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1. WSTĘP 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                

z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Nr LIX/392/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 17 

października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy 

przedkładam Radzie Miejskiej w Działoszynie Raport o stanie Gminy Działoszyn za 2018 r.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn                 

w 2018 roku. W raporcie zostały ujęte informacje ogólne oraz informacje z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego, demografii i przedsięwzięcia prorodzinnych, informacje finansowe, 

informacje o realizacji polityk, programów i strategii, ład przestrzenny, środowiska, oświaty           

i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rolnictwa, funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych, realizacji uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie oraz współpracy z innymi 

społecznościami samorządowymi. 
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2. INFORMACJE OGÓLNE 

Gmina Działoszyn to gmina miejsko-wiejska w powiecie 

pajęczańskim, województwie łódzkim. Działająca na podstawie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Działoszyn, 

który został zatwierdzony Uchwałą Nr LIX/375/18 Rady 

Miejskiej w Działoszynie z dnia 17 października 2018 r.               

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działoszyn (Dz.Urz. woj. 

Łódz. z 2018 r. poz. 5636) oraz został w całości opublikowany                      

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 

Działoszyn. W skład gminy wchodzi miasto Działoszyn, które 

podzielone jest na trzy zarządy osiedli: Osiedle Nr 1                             

w Działoszynie, Osiedle Nr 2 w Działoszynie, Osiedle Nr 3                   

w Działoszynie oraz szesnaście sołectw: Bobrowniki, Draby, Grądy, Kiedosy, Kolonia Lisowice, 

Lisowice, Niżankowice, Posmykowizna, Raciszyn, Sadowiec Wieś, Sadowiec Wrzosy, Stacja, Szczyty, 

Trębaczew, Zalesiaki, Zalesiaki Pieńki. Organami Miasta i Gminy Działoszyn jest Burmistrz Miasta                    

i Gminy Działoszyn oraz Rada Miejska w Działoszynie. Siedzibą organu samorządu terytorialnego jest 

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn przy ul. Piłsudskiego 21, 98 - 355 Działoszyn. Od 2010 r. Burmistrzem 

Miasta i Gminy Działoszyn jest Rafał Drab. Natomiast interesy mieszkańców reprezentuje Rada Miejska 

w Działoszynie w 15 osobowym składzie. Rada Miejska w Działoszynie w 2018 r. kadencji 2014-2018 

podzielona była na 4 stałe komisje rady: Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisję 

Rewizyjną, Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Komisję Porządku Publicznego        

i Ochrony Środowiska. Natomiast pod koniec 2018 r. w związku ze zmianą ustawy o samorządzie 

gminnym powstała nowa – 5 komisja Rady Miejskiej w Działoszynie- Komisja skarg, wniosków i petycji. 

Według danych na dzień 31.12.2018 r. Miasto i Gminę Działoszyn zamieszkiwało: 12.473 mieszkańców,                 

w tym 6.301 kobiet i 6.172 mężczyzn. Powierzchnia Gminy wynosi 121 km² w tym powierzchnia miasta 

wynosi 5 km². Użytki rolne stanowią 61 % , a użytki leśne 28 %.   

Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Działoszyn: 

1. Placówki oświatowe: 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą  Filialną w Kolonii Lisowice 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4 w Działoszynie 

- Zespół Szkół w Trębaczewie    

- Zespół Szkolno – Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie 

- Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A, 98-355 Działoszyn 

- Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie 
 

2. Inne jednostki organizacyjne: 
 

- Hala Sportowa w Działoszynie 

- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie 

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach 
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Instytucje Kultury: 

- Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie 

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn 

 

Informacje na temat danych teleadresowych powyższych jednostek można uzyskać na oficjalnej stronie 

Miasta i Gminy Działoszyn: www.dzialoszyn.pl. Natomiast szczegółowe informacje na temat działań 

jednostek organizacyjnych na ich stronach internetowych. 

3. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

Na terenie gminy Działoszyn znajduje się Załęczański Park Krajobrazowy. Park jest położony                    

w zachodniej części gminy, jego powierzchnia wynosi 14.75 ha,  strefa ochronna 12.01 ha. Park zajmuje 

około 43 % powierzchni gminy Działoszyn. Ponadto w południowo wschodniej części gminy znajduje się 

Działoszyński Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy. Lokalizacja tak dużej powierzchni terenów 

chronionych powoduje, iż wszelkie działania inwestycyjne są nakierowane na infrastrukturę techniczną, 

dzięki której chronione jest środowisko naturalne, szczególnie ochrona powietrza, wód gruntowych i rzeki 

Warty, ochrona przyrody i krajobrazu. Szczegółowy opis działań został zamieszczony w dalszej części 

raportu. Poza tym aktywnie gmina uczestniczy w szeregu akcjach na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. 

W roku 2018 została przeprowadzona akcja pn. „Dzień Ziemi” dla szkół na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn oraz w ramach współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego 

akcja sprzątania Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przez pracowników Urzędu Miasta oraz 

pracowników ZPKWŁ. Wykonywane są również nowe nasadzenia drzew na terenach szkół, placów 

zabaw oraz miejsc użyteczności publicznej. 

 

4. DEMOGRAFIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE 

4.1. Demografia  

Miasto i Gminę Działoszyn zamieszkuje według danych na dzień 31.12.2018 roku 12 473 

mieszkańców w tym 6301 kobiet i 6172 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 103 osoby na 1  

km². Liczba osób zamieszkujących w mieście wynosi 5978. 

4.2. Przedsięwzięcia Prorodzinne  

4.2.1 Gminny program wspierania rodziny 

Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin                   

o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów                

z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych,                    

w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program 

http://www.dzialoszyn.pl/
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ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich prawidłowych nawyków 

żywieniowych. W ramach Programu przyznano pomoc: 

- w formie posiłków dla 165 dzieci (w łącznej kwocie 40.876,00zł) mieszkających na terenie Miasta            

i Gminy Działoszyn.  

- w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 107 osób                          

w rodzinach na łączna kwotę 5.829,00zł ( środki własne 2.332,00zł, dotacja 3.497,00zł).  

- w formie  paczek świątecznych (świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) dla 334 

osób w rodzinach w łącznej kwocie 26.730,00zł ( środki własne 10.692,00zł, dotacje 16.038,00zł).                  

Paczki wydawane były z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia. 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie dysponuje Programem osłonowym,                

z którego skorzystało 21 dzieci w łącznej kwocie 6.284,00zł (środki własne 2.513,00zł, dotacje 

3.771,00zł). Łączny koszt Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku wyniósł 

73.435,00zł w tym środki własne 29.375,00zł, środki z dotacji 44.060,00zł. 

 

Dofinansowanie do pobytu mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn w Domach Pomocy Społecznej  
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie wydaje decyzje kierujące osoby do domu 

pomocy społecznej. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. „osoby 

które wymagają zapewnienia całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności, nie 

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

w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”. W myśl 

art.61 ust.1 w/w ustawy „gmina, winna jest ponosić opłaty za pobyt osób, nie będących w stanie 

samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadających rodzin 

zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn w 7 domach pomocy 

społecznej, gdzie przebywało 18 mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn. Miasto i Gmina Działoszyn             

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. poniosła opłaty za pobyt 18 mieszkańców w domach pomocy 

społecznej w łącznej kwocie: 368.602,00 zł.  

Formy pomocy pieniężnej 
 

Zasiłek stały- art. 37 ustawy o pomocy społecznej 

MGOPS w Działoszynie  w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przyznał tą formę pomocy 35 

osobom w łącznej kwocie  190.598,00 zł, która w całości została przyznana z dotacji.  

Zasiłek okresowy- art. 38 ustawy o pomocy społecznej 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie udzielił wsparcia poprzez tą formę 

pomocy 166 osobom w rodzinach na łączną kwotę 70.533,00zł (środki własne 80,00 zł, dotacja 70.453,00 

zł). 

Zasiłek celowy - art.39 ustawy o pomocy społecznej 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018r.  wypłacił  zasiłek celowy na podstawie decyzji  85 rodzinom, liczba osób w rodzinie 224,                    

w  łącznej kwocie 15.550,00 zł. 
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Zasiłek celowy specjalny- art. 41ustawy o pomocy społecznej 
 

MGOPS w Działoszynie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacił na podstawie decyzji zasiłki 

celowe specjalne 42 rodzinom, liczba osób w rodzinie 117 osób w łącznej kwocie 13.700,00 zł. 
 

Schronienie 
         

 Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn odnotowano 3 osoby bezdomne. Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Działoszynie  zawarł umowę ze Schroniskiem dla Osób Bezdomnych ,,MARKOT” 

Wola Malowana  na czas  określony od 10.12.2018 r. do dnia 31.05.2019 r. w celu świadczenia usługi 

schronienia dla osób bezdomnych z naszego terenu. 

Usługi opiekuńcze  
  

Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy w Działoszynie wydaje decyzje  o usługach opiekuńczych zgodnie  

art. 50 ustawy o  pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  Na podstawie Uchwały Nr XLIX305/18 

Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 marca 2018 r. zostały opracowane warunki przyznawania                      

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Liczba osób objętych 

usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  to  12 

osób na łączna kwotę  19.377 zł. Przeciętny wiek osób korzystających z usług opiekuńczych w okresie 

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -  to 84 lata. Średnia liczba godzin usług dla jednej osoby w tygodniu 

to 4 godziny, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 

Pomoc rzeczowa  
 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w 2018 roku udzielił zasiłków celowych 

w naturze w formie: 

- zleceń na leki, których wydano 78 decyzji na kwotę 8.152,03 zł. 

- zleceń na zakup opału, których wydano 56 decyzji na kwotę 23.350,32 zł. 

W 2018 roku udzielono pomocy w formie zleceń na zakup żywności „Bony żywnościowe”  wydano 16 

decyzji na kwotę 1.750,00 zł. Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w 2018 roku 

wydał również decyzje  w formie pomocy rzeczowej na zakup odzieży, artykułów chemicznych, 

artykułów higieny osobistej oraz na zakup pieców węglowych i kuchenki gazowej, takich decyzji wydano 

13 na kwotę 1.453,14 zł. 

Praca socjalna 

MGOPS w Działoszynie  w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. udzielił pomocy w postaci pracy 

socjalnej  248  rodzinom,  w tym 625 osobom w rodzinach. 

Karta Dużej Rodziny 
 

W 2018 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przyznał 

74 Karty tradycyjne i 52 elektroniczne. Karty zostały przyznane osobom, które były 

już wcześniej posiadaczami KDR i upłynął termin ważności takiej karty oraz 

osobom, które pierwszy raz wnioskowały o KDR. 
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Projekty socjalne 

 ,,Bezpieczny Senior“ w dniu 23.03.2018 r. 

Projekt socjalny  skierowany był dla 15 osób starszych (60+)  korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej, zrealizowany przy współpracy                                

z Komisariatem  Policji w Działoszynie, Komendą  Powiatową Straży 

Pożarnej w Pajęcznie, oraz Zespołem Interdyscyplinarnym. Celem głównym  

projektu było zwiększenie świadomości seniorów na temat wpływu 

prawidłowych zachowań  w sytuacji zagrożenia. Podopieczni zapoznali się ze 

skutecznymi  metodami zapobiegania  przestępstwom i wykroczeniom  

najbardziej  uciążliwym  społecznie między innymi oszustwa, kradzieże,  przemoc oraz bezpieczeństwo 

seniorów w ruchu drogowym. Podniesiona została wiedza i umiejętność seniorów w zakresie  

niebezpieczeństw płynących z nieumiejętnego rozpoznawania zagrożeń pożarowych, oraz jak 

przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, podniesiono wiedzę  na temat zagrożeń  przemocy domowej 

wśród osób starszych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Pracownicy socjalni MGOPS                                     

w Działoszynie z  uczestnikami projektu zawarli kontrakty socjalne, które miały na celu zdobycie wiedzy                             

i umiejętności na temat prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Projekt socjalny                            

,,Bezpieczny Senior “ skierowany był w trosce o najstarszych  mieszkańców Gminy, którzy  często 

zamieszkują samotnie, nie maja wsparcia od najbliższej rodziny. Na zakończenie projektu seniorzy 

otrzymali poczęstunek,  paczki świąteczne, oraz artykuły chemiczne. Projekt ,,Bezpieczny Senior“  został 

sfinansowany ze środków własnych oraz środków pochodzących od sponsorów. 

 „Rodzinne wakacje” w dniu 25.07.2018 r. 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zrealizował projekt socjalny pt. „Rodzinne 

wakacje” w Kinie za Rogiem przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie. Celem projektu 

była organizacja czasu wolnego, ale również integracja dzieci z terenu naszej gminy oraz rozwinięcie 

umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. W projekcie uczestniczyło 19 rodzin 

(49 osób) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Podczas projektu socjalnego wyświetlony 

został film edukacyjny dla dzieci. Na zakończenie projektu dzieci otrzymały słodki poczęstunek 

ufundowany sponsorów.  

 

„Nasz przyjaciel  Św. Mikołaj” w dniu 18.12.2018 r. 
 

Projekt realizowany był przy współpracy z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie. Celem 

głównym projektu była organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy 

społecznej. Innymi założeniami projektu był rozwój zainteresowań u dzieci, usprawnienie manualno                         

- ruchowe, rozwinięcie rożnych form kreatywności, a także rozwój społeczny poprzez aktywność 

fizyczną. W projekcie wzięło udział 20 dzieci w wieku 6-8 lat. Zorganizowane zostały dla dzieci zajęcia 

taneczne „ZUMBA”, których sponsorem była firma „ELBRUS” z Pajęczna oraz zajęcia plastyczne                     

o tematyce świątecznej. Dzieci z pomocą rodziców ozdabiały bombki. Na koniec rozdano dzieciom 

upominki drobne upominki, które częściowo zostały sfinansowane przez MGOPS w Działoszynie                         

a częściowo ze środków finansowych pozyskanych od sponsorów. 
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Pomoc żywnościowa 

 
W okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r.  Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpracy z Polskim Komitetem 

Pomocy Społecznej w Sieradzu realizował Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 polegający na dostarczaniu 

żywności dla najuboższych osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy 

Działoszyn. W omawianym okresie z tej formy pomocy skorzystało  169 rodzin, w tym 486 osób                       

w rodzinach. Natomiast w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2018 r. realizowano Podprogram 2018, 

gdzie z pomocy skorzystało 149 rodzin, w tym 383 osób  w rodzinach.  

 

4.2.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  

Głównym koordynatorem wydatków na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Działoszyn. Ponadto do jego realizacji włączają się szkoły 

podstawowe, gimnazja, Miejsko   – Gminny Dom Kultury, Miejsko 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz stowarzyszenia                     

i organizacje działające na terenie Gminy Działoszyn. Ze środków 

na realizację Gminnego Programu sfinansowano udział uczniów 

wszystkich szkół gminy Działoszyn w spektaklach 

profilaktycznych: „Jestem królem zamku”, „Moja historia”, 

„Wyzwanie”, „Very funny”, „Jestem przyjacielem ludzi”, 

„Niebezpieczna sieć”, „Świat pełen pokus”, „Ślepy tor”, 

„Labirynt”, „Zamknięty rozdział” oraz  w warsztatach: „ Zdrowo 

żyję – dbam o zdrowie”. Uczniowie Gimnazjum wzięli udział we 

„Wszechnicy profilaktyki społecznej” w Ośrodku Szkolenia Służby 

Więziennej w Kulach. Miejsko– Gminny Dom Kultury oraz placówki oświatowe z terenu gminy podjęły 

się realizacji różnych przedsięwzięć w ramach organizowania alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu przez dzieci i młodzież, m.in.: koncert kolęd, organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

festiwal „WARTA SONG”. Kolejny raz udało nam się współorganizować akcję promującą zdrowy tryb 

życia ”Działoszyńską Dziesiątkę”, która przyciągnęła do naszej Gminy wiele polskich i zagranicznych 

gwiazd sportów biegowych. Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

sfinansowano wypoczynek letni dla 69 szóstoklasistów zorganizowany przez Biuro Podróży ESKAPADA 

z Kłobucka. Dzieci spędziły 10 dni w Pieninach.  
 

Udzielono wsparcia finansowego w postaci dotacji dla: 

1. Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „KROKUS” w kwocie 26.000 zł  

2. Stowarzyszenia Civitas Christiana – 6.700 zł 

3. Stowarzyszenia „Nasz Promyk” - 6.500 zł 

4. Stowarzyszenia „Meduza” – organizacja powszechnej nauki pływania - 24.000 zł 

5. Akcji Katolickiej przy Parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie – 7.600 zł 
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6. Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 4.200 zł.  

W ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Działoszyn 

współpracowano i dofinansowane przedsięwzięcia organizowane przez: Honorowych Dawców Krwi przy 

Cementowni WARTA, Parafię św. Marii Magdaleny w Działoszynie, Sołectwo Stacja, Polski Związek 

Wędkarski – Koło w Pajęcznie, Uczniowski Klub Sportowy w Działoszynie. Doposażono  w sprzęt oraz 

książki: Halę Sportową i Orlik w Działoszynie oraz Bibliotekę Publiczną w Działoszynie. Dofinansowano 

turnus rehabilitacyjno- terapeutyczny dla 7 dzieci. W zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu 

i narkotyków od 1 października 2012 r. funkcjonuje Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, gdzie dwa razy 

w tygodniu dyżur pełni Rodzinny konsultant. Punkt ten mieści się w siedzibie Stowarzyszenia 

Abstynentów Klubu KROKUS w Działoszynie. Wykupiono świadczenia zdrowotne w Poradni Leczenia 

Uzależnień ProVitaMed w Wieluniu. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób, które przez cały rok 

korzystały z solidnego wsparcia w postaci świadczeń grupowych i indywidualnych. W 2018 roku Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbierała się trzynastokrotnie.  

