –WIELKI CZŁOWIEK”
Projekt jest finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorem jest Instytut Książki
Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie znalazła się wśród 800 bibliotek , które otrzymały pozytywną ocenę
i zostały wybrane do udziału w pilotażowym projekcie dla trzylatków realizowanym w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Każdy trzylatek ( rocznik 2015), który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w
prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika
NARODOWE CZYTANIE
Co roku we wrześniu ,z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lututowie odbywa się wspólne
Narodowe Czytanie. Jest to polska akcja społeczna propagująca znajomość
literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są
publicznie, również w środkach masowego przekazu, zapoczątkowana
w 2012.
SPOTKANIA AUTORSKIE
W latach 2014-2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie organizowała również spotkania autorskie m.in z autorem książek
dla dzieci Panem Marcinem Pałaszem, panem Kazimierzem Szymeczko, Jolantą Szwelbe, Elżbietą Bednarczyk, Ewą StrzelczykSingh.

KONKURSY ŚWIĄTECZNE
Gminna Biblioteka Publiczna co roku organizuje konkursy związane tematycznie z Bożym Narodzeniem czy
Wielkanocą , które cieszą się ogromnym zainteresowanie dzieci i młodzieży.
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SPORT
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

Gmina Lututów otrzymała z Ministerstwa Sportu
i Turystyki dofinansowanie w kwocie 40 tys.zł na
budowę obiektu sportowo- rekreacyjnego w ramach
rządowego
Programu
ROZWOJU
MAŁEJ
INFRASTRUKTURY
SPORTOWOREKREACYJNEJ
O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM –OTWARTE
STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) 2018. Rozpoczęto już
prace przygotowujące teren, na którym powstanie
obiekt a realizacja projektu zakończy się w styczniu
2019 roku. Obiekt o powierzchni około 290 m2
zostanie zlokalizowany przy Boisku Orlik w Lututowie,
a w jego skład wejdą siłownia zewnętrzna i plac
zabaw. Będzie to miejsce łączące w sobie potrzebę
odpoczynku i relaksu, które zostanie wyposażone
w zróżnicowane urządzenia

rekreacyjne i zabawowe. Takie miejsce zabaw
i ćwiczeń fizycznych stanowić będzie jedyny tego typu
element w najbliższej okolicy. Zakupione wyposażenia
będą służyć aktywnym działaniom użytkowników,
jednocześnie swoim wyglądem i formą dostosowane
będą do warunków otoczenia. Obiekt ten przyczyni się
do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez
dzieci, młodzież czy dorosłych oraz wpłynie na rozwój
Lututowa
pod
względem
rekreacyjnym.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI REKREACYJNO –SPORTOWEJ PROWADZONEJ NA STADIONIE KOMUNALNYM
W LUTUTOWIE

Dzieci, młodzież oraz osoby starsze z terenu naszej gminy biorą udział w zajęciach sportowych i sportoworekreacyjnych prowadzonych na boiskach Orlik w następujących dyscyplinach :
piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, tenis ziemny.
Na boisku piłkarskim trenowali oraz rozgrywali mecze ligowe zawodnicy Klubu Sportowego ,,Jaga”, zarówno seniorzy
jak i juniorzy oraz chłopcy i dziewczęta z Akademii Piłkarskiej Wieruszów.
Oprócz codziennych zajęć sportowo-rekreacyjnych Ośrodek nasz był organizatorem wielu
zawodów sportowych mających na celu promocje naszej gminy, a także objętych
współzawodnictwem sportu dzieci i młodzieży prowadzonych przez Ministerstwo Sportu oraz Polskie Związki
Sportowe.
Lata 2015-2018 to przede wszystkim kontynuacja wielu zawodów sportowych, turniejów oraz imprez
sportowo-rekreacyjnych:
- Orlikowej Ligi Mistrzów, w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i piłka ręczna.
- Turniej Orlika o Puchar Wójta w Piłce Nożnej Halowej
- Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej z okazji Dnia Dziecka
- Turniej w Piłce Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lututów
- Dzień Dziecka
- Ogólnopolski Dzień Sportu na Orliku
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Każdego roku w miesiącach wrzesień-listopad w ramach programu
,,Umiem Pływać,, realizowanego ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla uczniów klas I- III Szkół Podstawowych w roku 2018
już po raz piąty odbywały się w wymiarze 20 godzin lekcyjnych
zajęcia z nauki pływania, w których udział brało 45 uczniów klas I- III
ze Szkół Podstawowych z Lututowa, Niemojewa i Swobody.
Prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów na krytej
pływalni w Wieluniu.
W wyżej wymienionym okresie aby te wszystkie zajęcia i imprezy
mogły się odbywać w bezpiecznych warunkach wykonano wiele prac remontowych i renowacyjnych boisk, zakupiono
między innymi nową dmuchawę, siatki na bramki, piłkochwyty na boisko Orlik oraz na boisko piłkarskie.