 

4.2.3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Corocznie Rada Miejska w Działoszynie uchwala Program Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn               

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. W 2018 r. Rada Miejska w 

Działoszynie Uchwałą Nr XLIX/304/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLIV/281/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 

2018 rok. (Uchwała podjęta przez Radę Miejską jest ogólnodostępna, została opublikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn). 

5. INFORMACJE FINANSOWE 

5.1. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2018 rok 

Rada Miejska w Działoszynie uchwałą XLVII/293/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  przyjęła następujący 

budżet Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok:  

Dochody budżetu w wysokości:    59 144 963,95 zł, w tym: 

-  dochody bieżące:                         53 954 720,25 zł 

-  dochody majątkowe:                     5 190 243,70 zł 

Wydatki budżetu w wysokości:    59 362 618,67 zł, w tym: 

- wydatki bieżące:                           47 900 184,76 zł 

- wydatki majątkowe:                     11 462 433,91 zł     

z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono: 

Dochody w wysokości:                     12 457 279,00 zł 

wydatki w wysokości:                       12 457 279,00 zł 

 

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu gminy  w trakcie 2018 r. na dzień 31.12.2018 r. zostały 

osiągnięte następujące plany dochodów i wydatków: 
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Dochody budżetu w wysokości:   62 393 064,61 zł, w tym: 

- dochody bieżące                           56 452 850,71 zł 

- dochody majątkowe                        5 940 213,90 zł 

 

Wydatki budżetu w wysokości:   64 375 817,95 zł, w tym: 

- wydatki bieżące                            53 049 279,96 zł 

- wydatki majątkowe                      11 326 537,99 zł       

z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono: 

Dochody w wysokości:                    12 790 412,69 zł 

Wydatki w wysokości:                     12 790 412,69 zł 

 

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosły: 

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie:            60 934 841,91 zł, w tym: 

- dochody bieżące w wysokości                                          56 240 129,86 zł 

- dochody majątkowe w wysokości                                      4 694 712,05 zł 

 

Wykonane dochody budżetu gminy Działoszyn wyniosły 60 934 841,91 zł, co stanowi 97,66% dochodów 

budżetowych ogółem. 

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie:             62 413 204,67 zł, w tym: 

-wydatki bieżące w wysokości                                            51 273 429,04 zł 

-wydatki majątkowe w wysokości                                      11 139 775,63 zł 

 

Wykonane wydatki budżetu gminy Działoszyn wyniosły 62 413 204,67 zł, co stanowi 96,95 %  wydatków 

budżetowych ogółem. 

 

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek  

i emisji obligacji komunalnych  wynosi 12 591 358,60 zł.  

 

Należności wymagalne na koniec 31.12.2018 roku wyniosły 2 647 946,37 zł, w tym: 

- 129 510,51 zł   – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 

- 2 518 435,86 zł -  Urząd Miasta i Gminy Działoszyn 
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5.2.Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

        

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU  

MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN W 2018 ROKU 

           

Dział Rozdział Paragraf Treść 

Plan 

Wykonanie 

% 

wykonania 

planu 

010     Rolnictwo i łowiectwo 
412 929,00 412 013,95 99,78% 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
412 929,00 412 013,95 99,78% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
412 929,00 412 013,95 99,78% 

      Budowa przyłącza wodociągowego w Raciszynie 
4 079,00 4 078,01 99,98% 

      
Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Trębaczew ul. Wiśniowa 100 000,00 100 000,00 100,00% 

      
Rozbudowa sieci wod- kan w miejscowości Zalesiaki 

cz.I i cz.II 135 000,00 134 208,72 99,41% 

      
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Posmykowizna 14 500,00 14 500,00 100,00% 

      

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

rozbudowy sieci wod-kan w Szczytach ul. Spacerowa i 

Gruszkowa 33 750,00 33 750,00 100,00% 

      
Wykonanie rozbudowy sieci wod - kan w miejscowości 

Trębaczew ul. Zacisze 125 600,00 125 477,22 99,90% 

600     Transport i łączność 
2 067 869,46 2 035 237,29 98,42% 

  60011   Drogi publiczne krajowe 
751 551,56 751 272,56 99,96% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
751 551,56 751 272,56 99,96% 

      
Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. 

Piłsudskiego w Działoszynie 673 551,56 673 551,56 100,00% 

      

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu 

pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w 

ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - 

Trębaczew oraz zbiornika odparowującego 78 000,00 77 721,00 99,64% 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 
150 000,00 150 000,00 100,00% 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 150 000,00 150 000,00 100,00% 

      

Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na 

wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3502E Zalesiaki - Raciszyn, odc.dł.ok.1930 m. 150 000,00 150 000,00 100,00% 

  60016   Drogi publiczne gminne 
1 166 317,90 1 133 964,73 97,23% 
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    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
1 116 317,90 1 104 117,73 98,91% 

      
Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra w 

Działoszynie 201 794,99 201 794,99 100,00% 

      
Budowa parkingu i drogi pożarowej na terenie 

Przedszkola Nr 2 w Działoszynie 232 990,18 232 990,18 100,00% 

      
Modernizacja dróg lokalnych - gminnych (Sołectwo 

Niżankowice) 18 321,17 18 321,00 100,00% 

      
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w 

Działoszynie 645 211,56 645 211,56 100,00% 

      

Wykonanie dokumentacji oraz robót związanych z 

przebudową zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 

42 na gminną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na 

działce nr 1719 obręb Kiedosy Szczepany 18 000,00 5 800,00 32,22% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 50 000,00 29 847,00 59,69% 

      
Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych, 

chodników i parkingów 50 000,00 29 847,00 59,69% 

700     Gospodarka mieszkaniowa 
281 134,61 281 044,61 99,97% 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
281 134,61 281 044,61 99,97% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
269 134,61 269 044,61 99,97% 

      
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II etap 122 106,00 122 016,00 99,93% 

      

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w 

Działoszynie pod kątem dostosowania pod wymagania 

ochrony ppoż 24 600,00 24 600,00 100,00% 

      

Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej, wewnętrznej 

instalacji  c.o., c.w.u, elektrycznej w budynku 

komunalnym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie 

(budynek Biblioteki ) 122 428,61 122 428,61 100,00% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 12 000,00 12 000,00 100,00% 

      
Ogrodzenie działki dokupionej w ramach Funduszu 

Sołeckiego w 2017 roku (Sołectwo Sadowiec Wrzosy) 12 000,00 12 000,00 100,00% 

750     Administracja publiczna 
52 000,00 51 906,00 99,82% 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
52 000,00 51 906,00 99,82% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 52 000,00 51 906,00 99,82% 

      
Zakup wapniarko-piaskarki na potrzeby Urzędu Miasta 

i Gminy Działoszyn 52 000,00 51 906,00 99,82% 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 37 440,00 37 440,00 100,00% 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 
37 440,00 37 440,00 100,00% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 37 440,00 37 440,00 100,00% 
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Dostawa i montaż instalacji TV przemysłowej w części 

bojowej budynku OSP Działoszyn 14 640,00 14 640,00 100,00% 

      

Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP  Działoszyn  

współfinansowanego z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -  

Funduszu Sprawiedliwości ( zakup zestawu cylindrów 

rozpierających z zestawem końcówek o różnych 

długościach ). 22 800,00 22 800,00 100,00% 

801     Oświata i wychowanie 
856 645,43 843 841,86 98,51% 

  80101   Szkoły podstawowe 
666 345,43 662 652,59 99,45% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
666 345,43 662 652,59 99,45% 

      
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie ul. Szkolna 4 400 000,00 396 307,16 99,08% 

      
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie 266 345,43 266 345,43 100,00% 

  80110   Gimnazja 
55 000,00 45 889,27 83,44% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
55 000,00 45 889,27 83,44% 

      

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

pomieszczeń piwnicznych w budynku Gimnazjum im. 

Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej w Działoszynie 16 000,00 7 011,00 43,82% 

      

Wykonanie kotłowni gazowej, c.w.u, elektrycznej oraz 

budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum 

im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w 

Działoszynie 39 000,00 38 878,27 99,69% 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 
135 300,00 135 300,00 100,00% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 135 300,00 135 300,00 100,00% 

      
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia 

uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyn 135 300,00 135 300,00 100,00% 

852     Pomoc społeczna 
17 000,00 16 950,00 99,71% 

  85203   Ośrodki wsparcia 
17 000,00 16 950,00 99,71% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 17 000,00 16 950,00 99,71% 

      
Zakup i montaż pieca w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Niżankowicach 17 000,00 16 950,00 99,71% 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
6 585 235,80 6 505 874,24 98,79% 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
513 500,00 497 579,00 96,90% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
513 500,00 497 579,00 96,90% 

      

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i 

przebudową nawierzchni drogi oraz przebudową 

chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. 

Szewskiej do pl.Wolności w Działoszynie na odcinku 480 000,00 473 579,00 98,66% 
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drogi wojewódzkiej Nr 486 o dł.255 m 

      

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przyłącza wodociągowego ze zdrojem do placu 

targowego w Działoszynie 3 500,00 3 500,00 100,00% 

      

Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci 

wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w 

Działoszynie 30 000,00 20 500,00 68,33% 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
5 383 290,22 5 383 290,22 100,00% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
4 244 050,88 4 244 050,88 100,00% 

      
Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn 4 244 050,88 4 244 050,88 100,00% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
1 139 239,34 1 139 239,34 100,00% 

      
Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn 1 139 239,34 1 139 239,34 100,00% 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 
82 478,00 19 999,80 24,25% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
82 478,00 19 999,80 24,25% 

      
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ożegowskiej 

w Działoszynie 15 000,00 0,00 0,00% 

      
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową 

oświetlenia w miejscowości Bobrowniki 47 478,00 0,00 0,00% 

      

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową 

oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy 

drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-

Trębaczew 20 000,00 19 999,80 100,00% 

  90019   
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 605 967,58 605 005,22 99,84% 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 602 000,00 601 037,64 99,84% 

      

Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł 

ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie 

Miasta i Gminy Działoszyn 550 000,00 549 900,50 99,98% 

      

Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i 

Gminy Działoszyn polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków 52 000,00 51 137,14 98,34% 

    6667 

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 3 967,58 3 967,58 100,00% 

      

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot 3 967,58 3 967,58 100,00% 
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dotacji dotyczy projektu pn.:" Ścieżka dydaktyczna- 

najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy 

Działoszyn". 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
836 517,65 790 941,12 94,55% 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
836 517,65 790 941,12 94,55% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
712 284,73 667 216,50 93,67% 

      
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn 

(w tym Sołectwo Raciszyn) 491 413,73 491 413,73 100,00% 

      
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew 

- Stacja (w tym Sołectwo Stacja) 170 706,00 170 637,77 99,96% 

      Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niżankowicach 
45 000,00 0,00 0,00% 

      

Wykonanie dokumentacji  projektowej i budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice  - 

Sołectwo Kolonia Lisowice  5 165,00 5 165,00 100,00% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 34 623,17 34 617,12 99,98% 

      
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Sołectwo 

Bobrowniki) 22 823,17 22 817,12 99,97% 

      
Ogrodzenie świetlicy i wyłożenie terenu kostką 

(Sołectwo Zalesiaki) 11 800,00 11 800,00 100,00% 

    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 

publicznych 89 609,75 89 107,50 99,44% 

      

Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury 

w Działoszynie na dofinansowanie zadania pn.:" 

Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w 

Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Działoszynie" 38 609,75 38 597,50 99,97% 

      

Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury 

w Działoszynie na zadanie: Przygotowanie 

dokumentacji modernizacji sali widowiskowej w 

budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w 

Działoszynie  51 000,00 50 510,00 99,04% 

926     Kultura fizyczna 
179 766,04 164 526,56 91,52% 

  92601   Obiekty sportowe 
28 000,00 12 999,99 46,43% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
15 000,00 0,00 0,00% 

      

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

zadaszenia trybun oraz budową nagłośnienia na 

Stadionie Miejskim w Działoszynie 15 000,00 0,00 0,00% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
13 000,00 12 999,99 100,00% 

      
Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na Stadion 

Miejski w Działoszynie 
13 000,00 12 999,99 100,00% 

  92695   Pozostała działalność 
151 766,04 151 526,57 99,84% 
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    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
62 600,00 62 547,37 99,92% 

      
Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn 
62 600,00 62 547,37 99,92% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
89 166,04 88 979,20 99,79% 

      
Dofinansowanie działalności LZS - Trębaczew 

(Sołectwo Trębaczew) 
11 000,00 11 000,00 100,00% 

      Doposażenie placu zabaw w Trębaczewie - Stacja 
26 800,00 26 728,85 99,73% 

      Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Draby) 
14 000,00 13 915,53 99,40% 

      
Wyposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w 

Lisowicach ( Sołectwo Lisowice) 
10 666,04 10 665,96 100,00% 

      

Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w 

sołectwie Sadowiec Wieś ( w tym Sołectwo Sadowiec 

Wieś) 15 000,00 14 983,98 99,89% 

      
Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w 

miejscowości Lisowice 
11 700,00 11 684,88 99,87% 

Suma: 
11 326 537,99 11 139 775,63 98,35% 

 

5.3. Stan mienia komunalnego  

 

W roku 2018 dokonano szczegółowej inwentaryzacji gruntów komunalnych  i wprowadzono 

stosowne zmiany w ewidencji środków trwałych gruntów. Do powyższych celów został zakupiony 

program, dzięki któremu na bieżąco będzie prowadzona aktualizacja mienia komunalnego i ewidencja 

środków trwałych oraz corocznie do końca stycznia będzie składana deklaracja podatkowa gruntów 

komunalnych. Ponadto w roku 2018 uregulowano stany prawne gruntów będących w użytkowaniu 

gminy Działoszyn i wprowadzono stosowne zmiany  w księgach wieczystych. 

 

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 436.84 ha w tym: 

- powierzchnia dróg wynosi 244.87 ha 

- powierzchnia terenów zabudowanych wynosi 12.78 ha 

- powierzchnia pozostałych gruntów to 179,19 ha 
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5.4. Inwestycje zrealizowane w  2018 r.  

5.4.1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

1. Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej        

w miejscowości Trębaczew ul. Wiśniowa – zdemontowano stary 

odcinek kanalizacji i wykonano ok. 200 m nowej kanalizacji 

sanitarnej o śr. 250 mm. Kwota zadania – 123.000,00 zł środki 

własne. 

2. Rozbudowa sieci wod – kan w miejscowości Zalesiaki cz. I              

i cz. II – W ramach zadania dotyczącego części I wykonano 

rozbudowę sieci wodociągowej o śr. 90 mm i długości ok. 227 m 

oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm                         

i długości ok. 111 m. Łączny koszt zadania wyniósł                       

– 63.470,07 zł. W ramach zadania dotyczącego cz. II wykonano 

rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm i długości 

ok. 338 m. Koszt drugiej części zadania – 82.410,00 zł, środki 

własne. 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Posmykowizna - wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o śr. 

110 mm i długości ok. 55 m. Koszt zadania – 14.500,00 zł środki 

własne. 

4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

rozbudowy sieci wod – kan w Szczytach ul. Spacerowa                            

i Gruszkowa – wykonano dokumentację obejmującą projekt 

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 905 m i sieci 

wodociągowej o dł. 132,2 m. Koszt projektu - 33.750,00 zł 

środki własne. 

5. Wykonanie rozbudowy sieci wod – kan w miejscowości 

Trębaczew ul. Zacisze - wykonano rozbudowę sieci 

wodociągowej o śr. 90 mm i długości ok. 360 m oraz rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm i długości ok. 315,5 m. 

Łączny koszt zadania wyniósł – 147.600,00 zł środki własne. 

6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

przyłącza wodociągowego ze zdrojem do placu targowego                    

w Działoszynie – wykonano dokumentację za kwotę 3.500,00 zł środki własne. 

7. Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra                                 

w Działoszynie – wykonano dokumentację za kwotę 20.500,00 zł środki własne. 

8. Budowa przyłącza wodociągowego w Raciszynie – w związku z budową świetlicy wiejskiej                              

w Raciszynie. Kwota 4.078,01 zł środki własne. 

 

 Nakłady poniesione na w.w. zadania – 492.808,08 zł 
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5.4.2. Infrastruktura drogowa 

1.  Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego 

w Działoszynie – wykonano sygnalizację świetlną wraz                       

z częściową przebudową drogi i chodników. Koszt zadania wraz 

z nadzorem – 673.551,56 zł środki własne. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo 

-  rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi 

krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn – Trębaczew oraz 

zbiornika odparowującego – wykonano dokumentację 

projektową. Łączny koszt – 77.721,00 zł środki własne.    

 Inwestycja powstaje w porozumieniu z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad. Prace budowlane zostaną 

wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, sporządzoną przez firmę TWZI z Częstochowy. 

Przygotowano teren pod budowę inwestycji. Wycięto 34 drzewa. W dniu 13.08.2018 roku uzyskano od 

Wojewody Łódzkiego decyzję pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac nastąpiło w II połowie 2018 r. 

Zakończenie inwestycji do 31 października 2019 roku. Zakres prac obejmie wykonanie ciągu pieszo                  

– rowerowego z kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia wraz ze 

zbiornikami odparowującymi oraz oświetleniem ścieżki. Powstała ścieżka umożliwi bezpieczne 

poruszanie się rowerzystom i pieszym między Działoszynem i Trębaczewem. W postępowaniu 

przetargowym wybrano wykonawcę robót. Inwestycję zrealizuje firma Dorbud z Drobnic. W dniu 

11.10.2018 r. podpisano umowę na wykonastwo. Wartosć zawartego kontraktu - 3.000.000,00 zł.                                                                                                               

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową 

oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego przy 

drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn – 

Trębaczew – wykonano dokumentację projektową za 

kwotę 19.999,80 zł środki własne. 

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na 

wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 

3502E Zalesiaki – Raciszyn o dł. 1930 m – koszt pomocy 

150.000,00 zł środki własne. 

5. Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra w 

Działoszynie – dokończenie prac związanych                               

z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na ul. Dębowej. 

Koszt zadania – 201.794,99 zł środki własne. 

6. Budowa parkingu i drogi pożarowej na terenie 

Przedszkola Nr 2 w Działoszynie – wykonano parking dla 

samochodów osobowych wraz z odwodnieniem. Koszt 

zadania – 232.990,18 środki własne. 

7. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Działoszynie 

– wykonano przebudowę drogi wraz z przebudową 

chodników oraz wykonano montaż oznakowania 

pionowego i poziomego. Koszt zadania – 645.211,56 zł 

środki własne. 

8. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni drogi oraz 

przebudową chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. Szewskiej do Pl. Wolności                                

w Działoszynie na odcinku drogi wojewódzkiej nr 486 o dł. 255 m – wykonano dokumentację 

projektową oraz wyłoniono wykonawcę i wykonano część zadania. Prace te są wykonywane               

w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Kwota dofinansowania 400.000,00 zł. 
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Kwota kontraktu – 1.457.407,38 zł. W 2018 r. wydano kwotę –473.579,00 zł. 

9. Wykonano dokumentację przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 42 na gminną drogę 

wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 1719 obręb Kiedosy Szczepany w kwocie 5 800,00 brutto. 

      Nakłady na w.w. zadania -  6.464.476,47 zł 

5.4.3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Działoszynie ul. Szkolna 

4 – wykonano część zadania polegającą na budowie boiska o sztucznej nawierzchni wraz                             

z ogrodzeniem i odwodnieniem. Koszt zadania 396.307,16 zł środki własne. 

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trębaczewie                       

– wykonano część prac związanych z tym zadaniem polegającym na budowie boiska 

wielofunkcyjnego, które składa się z boiska do piłki ręcznej, dwóch boisk do siatkówki oraz dwóch do 

koszykówki wraz z ich odwodnieniem. Dookoła boiska będzie wybudowana bieżnia 4  – torowa wraz 

z prostą 60 m. Zaprojektowano również skocznię w dal, siłownię zewnętrzną na 8 stanowisk do 

ćwiczeń, schody zewnętrzne oraz montaż małej architektury (ławki, stojaki). W 2018 r. 

zafakturowano – 266.345,43 zł środki własne. 

3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budowa nagłośnienia na 

Stadionie Miejskim w Działoszynie – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.                                 

Termin realizacji do 28-06-2019 r. - 49.200 zł środki własne. 

4. Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Działoszyn – wykonano dokumentację placu 

zabaw przy SP Nr 2 w Działoszynie oraz dokumentację przy ul. Łokietka wraz z montażem urządzeń 

zabawowych. Kwota 62.547,37 zł środki własne. 

5. Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w sołectwie Sadowiec Wieś (w tym Sołectwo 

Sadowiec Wieś) – montaż siłowni. Kwota 14.983,98. 

6. Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzna w miejscowości Lisowice – montaż siłowni. Kwota 

11.684,88 zł. 

 

   Nakłady poniesione na w.w. zadania -  801.068,82 zł  

5.4.4. Obiekty użyteczności publicznej 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II 

etap – w ramach zadania ogłoszono przetargi i podpisano umowy na termomodernizację trzech 

strażnic OSP: Działoszyn, Niżankowice i Kiedosy. W 2018 r. na w/w obiektach wymieniono 

stolarkę okienną i drzwiową oraz częściowo instalację odgromową. Wystawiono faktury na łączną 

kwotę 122.016,00 zł. Finansowanie: środki własne. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 

21B w Działoszynie pod kątem dostosowania pod wymagania ochrony ppoż. – wykonano 

dokumentację projektową za kwotę 24.600,00 zł środki własne. 

3. Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej, wewnętrznej instalacji c. o., c. w. u., elektrycznej                    

w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (budynek biblioteki)                           

–wymieniono nową instalację c.o. oraz połączono ją z kotłownią gazową znajdującą się                              

w budynku UMiG w Działoszynie. Koszt zadania – 122.428,61 zł środki własne. 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń piwnicznych w budynku 
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Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie – wykonano dokumentację 

za kwotę – 7.011,00 zł środki własne. 

5. Wykonanie kotłowni gazowej, c.w.u., oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum 

im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie – wykonano częściowy zakres prac 

polegających wykonaniu przyłącza gazowego i na doprowadzeniu gazu do kuchni szkolnej. Koszt 

zadania – 38.878,27 zł środki własne. 

6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn (w tym Sołectwo Raciszyn) – wykonano 

część prac (stan surowy zamknięty) oraz przyłącze energetyczne na kwotę 491.413,73 zł środki 

własne. 

7. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja (w tym Sołectwo Stacja)                                  

– wykonano stan surowy zamknięty oraz przyłącze energetyczne za kwotę 170.637,77 zł środki 

własne. 

8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niżankowicach – wykonano część prac. Termin realizacji do 

31.01.2019 r.  

 

  Nakłady poniesione na w.w. zadania -  976.985,38 zł  

 Środki europejskie 

„Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” - projekt współfinansowany ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita 

wartość projektu: 5 872 566,35 zł, w tym dofinansowanie: 4 272 281,40 zł. Przedsięwzięcie obejmowało 

budowę  systemów solarnych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u, cyrkulacji (jeśli 

istnieje), wody zimnej oraz grzewczej zasilającej górną wężownicę zasobnika solarnego celem 

współpracy z układem solarnym. Instalacje kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u zostały 

zainstalowane na 467 budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych na obszarze 23 

miejscowości Gminy Działoszyn, tj. Bobrowniki, Draby, Działoszyn, Grądy, Kapituła, Kiedosy, Kolonia 

Lisowice, Lisowice, Młynki, Niżankowice, Posmykowizna, Raciszyn, Sadowiec Niwa, Sadowiec Pieńki, 

Sadowiec Wieś, Sadowiec Wrzosy, Sęsów, Szczepany, Szczyty, Szczyty Las, Trębaczew, Węże, 

Zalesiaki. Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie prac projektowych oraz robót budowlano                

-montażowych w zakresie instalacji solarnych.  

Drugim projektem realizowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego   Województwa Łódzkiego na lata 

2014 – 2020 jest projekt „Budowa Regionalnego Ośrodka 

Turystyki i Rekreacji  w Działoszynie, inwestycja                                 

w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego – produktu 

turystycznego Wojewódzkiego Łódzkiego – etap II”, na który 

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 857/18 przyznał 

dofinansowanie Miastu i Gminie Działoszyn w dniu 12 czerwca 

2018 r. 
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Wartość całkowita projektu: 9 073 325,18 zł.             

 Kwota dofinansowania: 5 487 001,54 zł. 

  

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zagospodarowanie 

turystyczne „Obszar przy lesie”, zagospodarowanie turystyczne 

„Obszar na wyspie”, zagospodarowanie turystyczne „Obszar nad 

rzeką” oraz budowę turystycznych ścieżek rowerowych. Celem 

bezpośrednim projektu jest wkład w wielofunkcyjny rozwój 

gospodarczy i społeczny obszaru Zakola Rzeki Warty - obszaru 

nadwarciańskiego – produktu turystycznego województwa 

łódzkiego. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie turystyczne „Obszar przy lesie” 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Budowa miejskiego basenu kąpielowego z brodzikiem dla dzieci, natryskami, powierzchnią 

wypoczynkową, oświetleniem, ogrodzeniem oraz niezbędną technologią uzdatniania wody. 

Budynek w technologii tradycyjnej ze stropodachem pokrytym papą termozgrzewalną. 

2. Budowa budynku zaplecza sanitarnego, technicznego i obsługi turystów wraz z infrastrukturą 

techniczną. 

3. Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem (piłkochwytami). 

4. Budowa placu do mini golfa wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zielenią urządzoną. 

5. Budowa ziemnego toru rowerowego z przeszkodami typu „pumptrack” o nawierzchni 

asfaltowej. 

6. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią żwirową. 

7. Budowa betonowego skateparku wraz z placem rekreacyjno-wypoczynkowym. 

8. Budowa ścieżki zdrowia wraz z zatokami do ćwiczeń i urządzeniami. 

9. Budowa urządzeń placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną z płyt EPDM lub SDS 

10. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną. 
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Zagospodarowanie turystyczne „Obszar na wyspie” 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Budowa sceny zadaszonej o konstrukcji stalowej pokrytej membraną żaglową. 

2. Budowa trawiastego boiska do piłki nożnej na miejscu dawnego boiska wraz z piłkochwytami, 

oświetleniem i bramkami. 

3. Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z wyposażeniem o nawierzchni gruntowej. 

4. Budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem. 

5. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią żwirową. 

6. Budowa parku linowego. 

7. Budowa urządzeń placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku płukanego. 

8. Budowa miejsca pod lodowisko o nawierzchni żwirowej. 

9. Budowa placu do ćwiczeń sprawnościowych typu parkour o nawierzchni z piasku. 

10. Budowa ścieżki pieszo-edukacyjnej wraz z tablicami. 

11. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną. 

 

Zagospodarowanie turystyczne „Obszar nad rzeką” 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Budowa plaży z piasku płukanego wraz z przebieralniami typu „ślimak” oraz placem zabaw dla 

dzieci „Fabryka piasku”. 

2. Budowa dwóch boisk do piłki plażowej wraz z wyposażeniem. 

3. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami oraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku 

płukanego. 

4. Budowa ścieżki zdrowia wraz zatokami do ćwiczeń i urządzeniami. 

5. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią żwirową. 

6. Budowa miejsca do gry w bule – bulodromu – o nawierzchni z tłucznia granitowego. 

7. Budowa miejsca wodowania kajaków wraz z drogą manewrową o nawierzchni z kostki betonowej. 

8. Uporządkowanie terenu i wyznaczenie pola biwakowego oraz wykonanie utwardzonego kostką 

betonową miejsca pod kontenery toaletowe i umywalkowo-prysznicowe wraz z przyłączami 

wodociągowymi i elektrycznymi. 

9. Wykonanie miejsc na ognisko z drewnianymi siedziskami. 

10. Budowa miejsca utwardzonego kostką betonową pod małą gastronomię do obsługi ruchu 

turystycznego wraz z przyłączami wodociągowymi i elektrycznymi. 

11. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną. 
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Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok 

Ścieżki rowerowe 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Budowa ścieżki rowerowej nr 1 o szerokości 150 cm z kostki betonowej wzdłuż ulicy Grota Roweckiego 

oraz o nawierzchni utwardzonej gruntowej przez dukt leśny. 

2. Budowa ścieżki rowerowej nr 2 o szerokości 150 cm z kostki betonowej wzdłuż ulicy drogi powiatowej nr 

4522E oraz o nawierzchni utwardzonej gruntowej przez dukt leśny. 

 

5.5.Realizacja funduszu sołeckiego  

L.p. Sołectwo Nazwa zadania 
Kwota na  
zadania  

(w zł) 

1. Bobrowniki 1. Budowa budynku gospodarczego 22 823,17 

2. Draby 1. Ogrodzenie placu zabaw 
2. Promocja miejscowości Draby, Młynki, Węże, Bugaj 

14 000,00 
5 299,87 

3. Grądy 1. Budowa placu zabaw dla dzieci 
2. Siłownia zewnętrzna dla dorosłych 

7 300,00 
3 191,61 

4. Kiedosy 1. Remont świetlicy wiejskiej 
2. Organizacja imprezy mającej na celu promowanie aktywności 

obywatelskiej mieszkańców sołectwa 

13 000,00 
2 111,05 

5. Kolonia Lisowice 1. Kontynuacja remontu budynku gospodarczego, przygotowanie 
projektu i zakup materiałów budowlanych oraz stolarki 

2. Zakup bramy na plac szkolny i przęsła ogrodzeniowego na plac 
zabaw 

3. Promowanie i integracja mieszkańców sołectwa 

20 000,00 
  

3 000,00 
  

6 204,26 

6. Lisowice 1. Wyposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w 
Lisowicach 

2. Zorganizowanie Dnia Dziecka 

10 666,04 
  

1 000,00 

7. Niżankowice 1. Modernizacja dróg lokalnych - gminnych  18 321,17 

8. Posmykowizna 1. Zakup kostki brukowej 12 527,30 

9. Raciszyn 1. Budowa świetlicy wiejskiej 39 147,80 

10. Sadowiec Wieś 1. Dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej na gminnej 
działce 519 

2. Budowa miejsca paleniskowego na gminnej działce 519 

10 000,00 
  

3 271,10 

11. Sadowiec  
Wrzosy 

1. Ogrodzenie działki dokupionej w ramach Funduszu Sołeckiego 
2017 

2. Impreza kulturalna 

12 000,00 
  

3 345,94 

12 Stacja 1. Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw wraz z wyposażeniem 22 705,72 

13. Szczyty 1. Zakup kostki brukowej na remont placu wokół strażnicy OSP 
Szczyty 

2. Zakup komputerów po ocenie oraz specyfikacji przez specjalistę 
do klasy komputerowej w Szkole Filialnej w Szczytach  

19 147,80 
  

20 000,00 

14. Trębaczew 1. Doposażenie Zespołu Szkół w Trębaczewie w sprzęt sportowy 
2. Dofinansowanie działalności LZS Trębaczew 
3. Dofinansowanie zakupu bramy dla OSP Trębaczew 
4. Zakup jednego elementu siłowni zewnętrznej 
5. Dofinansowanie imprezy środowiskowej 

5 000,00 
20 000,00 
2 147,80 
5 000,00 
7 000,00 
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5.6.  Podatki lokalne 

Podatki lokalne należą do głównych źródeł dochodów własnych gmin, dlatego odgrywają ważną rolę 

w budżecie Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

 

Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych od 

2012 roku nie zmieniły się. 

 

Wpływy z podatków lokalnych kształtują się następująco: 

 

Rodzaj podatków 2016 2017 2018 

p. od nieruchomości os. pr. 8 278 687,44 8 620 281,70 8 929 839,97 

p. rolny os. prawne 746,00 747,00 710,00 

p. leśny os. prawne 24 660,00 25 564,00 25 754,57 

p.od śr. transportowych 1 594 007,43 1 611 367,81 1 637 145,92 

p. od nieruchomości 1 630 167,41 1 607 978,60 1 319 588,81 

p. rolny 122 361,47 125 001,21 122 632,67 

p. leśny 62 113,84 62 032,15 59 187,39 

Razem 11. 712.743,59 12. 052.972,47 12. 094.859,33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Zalesiaki 1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców 
sołectwa Zalesiaki 

2. Zakup altanki drewnianej 
3. Ogrodzenie świetlicy i wyłożenie terenu kostką 

4 375,50 
  

7 000,00 
11 800,00 

16. Zalesiaki Pieńki 1. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych 
2. Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw 

1 835,02 
8 500,00 
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Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych 

(ilość przedsiębiorców-osób prawnych) 

 

Rok 2016 2017 2018 

Ilość przedsiębiorców 122 127 131 

  

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych 

(ilość wydanych decyzji) 

 

Rok 2016 2017 2018 

Ilość decyzji podatkowych 4552 4559 4511 

 

 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 

(ilość pojazdów na terenie gminy) 

 

Rok 2016 2017 2018 

Ilość pojazdów 1337 1356 1410 

 

  

Podatki i opłaty lokalne wprowadzane są ustawowo w sposób jednolity na obszarze całego 

państwa. Ponieważ zostały one oddane jako źródło dochodów samorządowi terytorialnemu, władze 

lokalne otrzymują od ustawodawcy określone władztwo podatkowe. Polega ono na tym, że władze te 

określają wysokość stawek podatkowych, wielkość opłat, mogą stosować ulgi i zwolnienia, a także 

mogą umarzać należności, rozkładać je na raty. Stawki maksymalne są jednak ustalane ustawowo i są 

jednolite na terenie kraju. 

  

Po ponad roku obowiązywania przepisów nakazujących opodatkować podatkiem od 

nieruchomości wszystkie elementy elektrowni wiatrowych, ustawodawca postanowił powrócić do 

stanu prawnego obowiązującego przed rokiem 2017. Oznacza to, że od początku roku 2018 tzw. 

elementy niebudowlane elektrowni wiatrowych (m.in. generator, skrzynia przekładniowa czy 

siłownik) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, w związku z tym podatek                    

w roku 2018 był  niższy niż w roku poprzednim. Pomimo tych wahań w sposobie opodatkowania 

elektrowni wiatrowych podatek od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Działoszyn nadal 

wzrasta. Została również wzmożona kontrola nad nowo powstałymi działalnościami gospodarczymi 

(weryfikacja nowo otwartych) i aktualizacja dotychczasowych działalności gospodarczych. Analiza 

podatków w gminie Działoszyn pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż podatek od nieruchomości to 

najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. 
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

6. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

 

6.1. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2015-2023  

Miasto i Gmina Działoszyn realizuje strategię rozwoju na lata 2015- 2023, która została 

zatwierdzona Uchwałą Nr XXVII/180/16  Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 września 2016 r.  