Nawiązaliśmy również współpracę z klubami innych Państw. Gościnnie zagrała u nas drużyna z Francji
FC Sommerviller. W dniu 1 lipca 2018r. rozegrany został mecz pomiędzy zaproszoną drużyną a oldbojami Jagi
Lututów.
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OŚWIATA
Pozyskano środki z WFOŚiGW w Łodzi
w kwocie 30.661,83 zł. na utworzenie
W Szkole Podstawowej w Lututowie szkolnej
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych
„EKO-PRACOWNIA”. Całkowity koszt zadania
wyniósł 37.143,00 zł. W ramach w/w projektu
został przeprowadzony remont sali lekcyjnej,
która została wyposażona w nowe meble,
krzesła, biurko, szafy oraz pomoce
dydaktyczne.

dla uczniów za udział w konkursach
ekologicznych oraz zorganizowała wycieczki
dla uczniów.

W ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna
tablica” uzyskano dofinansowanie w kwocie
14.000,00 zł. Całkowity koszt zadania
17.500,00 zł. Ze środków kupiono nowoczesne
pomoce
dydaktyczne,
m.in.
monitor
interaktywny
65”
z
wbudowanym
komputerem oraz zestaw interaktywny
(tablica interaktywna i projektor ultra
krótkoogniskowy) z głośnikami.
„Bezpieczna+”
to
zadanie
publiczne
zrealizowane w ramach programu rządowego
pn. „Bezpieczni i zdrowi – do nauki gotowi”.
Otrzymano dotację 17.064,00 zł., całkowity
koszt zadania 21.383,87 zł. W ramach
programu kupiono tablicę interaktywną,
projektor multimedialny, laptop, nagrody dla
uczniów za udział w konkursach oraz
przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej
w zakresie udzielania pierwszej pomocy
medycznej.
Pod koniec roku 2017 rozpoczęto realizację
projektu: Program Edukacji Ekologicznej
pn. ”Świat zadymiony ma same złe strony”,
który zakończył się w 2018 roku. Otrzymano
dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie
20.151,76 zł., całkowity koszt wyniósł
23.821,76 zł. Dzięki udziałowi w projekcie
szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne, nagrody
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Podobnie jak szkoła podstawowa również Przedszkole Publiczne w Lututowie pod koniec roku 2017
rozpoczęło realizację projektu: Program Edukacji Ekologicznej pn. ”Wszyscy wygramy,
gdy o powietrze zadbamy”, który zakończył się w 2018 roku. Otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW
w Łodzi w kwocie 12.666,90 zł, całkowity koszt projektu wyniósł 14.916,90 zł. Dzięki udziałowi
w projekcie placówka zakupiła pomoce dydaktyczne, nagrody dla przedszkolaków za udział
w konkursach ekologicznych oraz zorganizowała wycieczki dla wychowanków i warsztaty stacjonarne.