Strategia Miasta i Gminy Działoszyn odpowiada wizji i misji samorządu aktywnego 

i odpowiedzialnego społecznie, proponującego endogeniczny rozwój gospodarczy obszaru.  
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Celem głównym rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn jest zrównoważony i trwały, 

społecznie zaakceptowany, dynamiczny rozwój gminy z wykorzystaniem istniejącego potencjału 

gospodarczego i  ludzkiego, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. 

 

Cel główny Miasto i Gmina Działoszyn realizuje poprzez niżej wymienione cele strategiczne: 

1. Cel strategiczny 1 – wykorzystanie potencjału przyrodniczego dla rozwoju turystyki                     

i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Koncentracja na stworzeniu warunków optymalnych dla rozwoju i kształtowania gospodarki               

w gminie. Cel przewiduje rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką i rekreacją, 

przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przemysłem pozyskiwania i przetwarzania mineralnych 

surowców naturalnych.  Cel oparty jest na przedsiębiorczości mieszkańców gminy oraz 

tworzeniu przez samorząd warunków dla pozyskania inwestycji zewnętrznych. 

2. Cel strategiczny 2 – efektywne wsparcie i rozwój infrastruktury technicznej, społecznej                 

i ochrona środowiska. 

Koncentracja na zapewnieniu optymalnej infrastruktury i zasobów technicznych służących 

poprawie warunków życia mieszkańców, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, 

edukacji, pomocy społecznej, dostępu do kultury, sportu i rekreacji, a także bezpieczeństwa.  

Cel przewiduje prowadzenie zrównoważonej gospodarki przestrzennej w celu efektywnego                 

i skuteczne zarządzanie zasobami gminy, w szczególności obszarami o walorach cennych 

przyrodniczo i krajobrazowo. 

3. Cel strategiczny 3 – integracja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz jego edukacja  

Koncentracja na integracji społeczności lokalnej i zwiększenia jej aktywności wokół inicjatyw 

gospodarczych strategii. Cel przewiduje rozwój zawodowy i osobisty mieszkańców, 

podnoszenie poziomu ich wykształcenia, spełniającego indywidualne aspiracje 

i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. 

Priorytetowe obszary rozwojowe i cele operacyjne 

Wyodrębniono 4 Priorytetowe Obszary Rozwoju (POR), charakteryzujących gminę: 

1. Turystyka - Gmina turystyczna zwrócona ku turystom   

2. Gospodarka - Gmina aktywna gospodarczo 

3. Infrastruktura - Gmina zapewniająca wysoko jakość usług komunalnych 

4. Mieszkańcy - Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny 

 

Priorytetowe obszary rozwojowe zostały zdefiniowane na podstawie diagnozy społeczno- 

gospodarczej gminy, analizy jej mocnych i  słabych stron (SWOT) poprzez systematyczną 

i wszechstronną ocenę zewnętrznych i wewnętrznych czynników określających kondycję bieżącą 

i potencjał rozwojowy obszaru, a także na podstawie analizy danych techniką desk reserch (ang. 

zbierania i analizie danych zastanych). 

 

6.2. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Działoszyn na 

lata 2014-2020  

Miasto i Gmina Działoszyn posiada Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2014- 2020 podjętą przez Radę Miejską                               

w Działoszynie Uchwałą Nr LXIII/345/14 z dnia 30 maja 2014 r. 

Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie 

Działoszyn na lata 2014- 2020 jest długookresowym dokumentem planistycznym uwzględniającym 
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problemy pomocy społeczne i projekty, które zostały przyjęte do realizacji oraz zostaną zaplanowane 

przez gminę. Strategia uwzględnia w szczególności programy pomocy społecznej, które mają na celu 

wspieranie grup szczególnego ryzyka prowadząc do ich integracji oraz stanowi uzupełnienie Strategii 

Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2007- 2013 

zgodnie z założeniami polityki państwa, ustaw kompetencyjnych nakładających na organy 

administracji rządowej i samorządowej określone obowiązki, a także dokumentami strategicznymi 

spójnymi i zgodnymi z zadaniami nałożonymi na gminę w zakresie polityki społecznej. 

6.3. Programy realizowane przez Miasto i Gminę Działoszyn 

Dotacja na wymianę pieców 

W roku 2018 został uruchomiony program dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na  

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na wymianie źródeł 

ciepła  w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Na ten cel                           

w budżecie 2018 roku została przeznaczona znacząca kwota 620 000,00 złotych. Projekt cieszył się 

dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn o czym świadczy lista rezerwowa 

chętnych chcących wziąć udział w projekcie. Dotacja została udzielona na dofinansowanie wymiany 

starych źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, tj. likwidację 

starego źródła ciepła lub wszystkich starych źródeł ciepła w danym budynku i trwałym ich zastąpieniu 

przez jedno z nowych, poniżej wskazanych ekologicznych źródeł ciepła: 

1) pompa ciepła (jeżeli będzie to jedyne źródło ciepła w budynku); 

2) ogrzewanie gazowe (kocioł gazowy); 

3) ogrzewanie olejowe (kocioł olejowy); 

4) nowoczesne urządzenie grzewcze z podajnikiem automatycznym na biomasę, pelet lub węgiel, 

spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy oraz certyfikat Ekoprojektu (ecodesign).   

Dotacja została udzielona wyłącznie na dofinansowanie następujących kosztów związanych                           

z realizacją inwestycji, polegającej na wymianie starych źródeł ogrzewania: 

1) koszty zakupu nowych źródeł ogrzewania – fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy; 

2) koszty montażu. 

Dotacja została przyznana w wysokości 50% kosztów, lecz nie większej niż 5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy 00/100 złotych). 

W 2018 r. zrealizowano dotację do wymiany źródła ciepła- kotły węglowe poprzez wymianę 83 sztuk 

kotłów węglowych za kwotę 410816,00zł oraz dotację do wymiany źródła ciepła polegającą na 

wymianie tzw. „kopciuchów” na kotły gazowe w ilości 28 sztuk za kwotę 139085,00zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Kampania Antysmogowa- jako element programu dotacji celowej na wymianę pieców  

 

5 lutego 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał 

Drab oraz prezes EWE Dariusz Brzozowski podpisali list 

intencyjny o wspólnym działaniu na rzecz ochrony 

powietrza w gminie Działoszyn. W tym dniu wolontariusze 

EWE wraz z uczniami naszych szkół rozdali mieszkańcom 

gminy 3 000 półmasek antysmogowych. Na placu przed 

Urzędem Miasta i Gminy stało stoisko, na którym każdy 

zainteresowany uzyskał informacje o akcji i mógł   

zadeklarować chęć podłączenia swojego gospodarstwa do 

sieci gazowej EWE. W kolejnych dniach w budynku urzędu 

działał punkt informacyjny EWE. Osoby, które zdecydowały 

się przejść na jedno  z najbardziej ekologicznych źródeł 

ogrzewania - na gaz ziemny - mogły liczyć ze strony EWE na 

znaczącą zniżkę opłaty przyłączeniowej. Miasto zaś - ze 

specjalnie utworzonego budżetu - dofinansowywało zakup 

pieców na paliwa ekologiczne (w tym na gaz ziemny). Kwota 

jednorazowego wsparcia to nawet 5 000 zł. 

  

 

 

 

 

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków 

W 2018 r. w ramach dotacji do przydomowych oczyszczani ścieków 

wykonano 14 oczyszczalni na kwotę 51138,00 zł. Przydomowe 

oczyszczalnie ścieków zostały wybudowane w lokalizacjach nie 

pozwalających na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

Korzyścią dla środowiska jest  poprawa  stan wód powierzchniowych                         

i podziemnych na terenie gminy Działoszyn 
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7. ŁAD PRZESTRZENNY 

7.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta                   

i Gminy Działoszyn 

Miasto i Gmina Działoszyn posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

Miasta i Gminy Działoszyn przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Działoszynie Nr 

XXXIX/255/17 z dnia 18.07.2019 r. 

W 2018 r. przedstawiono Radzie Miejskiej w Działoszynie projekty uchwał w sprawie zmian studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tym samym zostały podjęte 

następujące uchwały: 
 

1. Uchwała LI/324/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Działoszyn (V edycja). 

2. Uchwała Nr LVII/368/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Działoszyn (VI edycja). 
 

7.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn 

W 2018 r. przedstawiono Radzie Miejskiej                                  

w Działoszynie 19 projektów uchwał w sprawie 

przystąpienia do  zmiany i uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  w/w zakresie podjęto 

niżej wymienione uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XLIX/310/18 z dnia 9 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Działoszyn. 

2. Uchwała Nr XLIX/311/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej terenu 

położonego w obrębie 3 Miasta Działoszyn. 

3. Uchwała Nr XLIX/312/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów terenów położonych w obrębie 

geodezyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn. 

4. Uchwała LI/325/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach 

ewidencyjnych Działoszyn, Trębaczew, Zalesiaki położonych w gminie Działoszyn. 

5. Uchwała LI/326/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi 

wojewódzkiej Nr 491, w obrębie ewidencyjnym Raciszyn, w gminie Działoszyn. 

6. Uchwała LI/327/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 5725 położonej                    

w obrębie ewidencyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn. 
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7. Uchwała LI/328/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Działoszyn, w gminie Działoszyn 

8. Uchwała Nr LII/333/18 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 702/1, 702/2, 703, 736/1, 736/2, 735, 705 położonych w 

obrębie Sadowiec, działka 652 położonej w Działoszynie obręb 2 miasta Działoszyn, działek 676, 

677, 577/1, 577/2, 578, 595, 680, 2707 obręb Działoszyn Wieś, oraz działek 5774/1, 5774/2 

położonych w obrębie Trębaczew. 

9. Uchwała Nr LIII/346/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego "Działoszyn V"                                

i projektowanego terenu górniczego "Niwiska Górne-Grądy I" w granicach gminy Działoszyn             

w części dotyczącej terenu 

oznaczonego symbolem 10ZL. 

10. Uchwała Nr LIII/347/18 z dnia 22 

czerwca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Działoszyn w części 

dotyczącej miejscowości Kapituła 

Sęsów, Bobrowniki, Kiedosy 

Szczepany, Kolonia Lisowice. 

11. Uchwała Nr LIII/348/18 z dnia 22 

czerwca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Trębaczew przy ul. Wyzwolenia,                      

w gminie Działoszyn. 

12. Uchwała Nr LIII/349/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Raciszyn przy ul. Działoszyńskiej. 

13. Uchwała Nr LVII/365/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi 

powiatowej Nr DP 3502 E w obrębie geodezyjnym Raciszyn, Zalesiaki w gminie Działoszyn. 

14. Uchwała Nr LVII/366/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 543, 544,721, 719, 718, 717 położonych w obrębie geodezyjnym Kiedosy 

Szczepany. 

15. Uchwała Nr LVII/367/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 279, 280, 281 położonych w obrębie 3 Miasta Działoszyn. 

16. Uchwała Nr LVII/369/18 z dnia 11 września 2018 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów terenów położonych w obrębie 

geodezyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn. 

17. Uchwała Nr LIX/394/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy 

Sadowskiej, w mieście Działoszyn. 

18. Uchwała Nr III/30/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

częściowej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Działoszyn. 
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19. Uchwała Nr III/31/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego problematykę surowców 

mineralnych w obrębie geodezyjnym Działoszyn Wieś. 

 

Ilość podjętych uchwał świadczy o tym, że Burmistrz ma na względzie dobro mieszkańców                    

i poprawę warunków życiowych, a także przyszłe wpływy do budżetu z podatków i opłat 

lokalnych. 

 

8. ŚRODOWISKO  

 
8.1. Program ochrony środowiska  

 
 

Miasto i Gmina Działoszyn w 2018 roku przystąpiło do opracowania Programu Ochrony 

Środowiska, prace trwały nad tym dokumentem do końca 2018 roku. Po pozytywnej opinii komisji 

rady program ochrony środowiska, został przyjęty Uchwałą Nr VI/49/19 Rady Miejskiej                        

w Działoszynie z dnia 5 kwietnia 2019 r.  Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Działoszyn jest na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 wraz  z Prognozą oddziaływania na 

środowisko.  

Oceny stanu środowiska dokonano w ramach 10 obszarów interwencji, które są kluczowe do 

podjęcia działań strategicznych zmierzających do poprawy stanu poszczególnych elementów 

środowiska. Ocenie poddano następujące obszary/komponenty środowiska: 

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza – ocenę jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn oparto o wyniki Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Teren 

Miasta i Gminy Działoszyn przynależy do strefy łódzkiej, w której odnotowano przekroczenia 

wartości dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, 

bezno(a)pirenu, a także przekroczenie celu długoterminowego dla ozonu O3. Na obszarze 

Gminy nie są zlokalizowane żadne źródła emisji o szczególnych oddziaływaniach na 

środowisko, nie ma więc podstaw by przypuszczać, że wartości zanieczyszczeń środowiska na 

obszarze Gminy przewyższają wartości średnie oszacowane przez WIOŚ dla strefy, do której 

należy Miasto i Gmina Działoszyn. Miasto i Gmina Działoszyn posiada opracowany Program 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

2) Zagrożenia hałasem – badaniami klimatu akustycznego zajmuje się Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Łodzi. W 2016 roku WIOŚ w Łodzi wyznaczył jeden długookresowy                     

i 3 jednodobowe punkty pomiaru monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu 

pajęczańskiego wszystkie były zlokalizowane w Pajęcznie. Hałas komunikacyjny w dalszym 

ciągu jest jednym z największych zagrożeń i głównych uciążliwości dla ludności. Należy jednak 

pamiętać, iż specyfika Miasta i Gminy Działoszyn (poza miastem Działoszyn) wskazuje na 

mniejsze ryzyko zagrożenia hałasem niż ma to miejsce w wybranych do przeprowadzania badań 

punktach, położonych w miastach. 

 

3) Pola elektromagnetyczne – badaniami natężenia pól elektromagnetycznych zajmuje się 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn 

w 2016 roku wyznaczono punkt pomiarowy pól elektromagnetycznych. Nie stwierdzono 

przekroczeń dopuszczalnych norm. 

 



35 
 

4) Gospodarowanie wodami – podstawowymi jednostkami podziału wód podziemnych 

i powierzchniowych są jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych 

(JCWPd). Klasa czystości wód podziemnych wynosi II, co oznacza, że można mówić o dobrym 

stanie chemicznym wód podziemnych Działoszyn położony jest w granicach sześciu 

Jednolitych części wód powierzchniowych. Połowa wód powierzchniowych odznacza się złym 

stanem. 

5) Gospodarka wodno-ściekowa – system zbiorowego zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy 

Działoszyn jest bardzo dobrze rozwinięty. Sieć wodociągowa nie posiada stacji uzdatniania 

wody ze względu na dobry stan czystości wydobywanych wód. Miasto i Gmina Działoszyn 

posiada na swoim terenie pięć mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków (w tym 2 

zakładowe), do których odprowadzane są ścieki  

 

6) Zasoby geologiczne – Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn znajduje się 14 różnych odkrywek 

m.in. dostarczających surowce do produkcji cementu 
 

7) Gleby –Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn nie wyznaczono punktów monitoringu gleb. 

Najbliższy punkt monitoringu został zlokalizowany w gminie Popów i nie stwierdzono w nim 

podwyższonych zawartości metali w glebie.. Ogólny stan jakości i zasobności gleb Miasta                  

i Gminy Działoszyn ocenia się na dobry i odpowiedni do produkcji rolnej.  
 

8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – Miasto i Gmina Działoszyn 

położona jest w II Regionie gospodarki odpadami komunalnymi województwa łódzkiego. 

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Działoszyn funkcjonuje system odpłatnego odbioru 

odpadów z terenu każdej posesji. Miasto i Gmina Działoszyn w roku 2016 osiągnęła 

wyznaczone poziomy redukcji odpadów komunalnych, poziomy recyklingu i odzysku odpadów. 

Miasto i Gmina Działoszyn posiada opracowany w 2015r. „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Podstawowym celem Programu jest oczyszczenie terenu Miasta i Gminy 

z azbestu zgodnie z przyjętym w dokumencie harmonogramem oraz wyeliminowanie 

negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na stan środowiska.  
 

9) Zasoby przyrodnicze – grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione na terenie Miasta                      

i Gminy Działoszyn zajmują powierzchnię 3 519,16 ha, co stanowi 30% jej całej powierzchni. 

Obszary prawnie chronione zajmują 4 238 ha, co stanowi 36% powierzchni Miasta i Gminy.    

Do form ochrony przyrody należą: Rezerwat przyrody „Węże”; Rezerwat przyrody „Dąbrowa 

w Niżankowicach”; Załęczański Park Krajobrazowy; Działoszyński zespół przyrodniczo             

-krajobrazowy; Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Renesansowe założenie Pałacowo-Parkowe 

w Działoszynie; Obszar chronionego krajobrazu Otuliny Załęczańskiego Parku 

Krajobrazowego; Obszar Natura 2000 - Załęczański Łuk Warty. Ponadto dla obszaru NATURA 

2000 został ustanowiony Plan Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Załęczański Łuk 

Warty PLH100007. Na terenie Miasta i Gminy występuje pięć pomników przyrody. 

10) Zagrożenie poważnymi awariami – w latach 2010-2013 na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn, jak i całego powiatu pajęczańskiego nie odnotowano zdarzeń o znamionach 

poważnej awarii. 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2021 z perspektywą do 

2025 wraz  z Prognozą oddziaływania na środowisko został opublikowany w BIP Urzędu Miasta                     

i Gminy Działoszyn. 
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8.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy  Działoszyn został zaktualizowany                     

w 2017 r. Uchwałą Nr XXXI/208/17 Rady Miejskiej w Działoszynie. 

Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji 

zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego 

przygotowania wynika ze świadomości władz Gminy, co do znaczenia aktywności w tym obszarze.  

W ramach prac nad opracowaniem PGN wykonano inwentaryzację źródeł niskiej emisji dla 

Gminy Działoszyn. Głównym elementem inwentaryzacji było przeprowadzenie ankietyzacji. 

Wykorzystano ankiety wykonane przez Gminę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych 

oraz wszystkich jednostkach i budynkach należących do Gminy. Obecny dokument jest aktualizacją 

wynikającą ze zmiany planu działań. 

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego 

(wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy dwutlenku węgla 

powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom.  

Dane zawarte w Planie są oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone metodą 

wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru.   

Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej, oraz harmonogram rzeczowo 

finansowy i założenia formalne Planu. Plan został opracowany z uwzględnieniem wszystkich 

wymaganych wytycznych.  Plan obejmuje cały obszar geograficzny Gminy. 

Program ten podlega sukcesywnym aktualizacjom w miarę potrzeb aplikowania o środki                               

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie 

termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i odnawialnych źródeł energii. 

8.3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

W roku 2015 został opracowany program usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla gminy Działoszyn na lata 

2015 - 2032. Na ten cel zostało przeznaczone 19 500,00 zł. 90% 

kwoty uzyskano  z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi. 

 W 2018 r. dzięki możliwości uzyskania dotacji                 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                         

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 90% Miasto                 

i Gmina Działoszyn zyskała możliwość usunięcia                              

i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ilości 

101,904 Mg z 48 posesji. Koszt całkowity 37 723,27 zł. 
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9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn  funkcjonują następujące placówki oświatowe: 
 

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą  Filialną w Kolonii Lisowice 

W skład Zespołu wchodzi: 

– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie wraz ze Szkołą Filialną                        

w Kolonii Lisowice, 

– Publiczne Przedszkole w Raciszynie. 
 

2)  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4 
 

W skład Zespołu wchodzi: 

– Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Szkolna 4 w Działoszynie, 

– Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Konopnickiej 3 w Działoszynie. 
 

3) Zespół Szkół w Trębaczewie 
 

W skład Zespołu wchodzi: 

– Gimnazjum w Trębaczewie ul. Szkolna 5, 98-355 Działoszyn, 

– Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie ul. Szkolna 5, 98-355 

Działoszyn, 

– Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie ul. Zagrodowa 26, 98-355 

Działoszyn. 
 

4)  Zespół Szkolno – Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie 
 

W skład Zespołu wchodzi: 

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie wraz z podporządkowaną jej 

organizacyjnie Szkołą Filialną w Szczytach, ul. Szkolna 2, 98-355 Działoszyn, 

– Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Działoszynie, ul. Częstochowska 10, 98-355 

Działoszyn, 

– Publiczne Przedszkole w Szczytach ul. Szkolna 2, 98-355 Działoszyn. 
 

5) Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A, 98-355 Działoszyn 
 

6) Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie ul. Marii Konopnickiej 3 

 

Wszystkie wymienione placówki oświatowe prowadzone są przez Miasto i Gminę Działoszyn. 

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „Cyrk Malucha”, które od 2015 r. 

dotowane jest z budżetu Gminy. 

W budżecie Miasta i Gminy Działoszyn wydatki na oświatę i wychowanie stanowią znaczny 

udział. W ostatnich dwóch latach ich poziom w ogólnej kwocie wydatków kształtuje się w wysokości  

około 30 %  ogólnej kwoty wydatków. 

Subwencja oświatowa jak i dotacja przedszkolna nie wystarczają w pełni na pokrycie funkcjonowania 

szkół, gimnazjów i przedszkoli. Koniecznością staje się więc dofinansowanie tych jednostek 

oświatowych w części z dochodów własnych samorządu.   

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

dzieci lub  zwrot przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice (Ustawa z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe – art. 32 ust. 3, ust. 5-7). Miasto           

i Gmina Działoszyn spełnia ten obowiązek zapewniając dowóz do placówek oświatowych własnym 

transportem.  Liczbę dowożonych wynosi około 360 uczniów.  

 

PROGRAMY RZĄDOWE 

 

 Placówki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Działoszyn otrzymały środki z budżetu 

państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zostały one wyposażone w sprzęt                    

i aparaturę medyczną. Celem zadania była poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki 
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zdrowotnej. Wysokość otrzymanych środków to 33 500 zł.    

 Zespół Szkół w Trębaczewie otrzymał dotację na zakup książek nie będących podręcznikami 

do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

Dotacja celowa udzielana była na realizację zadań ujętych w ramach Programu - „Rozwijanie 

zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci                                

i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Program ten ma na celu wspieranie organu 

prowadzącego poprzez zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki 

szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów  i służące realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. Wysokość dotacji to 12 000 zł. 

 

 

W 2018 roku zapewniono funkcjonowanie 

miejsc opieki dla 60 dzieci w Publicznym żłobku im. 

Kubusia Puchatka w Działoszynie, kwota uzyskanego 

dofinansowania w ramach Rządowego programu 

Maluch plus 2018 to: 112 200,00 zł 

 

 

 

Placówki prowadzone przez gminę Działoszyn posiadają 

zróżnicowaną bazę lokalową. Większość budynków szkół                  

i przedszkoli powstała  w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia.  

W 2015 roku odbyła się reorganizacja placówek oświatowych 

poprzez połączenie ich w zespoły szkół. Połączenie usprawniło 

zarządzanie szkołami, które działają pod kierownictwem 

jednego dyrektora ze wspólną administracją i obsługą. 

Wpłynęło to na efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej, 

racjonalne zatrudnienie oraz usprawnienie komunikacji 

między placówkami.  W latach 2014 - 2018 na remonty, 

doposażenie   i zadania inwestycyjne związane  z oświatą                   

i wychowaniem wydatkowano z budżetu Miasta i Gminy 

Działoszyn kwotę  2 520 809,67 zł. 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM SZKÓŁ  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE                              

W DZIAŁOSZYNIE 

 

W dniu 7 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy 

Działoszyn - Rafał Drab podpisał umowy w ramach 

projektu „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie”.                   

Celem głównym projektu była podniesienie kompetencji 

zawodowych uczniów Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Działoszynie zwiększające ich 

szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży                        

i szkoleń, a także podniesienie kompetencji zawodowych. 

 



39 
 

 

10. KULTURA, SPORT I REKREACJA  

 

10.1. WYDARZENIA KULTURALNE W 2018 R.  

10.1.1. Wydarzenia religijne: 

Orszak III Króli, Uroczyste poświęcenie kalwarii w parafii pw. św. 

Marii Magdaleny w Działoszynie, Pielgrzymka do Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia Łagiewniki, Dni Kultury Chrześcijańskiej, 25 

lecie pracy na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 

Christiana”,Dzień Rodziny, Festyn Parafialny w Parafii p.w. św. Marii 

Magdaleny w Działoszynie, Rocznica  

 

10.1.2. Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe: 

 

Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba, 

Dzień Kobiet dla mieszkanek Miasta i Gminy Działoszyn, Dzień Kobiet 

w Kiedosach, Dzień Sołtysa, Regionalny Festiwal Warta Song, 60-lecie 

powstania ruchu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 

Krzyża, Wycieczki do Warszawy, Obchody z okazji Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, IX Działoszyńska Dziesiątka, X Gminne 

Prezentacje Przedszkoli, Dzień Dziecka z MGDK w Działoszynie, 

Dzień Dziecka z wędkarzami, Dzień Dziecka w sołectwie Stacja, Dzień 

Dziecka w sołectwie Kiedosy, Dzień Dziecka w sołectwie Zalesiaki, 

Festyn z „Jedynką”, Złote Gody, Noce Świętojańskie, Święto Policji, 

Dni Miasta i Gminy Działoszyn, Obchody z okazji rocznicy wybuchu II 

Wojny Światowej, Długoszowe impresje z Miastem i Gminą 

Działoszyn, Obchody z okazji 100- rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, Jesienne spotkania z folklorem, Sylwester pod 

Ratuszem. 
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10.2. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna  

Place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska wielofunkcyjne 

 

- Siłownia zewnętrzna i plac zabaw wraz z ogrodzeniem przy                       

ul. Łokietka w Działoszynie - 76 988,36 zł (2017 - 2018 r.) 

 

Boiska wielofunkcyjne przy szkołach 

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży uczących się w 

naszych placówkach edukacyjnych, Urząd Miasta i Gminy Działoszyn 

przygotował dwa kompleksowe projekty, mające na celu rozwój 

szkolnej infrastruktury sportowej. Projekty powstały w 2017 roku. Dalszym etapem jest ich realizacja 

w latach 2018 - 2019. 

 Obejmuje projekt boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej, 

boisko do siatkówki) wraz z wyposażeniem i systemem drenażowym odprowadzającym wody 

powierzchniowe, projekt bieżni dookoła boiska wraz ze skocznią w dal oraz siłownią zewnętrzną, 

składającą się z ośmiu różnych urządzeń, projekt rozbiórki  budynku gospodarczego oraz montaż  

małej  architektury  (ławki,  kosze  na  odpady,  stojak  na  rowery). Koszt  dokumentacji: 15 990,00 

zł.  
  

 

Projekt I - przy Zespole Szkół w Trębaczewie  

 

W 2018 roku przewidziano do realizacji część zadań związanych m.in. z wykonaniem robót 

instalacyjnych związanych z odwodnieniem boiska, robót rozbiórkowych budynku gospodarczego                    

i piwnic, częściowego zagospodarowania terenu, budową schodów zewnętrznych z kostki brukowej. 

Wykonawcą prac będzie firma CHEM-TECH z Wielunia, a kwota kontraktu to 833 822,91 zł.                 

Termin realizacji zadania - 28 czerwca 2019 roku.  

 

 Projekt II - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie ul. Szkolna 4  

 

Obejmuje projekt boiska do piłki ręcznej ze sztuczną murawą wraz z wyposażeniem i systemem 

drenażowym odprowadzającym wody powierzchniowe, projekt bieżni 60-metrowej, projekt skoczni w 

dal, projekt widowni na tzw. tarasie, projekt schodów prowadzących do szatni szkolnej, projekt boiska 

do piłki siatkowej wraz z wyposażeniem, z warstwą drenażową odwadniającą, elementy małej 

architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery). Koszt dokumentacji: 19 680,00 zł.  

  

 W 2018 roku przewidziano do realizacji część projektu polegającą na wykonaniu boiska do 

piłki ręcznej, ogrodzenia i części odwodnienia. Wykonawcą prac jest firma Leszek Kułak 

Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyny, a kwota kontraktu to 396 307,16 zł. 

Termin realizacji prac to grudzień 2018 r. 

  

Plac zabaw w Parku Strażaka  

– 37 000,00 zł (2017 r.) 

Plac zabaw w miejscowości Draby 

– 14 000,00 zł (2017 r.) 

Ścieżka dydaktyczna „Najcenniejsze 

walory przyrodnicze Miasta i Gminy 

Działoszyn” – 233 312,61 zł (2017 r.)  
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Siłownie napowietrzne powstały w Szczytach, Kolonii 

Lisowice i Raciszynie. Stowarzyszenia działające na terenie 

tych miejscowości złożyły wnioski do Lokalnej Grupy 

Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” i otrzymały 100% 

dofinansowanie na realizację zadań.  

 

 Celem projektów był rozwój infrastruktury na potrzeby 

turystyki, kultury i rekreacji poprzez zastosowanie 

innowacyjnych rozwiązań pozwalających na podnoszenie 

wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska             

i zmian klimatycznych oraz rozwój inicjatyw lokalnych                     

i podniesienie standardu życia mieszkańców, a także 

aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i wzmocnienie 

kapitału społecznego. Łączny koszt projektów opiewa na kwotę 

121 788,75 zł. Projekty zostały z sukcesem zrealizowane                  

w maju 2018 roku i cieszą mieszkańców miejscowości. 

  

10.3. Walory rekreacyjno – turystyczne Miasta i Gminy Działoszyn 

 

 

 Na terenie gminy Działoszyn znajduje się 

Załęczański Park Krajobrazowy. Utworzony został 5 

stycznia 1978 jako jeden z pierwszych parków 

krajobrazowych w kraju w celu ochrony niepowtarzalnego 

krajobrazu jurajskich wapiennych kryjących w sobie wiele 

form krasu, będących środowiskiem życia osobliwej, 

wapieniolubnej fauny i flory oraz urokliwego odcinka rzeki 

Warty określonego jako najpiękniejszy i najwartościowszy 

przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu. Warta 

przepływając przez park dzikim, naturalnym korytem 

zataczającym charakterystyczny, tzw. Wielki Łuk Warty, 

pośród wapiennych wzgórz i pasm polodowcowych 

wzniesień, rzeźbi w skalistym podłożu głębokie, 

malownicze przełomy. 

Załęczański Park Krajobrazowy 
Źródło: Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 

 

Na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego utworzono 3 

rezerwaty przyrody, 4 użytki ekologiczne i 9 pomników przyrody,                

a na terenie jego otuliny 2 rezerwaty, 5 użytków i 10 pomników 

przyrody. 

  

Źródła: www.przyroda.lodzkie.pl; www.wielkilukwarty.pl 

 

 

http://www.przyroda.lodzkie.pl/
http://www.wielkilukwarty.pl/
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W obszarze administracyjnym Gminy Działoszyn znajdują się: 

Pomniki przyrody, powołane Rozporządzeniem  Wojewody 

Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. (Dz. Urz. W.S. Nr 3, poz. 9 

z 1998 r.):   

1. „Żabi Staw” w Bobrownikach — stanowisko kolonii żab, 

2. źródło krasowe w Lisowicach, 

3. „Jaskinia Ewy” w miejscowości Draby 

4. formy kopalne w kamieniołomie przy „Jaskini Ewy”                   

w miejscowości Draby 

Rezerwaty przyrody:   

„Dąbrowa w Niżankowicach” — utworzony w celu zachowania 

rzadkiego w Polsce zbiorowiska — acydofilnej dąbrowy 

trzcinowej i dąbrowy świetlistej — utworzony Zarządzeniem 

Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 39 z dnia 

24.11.1983 r. (MP nr 33 poz. 230 z 1983 r.), 

„Węże” — utworzony w celu zachowania wapiennego wzgórza 

Zelce — ostańca jurajskiego — z systemem jaskiń zawierających 

formy naciekowe oraz z lejami krasowymi a także w celu 

zachowania  muraw na-skalnych, wapieniolubnych paproci, 

muraw kserotermicznych, zarośli dzikich róż i jałowców — utworzony Zarządzeniem Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 5 z dnia 10.12.1971 r. 

 

W obszarze Gminy Działoszyn, w znacznej części na terenie Załęczańskiego Parku 

Krajobrazowego zlokalizowany jest OBSZAR NATURA 2000 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

(SOOS). Kod obszaru: PLH100007. Powierzchnia całkowita: 9.055,2 ha.  

Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn dostępne są liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne, 

kajakowy, a także ścieżki dydaktyczne. 

 

Szlaki turystyczne piesze 

1. Czerwony szlak turystyczny - Szlak Jury Wieluńskiej (Wieluń - Załęcze Wielkie - Węże - 

Działoszyn - Częstochowa). Wyżyna Wieluńska, zwana także Jurą Wieluńską, stanowi 

przedłużenie ku północnemu zachodowi Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (cały ten trójczołowy 

region nosi też nazwę Jury Polskiej). "Szlak Jury Wieluńskiej", będący fragmentem - "Szlaku 

Orlich Gniazd", liczy około 113 km. Umożliwia turystom poznanie walorów środowiska 

naturalnego Wyżyny Wieluńskiej, jej przeszłością historyczną i zabytki oraz specyfikę 

gospodarki tego regionu. Unikatowa przyroda obszaru położonego w sąsiedztwie wielkiego 

łuku rzeki między Działoszynem a Krzeczowem spowodowała utworzenie tu ZPK. Park ten jest 

jedynym z wielu tworzących zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych między Krakowem                   

a Wieluniem. 

 Przebieg szlaku: Wieluń-PKP Miasto (0,0 km) - Ruda (5,2 km) - Łaszew (12,2 km) - Bieniec 

Duży (17,2 km) - Kępowizna (20,0 km) - Załęcze Wielkie (23,2 km) - Troniny - rezerwat 

"Węże" (28,2 km) - Lisowice (33,2 km) - Raciszyn - Działoszyn (40,0 km) - Grądy Łazy (45,0 

km) - do Częstochowy (113,0 km). 

2. Niebieski szlak turystyczny - Szlak rezerwatów przyrody (Chorzew - Dąbrowa na 

Niżankowicach - Węże - Szachownica - Lipie - Krzepice - Kłobuck - Blachownia).                      

Szlak przebiega wschodnią częścią Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i łączy wszystkie 

istniejące na tym obszarze rezerwaty przyrody. Przebycie trasy szlaku pozwala zapoznać się                               
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z krajobrazem i przyrodą jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów 

województwa łódzkiego. 