Z inicjatywy Rady Rodziców oraz nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej w Lututowie w 2017
roku została wyremontowana łazienka. Mając
na
względzie
poprawę
warunków
higienicznych i estetyki tutejszy Samorząd
Gminy Lututów przyjął plan corocznej
modernizacji
kolejnych sanitariatów.
Dotychczas wyremontowano dwie łazienki,
ostatnia zostanie wykonana w 2019 roku.
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DOŻYNKI LUTUTÓW 2018
Jak co roku, gdy plony zabrane, czas na świętowanie rolników. To dziękczynienie za plony,
a przy okazji wspaniała zabawa dla mieszkańców Gminy Lututów i Powiatu Wieruszowskiego.
Wyjątkową oprawę miały tegoroczne dożynki. Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się
uroczystym korowodem , który swój punkt docelowy miał na stadionie sportowym w Lututowie.
Całą uroczystość dożynkową rozpoczęła polowa msza św. By móc biesiadować, prędzej trzeba
podziękować Bogu, aby dał i w przyszłym roku co zbierać z pól, ogrodów i sadów.
Po mszy rozpoczęła się oficjalna część obrzędowa. Starostowie dożynek p. Ewa Perdek z Lututowa
oraz pan Lucjan Wrzosek z Kozuba wręczyli chleby Gospodarzom tegorocznych dożynek. Podzielili się
chlebem z mieszkańcami i zgromadzonymi gośćmi, co zjednoczyło wszystkich do wspólnej zabawy.
Wieńce żniwne bez wątpienia stanowiły jeden z charakterystycznych elementów każdych dożynek,
należy pamiętać o korowodzie któremu wtórowała Dęta Górnicza Orkiestra KWB z Bełchatowa oraz
kapela ludowa „Lututowianie”. Trasa przejazdu to prawie 1 km wystrojonych posesji, płotów
i ogrodów.
Mieszkańcy wykazali się dużym poczuciem humoru, tworząc zabawne historyjki z życia wzięte.
Całe przedsięwzięcie dożynkowe to ciężka praca organizatorów, sołtysów biorących udział oraz
aktywnych mieszkańców Gminy Lututów, którym serdecznie dziękujemy.
Po części obrzędowej odbył się koncert Dzianiego – syna Don Vasyla oraz Cygańskich Gwiazd, a także
zespołów Diadem i Imperium.
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Historia nie jest nam obca…
Każdego roku obchodzimy uroczyście święta państwowe i ważne rocznice. Staramy się podtrzymywać
tradycję i pamięć naszych przodków . Mamy na naszym terenie miejsca upamiętniające ważne
historyczne wydarzenia. Naszym celem jest wzbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu,
kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do rodzimej ziemi.
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ZESTAWIENIE INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH W ROKU 2018 A KTÓRYCH
ZAKOŃCZENIE PLANOWANE JEST W 2019 ROKU
1. Stacja uzdatniania wody w Świątkowicach i kanalizacja na ulicy Wieruszowskiej
2. Otwarte Strefy Aktywności – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na boisku
Orlik w Lututowie
3. W ramach grantów z Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” zostaną
zrealizowane:
-plac zabaw przy strażnicy OSP Piaski - wartość 32 330zł
-siłownia zewnętrzna przy OSP Lututów - wartości 35 330zł
-ułożenie kostki brukowej przy strażnicy OSP Huta -.wartość 32 330zł
-instalacja centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Łęki - wartość 38 000zł
-remont strażnicy OSP Kluski – wartość 45 000zł
-remont strażnicy OSP Dymki - wartość 45 000zł
-plac rekreacyjno-sportowy „EkoSwoboda” w miejscowości Swoboda – wartość 57 000zł
Rada Gminy Podjęła uchwałę w której wyraziła deklarację przejęcia drogi stanowiącej mienie
komunalne Gminy Czarnożyły na odcinku Kłoniczki – Swoboda. Formalne przekazanie
przedmiotowej drogi da możliwość w najbliższej przyszłości ubiegania się o środki pomocowe na jej
modernizację. Droga ta ma ogromne znaczenie w komunikacji dla mieszkańców naszej gminy.

Szanowni Państwo,
4 lata za nami. Oddajemy w Państwa ręce informator podsumowujący kadencje samorządu w latach
2014-2018.Niemożliwe jest opisanie w kilku zdaniach wszystkich ważnych decyzji podejmowanych
przez organy gminy w tej kadencji. Na pewno były one bardzo owocne. Radni wzorowo spełniali
swoją misję i godnie reprezentowali wyborców.
Nie mogę pominąć faktu, że to dzięki współpracy i przychylności radnych udało nam się tak wiele
zrealizować. Każda decyzja była przemyślana i świadoma. Chcieliśmy aby mieszkańcy byli w pełni
usatysfakcjonowani z efektów naszych działań. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele pozostało
do zrobienia, ale każdy rok w tej kadencji pokazuje, że są to cele do osiągnięcia. Potrzeba tylko
czasu i odrobiny cierpliwości. Okazane nam zaufanie to dla nas najwyższy zaszczyt, ale także wielka
odpowiedzialność za rozwój tej wspaniałej Gminy w której żyjemy.
Bardzo serdecznie dziękuję za 4 lata współpracy wszystkim mieszkańcom Gminy Lututów.
Za życzliwość, wsparcie oraz wiele cennych uwag. Mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni
z rozwoju naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Lututów
Marek Pikuła
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