3. Żółty szlak turystyczny - Szlak przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską (Krzeczów - Kamion 

- Bobrowniki - Działoszyn). Szlak przebiega przez obszar ZPK w wewnętrznej części łuku 

Warty. Umożliwia poznanie terenów będących wynikiem działalności rzeki Warty, lądolodu 

skandynawskiego oraz rzeźby krasowej. Pozwala poznać szatę roślinną różnych ekosystemów,    

a także przeszłość historyczną i zabytki rej części powiatu wieluńskiego. 

Przebieg szlaku: Działoszyn PKP (0,0 km) - Działoszyn (3,7 km) - Lisowice (5,9) - Bobrowniki 

(10,0 km) - Ogroble (15,4 km) - Kamion (18,0 km) - Krzeczów (22,0 km). 

 

Szlaki turystyczne rowerowe 

1. Żółty szlak rowerowy – Szlak Nadwarciańskich Krajobrazów posiada 31,9km. Szlak 

rozpoczyna się przy ośrodku ZHP. Droga wijącą się na pograniczu lasu i nadwarciańskich łąk 

prowadzi do półkolistego starorzecza Warty o nazwie "Wronia Woda" - jest to 6,7 km szlaku. 

Do szlaku dołącza żółty, pieszy szlak turystyczny. Na szlaku znajduje się oddalona o około 700 

m "Góry Świętej Genowefy", dalej  „Żabi staw". Dalej ujrzymy zabudowania wsi Bobrowniki 

10,2 km szlaku, oraz wznoszącą się nad nią, po przeciwnej stronie rzeki Górę Zelce, na szczycie 

której znajduje się rezerwat Węże. Docierając do czerwonego pieszego szlaku turystycznego, 

który będzie towarzyszył, aż do Załęcza Wielkiego, skręcimy lekko w prawo, gdzie na 12,8 km 

szlaku miniemy z prawej strony "Górę Wapiennik". Na 15,2 km szlaku miniemy po prawej 

"Granatowe Źródła" schowane za paskiem sosnowego lasku.  Na 25,8 km szlaku miniemy 

"Ostrą Górę" i leśną drogą rozpoczniemy długi zjazd na dno doliny Warty. Na 29,5 km szlaku 

przez most dotrzemy do harcerskiego ośrodka "Nadwarciański Gród" - będzie to 31,9 km 

szlaku. 

2. Zielony szlak rowerowy – Szlak Wapiennych Wzgórz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 

posiada 36,7km i wiedzie przez najpiękniejsze zakątki Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Szlak turystyczny konny 

Łódzki Szlak Konny jest najdłuższą trasą przeznaczoną dla miłośników turystyki konnej, długość 

szlaku liczy 1817km. Szlak jest podzielony na dwie pętle: zewnętrzną  - 49 odcinków o łącznej 

długości 1461km i wewnętrzną – 12 odcinków o łącznej długości 356km.  

 

Szlak turystyczny kajakowy 

Spływ Górną Wartą na odcinku od Mostowa do Jeziorska o długości 190Km przy średnim spadku 

1,02-0,80 promila, jest najatrakcyjniejszą ofertą dla miłośników spływów kajakowych. Za 

Działoszynem można podziwiać najładniejszy odcinek Warty Płynący  innymi przez Załęczański Park 

Krajobrazowy oraz Pak Krajobrazowy Warty i Widawki. Spływ Kajakowy można rozpocząć również 

w lewobrzeżnym dopływie Warty  -Liswarcie. 

 

Ścieżka dydaktyczna – najcenniejsze walory Miasta i Gminy Działoszyn – 14 stanowisk 

dydaktycznych wraz z tablicami informacyjnymi i kierunkowskazami, miejsca odpoczynku i miejsca 

postojowe dla pojazdów silnikowych i rowerów, elementy małej architektury. Trasa ścieżki ma 

długość 19 km i przebiega przez malownicze, cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny 

Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. 
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11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  

 

Bezpieczeństwo, porządek i ład publiczny należą do 

podstawowych zbiorowych potrzeb społecznych, a ich 

zapewnienie jest powinnością Burmistrza Miasta i Gminy 

Działoszyn. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

mieszkańców gminy wymusza na władzy poszukiwanie coraz 

to nowych sposobów i rozwiązań w celu zminimalizowania 

ryzyka w zakresie zagrożeń dla ich życia, zdrowia i mienia. 

Fundamentalne znaczenie dla zwalczania przestępczości, 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego ma sprawność 

organizacyjna policji i straży pożarnych oraz ich 

wyposażenie. Dlatego ważne jest bieżące doposażanie 

wspomnianych jednostek w specjalistyczny sprzęt w celu 

usprawnienia działań ratowniczych, w których biorą udział. 

Burmistrz Miasta i Gmina Działoszyn  aktywnie współpracuje 

z ochotniczymi strażami pożarnymi, finansując bieżące 

utrzymanie dziewięciu jednostek w zapewnieniu ich 

gotowości bojowej. Gmina ponosi koszty zakupu sprzętu, 

umundurowania, badań lekarskich, ubezpieczenia 

samochodów i sprzętu, finansuje akcje ratownicze oraz remonty i inwestycje w remizach strażackich 

dotyczących części bojowej. Łączne wydatki poniesione z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn                        

w latach 2014 - 2018 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynoszą 1 731 912,36 

zł, w tym wydatki inwestycyjne na zakup specjalistycznego sprzętu - 578 832,58 zł. 

  

W dniu 8 kwietnia 2018 r. druhowie z jednostki OSP KSRG 

Działoszyn i OSP KSRG Raciszyn ukończyli w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie z wynikami 

pozytywnymi kurs „Ratownika Wodnego WOPR”. Zaświadczenia                 

o ukończeniu kursu druhom wręczył Burmistrz Miasta i Gminy 

Działoszyn Rafał Drab. 

 
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w 2018 r. została 

uchwalona uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Miasta i Gminy Działoszyn, a co za tym idzie dotychczasowe stawki za udział w akcjach jednostek 

OSP zostały zwiększone do kwoty: 15,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu  ratowniczym oraz 

10,00 zł za każdą godzinę w szkoleniu ratowniczym. 

 
W 2018 r. złożony został wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia 
ratowniczego dla jednostek OSP Działoszyn, Raciszyn i Szczyty. Beneficjentem wniosku było Miasto 
i Gmina Działoszyn. Zakup został dofinansowany w kwocie 69.300,00 zł przy 1% wkładu własnego.  
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W październiku 2018 r. odbyły się ćwiczenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy 

Działoszyn zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Działoszyn. Ćwiczenia miały na celu koordynację działań 

pomiędzy poszczególnymi jednostkami OSP oraz sprawdzenie 

gotowości bojowej.   

 

Wydatki poniesione na ochronę przeciwpożarową w 2018 rok 

wyniosły   420.265,30 zł  
 
 
 

W 2018 r. Komisariat Policji w Działoszynie wzbogacił się o psa policyjnego. 

Zakupu psa dokonano  na podstawie działań Burmistrza Miasta i Gminy 

Działoszyn, który na XLVIII sesji przedstawił projekt uchwały Radzie Miejskiej               

w Działoszynie. Koszt zakupu czworonożnego funkcjonariusza  to 8.000,00 zł               

z czego 5.000,00 zł zostało sfinansowane przez Miasto i Gminę Działoszyn           

a 3.000,00 zł przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. 
 
 
 

 
PIERWSZA SYGNALIZACJA ŚWITLNA W POWIECIE 
PAJĘCZAŃSKIM 
 

W 2018 r. Miasto i Gmina Działoszyn zrealizowało inwestycję, na 

którą mieszkańcy gminy wyczekiwali od dawna. Na ruchliwym, 

głównym skrzyżowaniu w centrum miasta została zainstalowana 

sygnalizacja świetlna. Koszt zadania to ok. 700.000,00 zł, a inwestycja                   

w całości została pokryta z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn. 

 

 

CIĄG PIESZO – ROWEROWY WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W CIĄGU DROGI 

KRAJOWEJ NR 42 NA ODCINKU DZIAŁOSZYN – TRĘBACZEW 
 

W dniu 11 października 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy 

Działoszyn  wraz z właścicielem firmy Dorbud z Drobnic 

podpisał umowę na budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz               

z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na 

odcinku Działoszyn – Trębaczew oraz zbiorników 

odparowujących. Jest to kolejna inwestycja służąca poprawie 

bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Jej realizacja pozwoli 

przenieść ruch pieszy i rowerowy z drogi krajowej na 

bezpieczną ścieżkę pieszo – rowerową, która będzie też 

oświetlona. Inwestycja powstaje w porozumieniu z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Prace budowlane realizowane są  zgodnie z dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez firmę TWZI z Częstochowy. Zakres prac obejmie wykonanie ciągu 

pieszo – rowerowego z kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, budowę odwodnienia 

wraz ze zbiornikami odparowującymi oraz oświetleniem ścieżki. Powstała ścieżka umożliwi 

bezpieczne poruszanie się rowerzystom i pieszym między Działoszynem i Trębaczewem. Jest to 

inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców. Wartość zawartego kontraktu - 3.000.000,00 zł.  
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12. OCHRONA ZDROWIA 

 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Działoszyn na terenie miasta mają zapewnioną podstawową opiekę 

medyczną. Brak jest na terenie gminy wystarczającej liczby poradni specjalistycznych, 

zapewniających dostęp do specjalistycznych usług, w szczególności diagnostycznych.  Na terenie 

gminy funkcjonują dwa zakłady podstawowej opieki zdrowotnej: 

 Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej „Zdrowie” S.C. w Działoszynie, 

 Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarza Rodzinnego Z. Szczęsny w Trębaczewie. 

Mieszkańcy mają dostęp do następujących gabinetów stomatologicznych: 

 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anna Wykrota, 

 Gabinet Lekarski – Grażyna Bożek, 

 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Błasiak, 

 Prywatny Gabinet stomatologiczny Plus-Dent Marek Pluskota, 

 Specjalistyczna praktyka Stomatologiczna J. Mrozicka-Flak, 

 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Leszek Flak, 

 Anita Mateja Praktyka Dentystyczna. 

Specjalistyczne usługi medyczne świadczone są przez: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Optimax z Częstochowy, który świadczy usługi 

specjalistyczne w zakresie w dermatologii i okulistyce. Gabinety NZOZ’u działają                           

w Działoszynie. 

 Specjalistyczną Indywidualną Praktykę Lekarską Hanna Rataj, która  w  ramach umowy NFZ  

udziela porad laryngologicznych. 

 Specjalistyczną  Indywidualną Praktykę Lekarską L. Urbańska-Demczuk, która świadczy 

usługi specjalistyczne w zakresie  dermatologii. 

Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn apteki nie pełnią całodobowych dyżurów, ale jest 

zapewnione tzw. Pogotowie Dyżurowe, co zapewnia dostępność pacjentów do zaopatrzenia w środki 

farmaceutyczne o każdej porze.  W Działoszynie działają następujące apteki : 

 apteka „Panaceum” Katarzyna Kuder, 

 apteka „Primula”  Krzysztof Giedyk,  

 apteka Urszula Cykowska, 

 apteka Katarzyna Grzyb, 

 Apteka Burchacińscy Wieluń 

 oraz PHU Kamil Szczęsny – punkt apteczny na terenie Trębaczewa. 

 

Miasto i Gmina Działoszyn kilka razy w roku realizuje również bezpłatne badania mammograficzne 

dla mieszkanek gminy.  
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13. ROLNICTWO 

Gmina Działoszyn ma charakter rolniczo-przemysłowy, należy do terenów bardzo ubogich                 

w gleby przydatne do intensywnej produkcji rolnej. Użytki rolne stanowią 61,2% powierzchni Miasta 

i Gminy Działoszyn, tj. 7395ha. 82,0% użytków rolnych i stanowią gleby niskich klas bonitacyjnych.  

Grunty rolne w gminie Działoszyn dzielą się  następująco:  

 90% powierzchni stanowią grunty orne, jednak nie znaczy to, że powierzchnia zakwalifikowana 

do gruntów ornych jest w całości  zagospodarowana rolniczo.  

 użytki zielone zajmują 9% powierzchni rolnej. Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe występują 

głównie w dolinie Warty, rzadziej w dolinach mniejszych dolin i śródpolnych obniżeniach. 

Część z nich zachowała półnaturalny charakter. Zbiorowiska łąkowe są zróżnicowane                        

w zależności od stopnia uwilgocenia gleby oraz od jej żyzności. Siedliska łąk świeżych nie 

nawożone i nie pielęgnowane podlegają procesowi degradacji i dość szybko zmieniają się pod 

względem składu florystycznego na ubogie gatunkowo i małowartościowe zbiorowiska łąk                              

i siedlisk ubogich, dlatego też wymagają racjonalnej gospodarki.  

 znikomą powierzchnię gruntów rolnych w gminie Działoszyn stanowią sady, tj. 1%. 

 

W 2018 r. udzielono pomocy dla 97 rolników z terenu gminy Działoszyn przy składaniu wniosków  

związanych z suszą oraz przekazano je do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ponadto rolnicy z terenu 

Miasta i Gminy Działoszyn mogli liczyć na pomoc w składaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie                  

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W roku 2018 r.  do Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta  

i Gminy Działoszyn z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęło 485 wniosków i wypłacono producentom rolnym              

kwotę 175.840,87 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego. 

 

14.FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                          

- NIE OPISANYCH WCZEŚNIEJ W RAPORCIE 

14.1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 

Zestawienie wydatków w ramach inwestycji wykonanych przez ZWiK na sieciach wod-kan                 

na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w roku 2018 

 

1. Modernizacja sieci wodociągowej w m-ci Młynki - 5 066,46 zł/brutto. 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Raciszyn na dz. nr ew. 1118 - 16 341,97 zł/brutto. 

3. Budowa przyłącza do zdroju ulicznego na ul. Ogrodowej w m-ci Działoszyn (plac targowy)                 

-10 805,98 zł/brutto. 

4. Wymiana i regulacja pionowa włazów ulicznych na studniach kanalizacji sanitarnej w ul. 

Wyzwolenia w m-ci Trębaczew oraz w ul. Częstochowskiej w m-ci Działoszyn - 56 671,02 

zł/brutto. 

5. Budowa przyłącza wody do placu zabaw ul. Słoneczna w m-ci Trębaczew Sołectwo Stacja            

- 3 111,08 zł/brutto. 

6. Wykonanie węzłów wodociągowych podprzyłączeniowych w m-ci Zalesiaki - 3 500,00 

zł/brutto. 

7. Rozbudowa 5m sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Raciszyn - 572 zł/brutto. 
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Suma kosztów związanych z wydatkami na powyższe prace - 96 068,51 zł/brutto. 

 

Szacunkowy koszt wydany na awarie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do sierpnia 2018 

wyniósł około 8 500,00zł/brutto. 

Do końca 2018 r. planowane było przeprowadzenie poniżej wykazanych inwestycji: 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Cmentranej w m-ci Działoszyn – szacunkowy koszt 24 600 

zł/brutto. 

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m-ci Trębaczew – szacunkowy koszt 36 400 zł/brutto 

3. Wymiana i regulacja pionowa włazów ulicznych na studniach kanalizacji sanitarnej                             

w ul. Wyzwolenia w m-ci Trębaczew oraz w ul. Częstochowskiej w m-ci Działoszyn – szacunkowy 

koszt 55 000,00 zł/brutto. 

Suma szacunkowych kosztów związanych z wydatkami na powyższe prace – 116 000,00 zł/brutto. 

 

 
 

14.2. Hala Sportowa w Działoszynie 

W skład tej jednostki wchodzi, także Stadion Miejski i boisko wielofunkcyjne Orlik w Działoszynie. 

Działalność Hali polega m.in. na udostępnianiu obiektu na zajęcia dydaktyczne Gimnazjum                          

w Działoszynie oraz zajęcia pozalekcyjne Szkół z terenu Gminy Działoszyn. Z obiektu korzystają 

kluby sportowe działające na terenie naszej Gminy oraz odpłatnie osoby prywatne. Personel Hali 

prowadzi też zajęcia w zorganizowanych grupach juniorskich (piłka nożna).  

Zajęcia dla dzieci z rocznika 2010 i młodsi prowadzone są z ogólnego rozwoju sprawności fizycznej                                 

z nastawieniem na piłkę nożną. Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach wiekowych przez 

instruktorów zatrudnionych przez Halę Sportową .Coraz większa liczba osób korzysta z urządzeń                  

w siłowni. Dużym zainteresowaniem cieszy się salka FITNES wyposażenia w bieżnię, orbitrek, 

rowerek stacjonarny.  

Od 3 stycznia do 30 marca zgodnie z regulaminem nieodpłatnie z Hali korzystają piłkarskie Kluby 

sportowe z naszej gminy: WARTA Działoszyn 4 drużyny,  LZS Trębaczew,  ULKS Działoszyn piłka 

nożna chłopców i dziewcząt, tenis stołowy, koszykówka. 

W soboty i niedziele Hala Sportowa jest udostępniona osobom prywatnym (odpłatnie) jak również 

organizowane są turnieje piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych                  

z gminy Działoszyn.  Pozyskując środki finansowe od sponsorów organizujemy cykliczne turnieje 

piłki nożnej ;  Mikołajkowy  Turniej PN dla dzieci ze szkół podstawowych)Przy współpracy                           
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z przedszkolem „Jasia i Małgosi” w Trębaczewie organizujemy coroczną Gminną Olimpiadę 

Sportową Przedszkolaków. Rozgrywane są zawody szkolne w siatkówce,  koszykówce, uni hokeju na 

szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa. W okresie ferii zimowych Hala Sportowa 

nieodpłatnie udostępniona jest wszystkim szkołom z Gminy Działoszyn.  

Na Hali Sportowej odbywały się również imprezy nie sportowe: Żakinada, Choinka dla Gimnazjum,  

Kiermasze handlowe, Dzień Kobiet z koncertem, Kampanie informacyjne Twój numer brzmi znajomo 

z koncertem. W 2018 roku zostało rozegranych ponad 35 różnego typu turniejów . 

 

STADION MIEJSKI 

Stadion jest ogólnie dostępny od godz. 8:00 do godz. 18:00, w okresie maj – wrzesień od godz. 8:00 

do godz. 21.00. Ze Stadionu, w porozumieniu z Właścicielem lub Zarządcą,  mogą korzystać;                                                                                                                                          

a) mieszkańcy Miasta i Gminy Działoszyn                                                                                                               

b) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej                                                                                                          

c) szkoły i przedszkola z MiG Działoszyn                                                                                                                      

d) zorganizowane grupy sportowe                                                                                                                                    

e) instytucje i przedsiębiorstwa 

f ) osoby fizyczne 

Przy współpracy KS WARTA Działoszyn na stadionie odbywają się zajęcia treningowe i rozgrywki 

ligowe :   WARTA Działoszyn IV Liga Łódzka (senior ), WARTA II Działoszyn Klasa Okręgowa  

(senior ) , Grupy młodzieżowe: WARTA Działoszyn  junior młodszy, WARTA Działoszyn „Orlik”, 

WARTA Działoszyn „Młodzik”. Zajęcia treningowe dla dzieci nie biorących udziału w rozgrywkach.   

Rozgrywane są zawody między szkolne. Stadion jest dostępny dla indywidualnych odbiorców którzy 

mogą korzystać z bieżni, kortów tenisowych, boiska do siatkówki, boiska treningowego. W roku 2018 

na Stadion zostały zakupione i zamontowane  bramki  na płytę główną (koszt 6132 zł.), bramkę 

przenośną na boczne boisko ( 2456 zł.), ławki dla zawodników rezerwowych (gospodarze, goście 

12999 zł.) oraz zestaw do nawadniania boiska (7900 zł). Zostało zlecone wykonanie projektu 

zadaszenia widowi.    

Boisko wielofunkcyjne ORLIK  

Boisko Wielofunkcyjne ORLIK  jest czynne w następujących terminach:                                        

1) zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Działoszynie od 

poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, za wyjątkiem wakacji i ferii;  

2) boiska dostępne dla wszystkich zainteresowanych: od poniedziałku do piątku w godz.14:00 – 22:00,  

Jest ono ogólnie dostępne dla społeczności Miasta i Gminy Działoszyn. Instruktorzy sportu prowadzą 

zajęcia dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy jak również bierzemy udział w ogólnopolskich 

turniejach   Puchar Tymbarku oraz organizujemy mniejsze regionalne turnieje głównie piłka nożna. 

Dochody hali sportowej w 2018 roku wyniosły: 50.544,68 zł. 
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14.3. Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie 

 

Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna                  

i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego 

ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą  i sztuką, rozpoznawanie, 

rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie 

wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach powyższych zadań statutowych w 2018 roku 

w salach MGDK zorganizowano 4 konkursy, 15 prelekcji, 7 szkoleń i warsztatów, 15 wykładów                   

i spotkań, 15 spektakli teatralnych, 10 koncertów, 5 wystaw, 18 seansów filmowych na dużej Sali 

kinowej i 72 seanse w Sali Kina za Rogiem, 3 kiermasze, 2 festiwale, 1 spotkanie kabaretowe oraz 2 

przeglądy. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie był również organizatorem                           

i współorganizatorem 7 festynów plenerowych oraz 5 wycieczek. Łącznie z naszej oferty kulturalnej 

w 2018 roku skorzystało około 15 800 osób. Grupy artystyczne oraz przedstawiciele grup brali 

również udział w festynach, przeglądach i konkursach organizowanych przez inne placówki bądź 

stowarzyszenia, także poza terenem gminy Działoszyn. 

 W strukturach MGDK działają: zespół taneczny „Tęcza”, sekcja plastyczna, grupa wokalna 

oraz soliści. W trakcie roku działała też sekcja zumby i jumping fitness, zajęcia z jogi oraz sekcja 

robotyki. Od  listopada 2018 r. w salach MGDK odbywają się również bezpłatne kursy podstawowej 

obsługi komputera oraz nauki języka angielskiego, adresowane głównie do seniorów. Są one 

organizowane przez zewnętrznego trenera ze wsparciem środków unijnych. Kontynuowana jest 

współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Działoszynie. Dużą popularnością cieszy się 

wznowiona działalność kina WARTA. Dobrze układa nam się współpraca z placówkami oświatowymi 

z terenu naszej gminy jak i gmin sąsiednich (także z województwa śląskiego i z opolskiego), 

parafiami, lokalnymi stowarzyszeniami z terenu gminy oraz mediami. 

 W 2018 roku kontynuowano również współpracę kulturalną z zespołami folklorystycznymi,  

w tym z zespołem ze Słowenii. W ramach tej współpracy odbyły się już  III jesienne Spotkania                   

z Folklorem. W trakcie Spotkań obyły się warsztaty taneczne ph. „W rytmie polki i owijoka” oraz 

uroczysty koncert zespołów z Ukrainy, Słowenii i zespołu „Trębaczewianie”. Już po raz trzeci byliśmy 

też współorganizatorem Międzypowiatowego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych. 

 W oparciu o dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zorganizowanie                    

i uruchomienie małego kina społecznościowego w ramach sieci „Kino za Rogiem” i dotację celową 

Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, uruchomiono w 2018 r. małe kino społecznościowe dla 25-30 

osób. Z jego oferty skorzystało od kwietnia do końca grudnia 2018 r. 955 osób podczas 72 seansów.  

Funkcjonowanie MGDK w 2018 roku 

 Zakończona w 2017 roku termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury              

w Działoszynie, wymusiła konieczność remontu pomieszczeń biurowych MGDK, zaplecza socjalnego 

oraz części holu.  Dla potrzeb Kina za Rogiem dokończono na początku 2018 r. modernizację klatki 

schodowej i pomieszczeń toalety. 

 W 2018 roku MGDK w Działoszynie uzyskał dofinansowanie w kwocie 70 000 zł ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Infrastruktura domów kultury, na zakup 

sprzętu komputerowego oraz nagłośnieniowo-oświetleniowego. Całkowita wartość zadania pt. 

„Światło i dźwięk nad Wartą – nowe multimedia w MGDK w Działoszynie” wyniosła 108 609,75,              

w tym dotacja celowa Miasta i Gminy Działoszyn w kwocie 38 609,75. Rozpoczęto przygotowania do 

modernizacji Sali widowiskowej MGDK w Działoszynie. W tym celu zlecono przygotowanie 

dokumentacji dla powyższego zadania. Jej koszt wyniósł 50 510 zł i został opłacony ze środków 

dotacji celowej Miasta i Gminy Działoszyn. 
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Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie w 2018 r. 

 

 Zgodnie z umową na realizację zadania pn.: Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki 

i Rekreacji w Działoszynie, podpisaną powtórnie po przetargu w sierpniu 2018 r., kontynuowano 

działalność Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie – bazy noclegowej Centrum 

Obsługi Turystycznej, ul. Skarbczyńskich 1 w Działoszynie, jak też punktu gastronomicznego                      

w obiekcie Przystani Kajakowej ul. Grunwaldzka 1 a (od kwietnia do końca września 2018 r.). 

 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano w budynku Centrum Obsługi 

Turystycznej (hotel) 5068 noclegów, udostępniano salę na uroczystości rodzinne i szkolenia. Obiekt 

Przystani kajakowej odwiedziło łącznie w sezonie letnim 2018 roku 12 517 osób. W budynku hotelu 

odbywają się również obecnie zajęcia z robotyki dla dzieci – uczestników zajęć w MGDK,  zajęcia 

jogi oraz kursy dla seniorów. Na bieżąco udzielane są informacje turystyczne i udostępniane materiały 

promocyjne o gminie Działoszyn i regionie.         

 

W okresie letnim w plenerze zorganizowano:  

 Dzień Dziecka,  

 Festyn „Zlot Foodtrucków”  

 ogniska i spotkania dla gości naszego hotelu, 

 pikniki rodzinne, połączone ze spektaklami teatralnymi dla dzieci, 

 zajęcia wakacyjne dla dzieci 

 

 

 Przychody MGDK w Działoszynie ogółem:  

 

Zaplanowane - 1 366 044,45 

Wykonane  - 1 369 107,97 (w 100,22 % ) i obejmują:  

  

 dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na działalność Miejsko-

Gminnego Domu Kultury, 

 dotację celową na działalność Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji,  

 przychody z usług tj. z tytułu najmu lokali i pomieszczeń, sprzedaży biletów, opłat               

i akredytacji za udział w festiwalach organizowanych przez MGDK, opłat za udział               

w zorganizowanych zajęciach, przychody z najmu pokoi hotelowych w ROTiR, 

dofinansowania w formie sponsoringu na organizację imprez kulturalnych,  

 przychody ze sprzedaży towarów tj. działalności sprzedażowej prowadzonej                        

w budynku przystani kajakowej (działalność gastronomiczna) oraz w budynku hotelu    

i kina. 

 pozostałe przychody: przychody z tytułu refundacji kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 

bonu zatrudnieniowego, różnice VAT wynikające z zaokrągleń, odszkodowania, 

kapitalizacja odsetek, dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu 

Kultury w Działoszynie" w pozostałej części. 

 

Koszty MGDK w Działoszynie ogółem: 

 

Zaplanowane - 1 366 044,45 

Wykonane - 1 364 137,77 zł (w 99,86 %). Na wykonanie składają się: 
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-Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w MGDK, pochodne od płac, w tym składki 

ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umów zlecenie 

(instruktorzy), świadczenia na rzecz pracowników, w tym wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń, świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia. 

 

- Na koszty stałe składa się: zakup energii, paliwa i wody do obiektów MGDK , COT i PK 

oraz gazu do budynków MGDK i COT, koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, 

koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, 

ogrodniczych, koszty zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, koszty 

materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących remontów, koszty usług, w tym odbiór 

odpadów, usługi pocztowe, połączenia telefoniczne, internet, opłata za odbiór ścieków, 

obowiązkowe przeglądy budynków i p/poż, koszty napraw, ubezpieczeń, koszty podróży 

służbowych pracowników, koszt inspektora ds. RODO. 

- Pozostałe koszty operacyjne wynikają z likwidacji, różnic VAT pomiędzy deklaracją                     

a ewidencją oraz poniesionych kosztów egzekucyjnych.  

 

14.4. Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Działoszyn  

Inwestycje, modernizacje, remonty, zmiany w infrastrukturze bibliotek 

publicznych przeprowadzone w ostatnim roku. 

Filia Biblioteczna w Raciszynie – lokal w szkole Podstawowej w Raciszynie                  

–  bez zmian. W ramach tej Filii prowadzony jest też Punkt Biblioteczny przy 

Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach 

Filia Biblioteczna w Trębaczewie – lokal w Przedszkolu Publicznym w Trębaczewie zakupiono 19 

regałów na stelażu metalowym, które zastąpiły stare zużyte drewniane, przeprowadzono malowanie 

wszystkich pomieszczeń.  

Biblioteka Publiczna w Działoszynie – budynek Urzędu Gminy pozyskano nowe pomieszczenia po 

firmie PITSOFT, które służą na salę konferencyjną, wystawową, magazyn, księgowość. 

Przeprowadziliśmy remont polegający na gipsowaniu, malowaniu pomieszczeń, wymiany instalacji 

elektrycznej, położeniu posadzek, wymiany drzwi, parapetów. Ponadto wymieniliśmy wszystkie 

grzejniki, rurki centralnego ogrzewania i przeszliśmy na ogrzewanie gazowe. Całość sfinansował 

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn w ramach środków własnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Wymieniliśmy ok. 30 regałów na metalowe. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. 

Aktualizowaliśmy system biblioteczny Sowa na najnowszy SOWA2.     

Dotacje, Programy, Granty 

- "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu Biblioteki Narodowej oraz 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłym roku pozyskaliśmy kolejne 5 tys. na zakup 

216 książek. W latach 2004-2018 zakupiono do Biblioteki w Działoszynie i jej filii w Raciszynie                  

i Trębaczewie 4920 książek: powieści, nowych lektur, oraz woluminów dla studentów. Kwota 

dofinansowania 111. 400,00 zł (sto jedenaście tysięcy czterysta).                

- Program Rozwoju Bibliotek. realizowany od 2011 r. do chwili obecnej. Program Rozwoju Bibliotek 

to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych 

znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki 

ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju 

Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundusze pochodzą z grantu 

przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są 

przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, 
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wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. W ramach dotacji biblioteki zostały 

wzbogacone o sprzęt komputerowy: 4 komputery, laptop, 3 urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, 3 

aparaty cyfrowe, projektor z ekranem. Wszystko z najnowszym oprogramowaniem biurowym. 

Wartość dofinansowania sprzętu: 21 437,36 zł. Wartość rynkowa oprogramowania 22 456 $ 

- Staże Zawodowe. Biblioteka realizuje staże zawodowe na podstawie umowy z Zespołem Szkół  im. 

M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie. Umowa finansowana z Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje 

Umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską i województwo łódzkie. 

-  Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach (CKNONW) przy Filii w Trębaczewie 

Projekt Centra Kształcenia na odległość na wsiach powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia 

możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. W Projekcie wzięły udział osoby, 

które chciały podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje 

szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie zdobyć lepszą, ciekawszą pracę oraz podnieść swoją 

pozycję społeczną. W latach 2007-2015 uczestnicy Projektu mieli możliwość rozpoczęcia nauki 

bazując na unikalnych kursach. Udział w szkoleniach był bezpłatny! Każdy uczestnik, który zakończył 

szkolenie uzyskał certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę w danej dziedzinie. Projekt realizowany 

był przez Konsorcjum, w skład, którego weszły: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w 

Zielonej Górze, 4system Polska Sp. z o.o., Ecorys Polska Sp. z o.o., Fundacja Pomocy Matematykom i 

Informatykom Niesprawnym Ruchowo. W naszej gminie Centrum Kształcenia na Odległość na 

Wsiach działało przy Bibliotece Publicznej MiG Działoszyn - Filia w Trębaczewie i obecnie pełni 

funkcję Czytelni Internetowej z bezpłatnym dostępem do Internetu. Kwota pozyskanej dotacji: 73 000 

zł 

- Biblioteka+ 

Program Biblioteka + jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

koordynowanym przez Instytut Książki. 

Obejmuje cztery obszary działań: 

 stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego systemu komputerowego MAK +, 

 internetyzacja bibliotek, 

 szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji, 

 uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych. 

Biblioteka w ramach programu skorzystała na razie z dwóch komponentów: 

1. Internetyzacja - Akademia Orange dla bibliotek w ramach grantu uzyskaliśmy zwrot kosztów 

utrzymania Internetu wartość dofinansowania: 963,85 zł 

2. 9 dni (3 x 3 dni) bezpłatnych szkoleń w zakresie nowych kompetencji dla 4 pracowników z pełnym 

wyżywieniem i noclegiem.      

Zbiory biblioteczne, statystyki. 

Ogółem w bibliotece w Działoszynie i filiach posiadamy 45 178 książek. W roku 2018 zakupiono 550 

książek za 15 000 zł. Zarejestrowano 2292 czytelników, którzy wypożyczyli 26388 woluminów. 

Razem bibliotekę odwiedziły 13904 osoby (wypożyczalnia, czytelnia, różnorodne imprezy 

kulturalne). 

Wybrane formy pracy zrealizowane w 2018 roku 

- Konkurs poetycki „W słowach utopieni…” 

30 listopada 2018 r. w Filii Bibliotecznej w Raciszynie odbyła się uroczysta gala 

podsumowująca X edycję Konkursu Poetyckiego „W słowach utopieni…” organizowanego przez 
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Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Działoszyn oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkołę 

Podstawową im. Marii Konopnickiej w Raciszynie. Patronat nad jubileuszową edycją konkursu objął 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn.  

- Działalność Regionalnego Klubu Literackiego „Drzewo Poznania”. Wieczorek poetycki „Drzewo 

Poznania… w słowach utopieni”. Członkowie Regionalnego 

Klubu Literackiego „Drzewo Poznania” działającego przy 

naszej Bibliotece przedstawili własną twórczość poetycką 

oraz promowali wydany w 2017 roku tomik poezji „Drzewo 

Poznania … w słowach utopieni”. 

W 2018 r. zorganizowano 2 spotkania autorskie dla 

dorosłych: 

A. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą  

B. Spotkanie autorskie z Agatą Kołakowską  

oraz 2 spotkania autorskie dla dzieci: 

A. Spotkanie autorskie z Dariuszem Rekoszem  

B. Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką,  

-  Narodowe Czytanie 2018 

Już po raz czwarty biblioteka włączyła się w obchody ogólnopolskiej akcji Narodowego 

Czytania. Podczas spotkania, które wyjątkowo odbyło się 6 września wspólnie odczytane został 

wybrane fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego uzupełnione streszczeniem lektury. Każda 

czytająca osoba otrzymała podziękowanie wraz z pamiątkowym stemplem akcji otrzymanym od 

kancelarii prezydenckiej. 

- Konkurs plastyczno – poetycki „Baśnie i legendy naszego regionu” 

20 kwietnia 2018 r. Bibliotece odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego 

"Baśnie i legendy naszego regionu". Konkurs został zorganizowany przez Wydawnictwo Precjoza 

przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz naszej Biblioteki. Adresowany był do dzieci 

przedszkoli, szkół podstawowych i młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z gminy 

Działoszyn. W konkursie udział wzięło 54 uczniów (39 w konkursie plastycznym i 15 w konkursie 

literackim).  

Pokonkursowa publikacja "Legendy i baśnie 

GMINY DZIAŁOSZYN" 

Dzięki Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Działoszyn oraz Wydawnictwu Precjoza 

udało się stworzyć piękną publikację  

zatytułowaną "Legendy i baśnie GMINY 

DZIAŁOSZYN", która jest efektem zmagań 

konkursowych podjętych przez dzieci                   

i młodzież z ternu gminy. 
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- Dni Kultury Chrześcijańskiej 
 

Tradycyjnie jak co roku w maju Biblioteka włączyła się w obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej 

organizując w 2018 roku Prelekcję Teresy Szczerkowskiej autorki książek „Działoszyn i okolice” oraz 

„Dawny Działoszyn i jego mieszkańcy”. 

Lekcje biblioteczne, imprezy okolicznościowe, zajęcia plastyczne oraz warsztaty tkackie 

W 2018 roku w Bibliotece Publicznej MiG Działoszyn oraz Filiach Bibliotecznych                            

w Trębaczewie i Raciszynie zorganizowanych zostało wiele lekcji bibliotecznych, których tematyka 

dostosowana była do potrzeb konkretnych grup wiekowych. Oprócz tradycyjnych lekcji                                

w Bibliotekach organizowane były również spotkania na terenie placówek oświatowych oraz 

różnorakie zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych: zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne, gry                     

i zabawy, głośne czytanie bajek, seanse filmowe, itp.  

W Bibliotece w Działoszynie cotygodniowo organizowane są zajęcia plastyczne, podczas 

których dzieci rozwijają swoje pasje oraz twórcze myślenie. Zajęcia kierowane są dla dzieci od lat 5, 

na których realizowane są prace artystyczne w różnych technikach plastycznych. Dodatkowo, również 

cotygodniowo prowadzone są warsztaty tkackie kierowane dla starszych grupy wiekowej. Na 

warsztatach realizowane są formy plastyczne z miękkich materiałów tekstylnych. 

Wystawy 

W Bibliotece Publicznej MiG Działoszyn organizowanych jest wiele wystaw. W 2018 roku 

zorganizowane zostały 3 wystawy: 

A. październik/grudzień Wystawa rysunku malarstwa Pauliny Klimczak (Działoszyn) 

B. czerwiec/ sierpień Polska Niepodległa - pokonkursowa wystawa prac plastycznych dzieci                   

i młodzieży z terenu gminy Działoszyn 

C. kwiecień/ maj Baśnie i legendy naszego regionu – pokonkursowa wystawa prac plastycznych 

dzieci z terenu gminy Działoszyn 

 

Informacja z wykonania budżetu Instytucji Kultury za 2018 rok 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn  

 

Przychody na dzień 31.12.2018 

 

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 458.187,73 zł, z tego: 

 - dotacja podmiotowa od organizatora 450.000,00 zł 

- odsetki 441,42 zł 

- Przychody własne 1099,80 zł 

- Dotacja Biblioteka Narodowa 5.000,00 zł 

- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 1646,51 zł 

 

Koszty poniesione na dzień 31.12.2018 wynosiły 457.810,15zł 

 

14.5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach jest placówką dziennego pobytu 

przeznaczona dla osób dorosłych wykazujących    zaburzenia psychiczne  i niepełnosprawność  

intelektualną, zamieszkałych na terenie gminy Działoszyn, gminy Wierzchlas  z którą zostało 

podpisane porozumienie w dn. 04.01.2011r. i gminą Siemkowice w dn. 13.05.2015 r. 

Z terenu gminy Działoszyn uczestniczyło na zajęciach 25 osób, z terenu gminy Wierzchlas             

– 3 osoby i z terenu gminy Siemkowice 2 osoby. Brały one udział w poszczególnych zajęciach 

zgodnie z rocznym oraz miesięcznymi planami pracy. Zajęcia realizowane były zgodnie                                 

z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego uwzględniającym 
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zainteresowania i możliwości, a także aktualny stan psychofizyczny każdego uczestnika. Aktualnie 31 

osób posiada wydane decyzje administracyjne uprawniające do udziału w zajęciach w ŚDS. 

 

Podstawową metodą pracy z uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie 

wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron                                   

i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć. 

Głównymi formami pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy  są: 

• terapia indywidualna 

• terapia grupowa 

• terapia zbiorowa 

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim uczestnikom: 

• dowóz do placówki 

• spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego 

• rehabilitację ruchową i usprawniającą 

• terapię zajęciową np. rysowanie, malowanie; treningi funkcjonowania w życiu codziennym                         

i zaradności życiowej, trening kulinarny, trening techniczny, a także wykonywanie prac okazjonalnych 

jak: świąteczne kartki, stroiki, w okresie wiosennym siew nasion, utrzymywanie przydomowego 

ogródka.  Wymienione oddziaływania wspierały uczestników w dążeniu do zwiększenia zaradności                  

i samodzielności w różnych sferach życia codziennego. 

  W roku 2018 uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w imprezach 

integracyjnych:  

 XIII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2018” 

organizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

  XV Integracyjna Megadyskoteka w klubie „Protector” w Białej k. Wielunia organizowana 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku gmina Galewice. 

 Wycieczka integracyjna do ZOO Safari Borysew 

 XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2018 „Święta piernikiem pachnące”                                              

pod honorowym patronatem Burmistrza Łasku.  

 III Turniej Tenisa Stołowego w ŚDS w Bobrownikach 

 Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny organizowany przez MGDK w Działoszynie 

 

Realizacja dochodów budżetowych 

 

Dotacja celowa udzielona z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2018 w wysokości 568.370,40 

zł wykorzystana została na działalność statutową Środowiskowego Domu Samopomocy                              

w Niżankowicach. 

Wpłaty z tytułu odpłatności uczestników za pobyt i usługi świadczone przez jednostkę 

przekazywane są przez opiekunów uczestników bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta i Gminy 

Działoszyn. Całość dochodów z tytułu odpłatności wyniosła 9.674,78 zł z czego 95% stanowi 

należność budżetu państwa tj. 9.185,92 zł, natomiast 5% - 488.86 zł stanowi dochód należny 

jednostkom samorządu terytorialnego. 
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15. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE  

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Działoszynie w kadencji 2014- 2018 

w 2018 r. 

 

1. Uchwała Nr XLVIII/299/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta                 

i Gminy Działoszyn na 2018 rok 

2. Uchwała Nr  XLIX/300/18 z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta                      

i Gminy Działoszyn na 2018 rok 

3. Uchwała Nr XLIX/301/18 z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027 

4. Uchwała Nr XLIX/302/18 z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Działoszyn 

przez Województwo Łódzkie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami 

wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy 

Działoszyn do zawarcia porozumienia 

5. Uchwała Nr XLIX/303/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XL/266/17 Rady 

Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie i wysokości dodatkowej opłaty za 

wydłużony popyt dziecka w Żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

6. Uchwała Nr XLIX/304/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/17 

Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie na 2018 rok. 

7. Uchwała Nr XLIX/305/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,                             

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania. 

8. Uchwała Nr XLIX/306/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn. 

9. Uchwała Nr XLIX/307/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własności Gminy Działoszyn. 

10. Uchwała Nr XLIX/308/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn. 

11. Uchwała Nr XLIX/309/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn. 

12. Uchwała Nr XLIX/310/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Działoszyn. 

13. Uchwała Nr XLIX/311/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej terenu 

położonego w obrębie 3 Miasta Działoszyn. 

14. Uchwała Nr XLIX/312/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów terenów położonych w obrębie 

geodezyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn. 

15. Uchwała Nr XLIX/313/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi nas skargę 

kasacyjną złożoną przez WKG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Raciszynie od postanowienia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 grudnia 2017r., sygn. akt II SA/Łd 

783/17 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Działoszynie                 

w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia ww. skargi przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 
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16. Uchwała Nr XLIX/314/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/271/17 

Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. 

17. Uchwała Nr XLIX/315/18 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu 

Miasta i Gminy Działoszyn dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta               

i Gminy Działoszyn dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządowymi 

terytorialnego, oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania                                 

i wykorzystania, jak również terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. 

18. Uchwała Nr L/316/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Działoszyn na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym. 

19. Uchwała Nr L/317/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Działoszyn na 

stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

20. Uchwała Nr L/318/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienie Burmistrza Miasta                 

i Gminy Działoszyn do zawarcia w imieniu Miasta i Gminy Działoszyn porozumienia 

partnerskiego z Gmina Crna nad Koroskiem. 

21. Uchwała Nr L/319/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 rok. 

22. Uchwała Nr L/320/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 

23. Uchwała Nr L/321/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 rok". 

24. Uchwała LI/322/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2018 r. 

25. Uchwała LI/323/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/315/18 Rady 

Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji               

z budżetu Miasta i miny Działoszyn dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie 

Miasta i Gminy Działoszyn przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego, oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania                 

i wykorzystania, jak również terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. 

26. Uchwała LI/324/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn 

(V edycja). 

27. Uchwała LI/325/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach 

ewidencyjnych Działoszyn, Trębaczew, Zalesiaki położonych w gminie Działoszyn. 

28. Uchwała LI/326/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi 

wojewódzkiej Nr 491, w obrębie ewidencyjnym Raciszyn, w gminie Działoszyn. 
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29. Uchwała LI/327/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 5725 położonej                    

w obrębie ewidencyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn. 

30. Uchwała LI/328/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Działoszyn, w gminie Działoszyn 

31. Uchwała LI/329/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E 

Zalesiaki-Raciszyn, odc. dł. ok. 1930 m". 

32. Uchwała LI/330/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 rok. 

33. Uchwała LI/331/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 

34. Uchwała LI/332/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania rozbudowy, nadbudowy      

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdującego się na działce o numerze 

ewidencyjnym 1/2, obręb Raciszyn, położonej na terenie Działoszyńskiego Zespołu Przyrodniczo 

-Krajowego. 

35. Uchwała Nr LII/333/18 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 702/1, 702/2, 703, 736/1, 736/2, 735, 705 położonych w 

obrębie Sadowiec, działka 652 położonej w Działoszynie obręb 2 miasta Działoszyn, działek 676, 

677, 577/1, 577/2, 578, 595, 680, 2707 obręb Działoszyn Wieś, oraz działek 5774/1, 5774/2 

położonych w obrębie Trębaczew. 

36. Uchwała Nr LII/334/18 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 rok. 

37. Uchwała Nr LII/335/18 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowe Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 

38. Uchwała Nr LII/336/18 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Działoszyn. 

39. Uchwała Nr LII/337/18 z dnia 22 maja 2018 r.  w sprawie zmiany "Regulaminu udzielenie                   

i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródła ciepła w celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn " stanowiącego Załącznik do 

Uchwały Nr XLII/271/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r.                      

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie 

źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, 

zmienionego Uchwałą Nr XLIV/289/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 grudnia 2017 r. 

oraz Uchwałą Nr XLIX/314/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 marca 2018 r. 

40. Uchwała Nr LIII/338/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Działoszyn za 2017 r. 

41. Uchwała Nr LIII/339/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 

42. Uchwała Nr LIII/340/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta               

i Gminy Działoszyn. 

43. Uchwała Nr LIII/341/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Miejskiej oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie na II 

półrocze 2018 r. 

44. Uchwała Nr LIII/342/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta                       

i Gminy Działoszyn na 2018 rok. 

http://www.e-bip.pl/Start/12380/ActDetails/143918
http://www.e-bip.pl/Start/12380/ActDetails/143918
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45. Uchwała Nr LIII/343/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Działoszyn. 

46. Uchwała Nr LIII/344/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn. 

47. Uchwała Nr LIII/345/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

nieruchomości w postaci Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Działoszyn w użytkowanie Operatorowi wyłonionemu w drodze 

przetargu nieograniczonego. 

48. Uchwała Nr LIII/346/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego "Działoszyn V"                                

i projektowanego terenu górniczego "Niwiska Górne-Grądy I" w granicach gminy Działoszyn              

w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 10ZL. 

49. Uchwała Nr LIII/347/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Działoszyn w części dotyczącej miejscowości 

Kapituła Sęsów, Bobrowniki, Kiedosy Szczepany, Kolonia Lisowice. 

50. Uchwała Nr LIII/348/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Trębaczew przy ul. Wyzwolenia,               

w gminie Działoszyn. 

51. Uchwała Nr LIII/349/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Raciszyn przy ul. Działoszyńskiej. 

52. Uchwała Nr LIV/350/18  z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 r.  

53. Uchwała Nr LIV/351/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 

54. Uchwała Nr LIV/352/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania przebudowy dachu 

budynku hali produkcyjnej nr 1/1, budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej                           

z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,9 kWp na dachach budynków hal 

produkcyjnych oraz elektrycznej linii odbiorczej, na działkach oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 307/1, 307/2 obręb geodezyjny Zalesiaki, położonych na terenie Działoszyńskiego 

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. 

55. Uchwała Nr LV/353/18 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 rok. 

56. Uchwała Nr LV/354/18 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 

57. Uchwała Nr LVI/355/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta                               

i Gminy Działoszyn na 2018 rok. 

58. Uchwała Nr LVI/356/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 

59. Uchwała Nr LVI/357/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania przebudowy 

budynku gospodarczego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 360, obręb 4 

miasta Działoszyn położonej na terenie Działoszyńskiego Zespołu Przyrodniczo                                

- Krajobrazowego. 

60. Uchwała Nr LVI/358/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży                           

i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz ograniczeń 

sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. 

61. Uchwała Nr LVI/359/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. 
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62. Uchwała Nr LVI/360/18 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn. 

63. Uchwała Nr LVII/361/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

64. Uchwała Nr LVII/362/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta                   

i Gminy Działoszyn na 2018 rok. 

65. Uchwała Nr LVII/363/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 

66. Uchwała Nr LVII/364/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen wody                   

i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. 

67. Uchwała Nr LVII/365/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi 

powiatowej Nr DP 3502 E w obrębie geodezyjnym Raciszyn, Zalesiaki w gminie Działoszyn. 

68. Uchwała Nr LVII/366/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 543, 544,721, 719, 718, 717 położonych w obrębie geodezyjnym Kiedosy 

Szczepany. 

69. Uchwała Nr LVII/367/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 279, 280, 281 położonych w obrębie 3 Miasta Działoszyn. 

70. Uchwała Nr LVII/368/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Działoszyn (VI edycja). 

71. Uchwała Nr LVII/369/18 z dnia 11 września 2018 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów terenów położonych w obrębie 

geodezyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn. 

72. Uchwała Nr LVII/370/18 z dnia 11 września 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn. 

73. Uchwała Nr LVIII/371/18 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta                  

i Gminy Działoszyn na 2018 rok. 

74. Uchwała Nr LVIII/372/18 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 

75. Uchwała Nr LVIII/373/18 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

76. Uchwała Nr LVIII/374/18 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 rok". 

77. Uchwała Nr LIX/375/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Działoszyn 

78. Uchwała Nr LIX/376/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Bobrowniki. 

79. Uchwała Nr LIX/377/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Draby. 

80. Uchwała Nr LIX/378/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Grądy. 
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81. Uchwała Nr LIX/379/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Kiedosy. 

82. Uchwała Nr LIX/380/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Kolonia Lisowice. 

83. Uchwała Nr LIX/381/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Lisowice. 

84. Uchwała Nr LIX/382/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Niżankowice. 

85. Uchwała Nr LIX/383/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Posmykowizna. 

86. Uchwała Nr LIX/384/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Raciszyn. 

87. Uchwała Nr LIX/385/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Sadowiec Wieś. 

88. Uchwała Nr LIX/386/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Sadowiec Wrzosy. 

89. Uchwała Nr LIX/387/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Stacja. 

90. Uchwała Nr LIX/388/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Szczyty. 

91. Uchwała Nr LIX/389/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Trębaczew. 

92. Uchwała Nr LIX/390/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Zalesiaki. 

93. Uchwała Nr LIX/391/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Zalesiaki Pieńki. 

94. Uchwała Nr LIX/392/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 

wymogów raportu o stanie gminy. 

95. Uchwała Nr LIX/393/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

96. Uchwała Nr LIX/394/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy 

Sadowskiej, w mieście Działoszyn. 

97. Uchwała Nr LIX/395/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta           

i Gminy Działoszyn na 2018 rok. 

98. Uchwała Nr LIX/396/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 

99. Uchwała Nr LX/397/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta                          

i Gminy Działoszyn na 2018 rok. 

100. Uchwała Nr LX/398/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Działoszynie w kadencji 2018- 2023 

w 2018 r. 

 

1. Uchwała Nr I/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru 

 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie. 

2. Uchwała Nr I/2/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Działoszynie. 

3. Uchwała Nr I/3/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru 

 Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Działoszynie. 

4. Uchwała Nr I/4/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Działoszynie. 

5. Uchwała Nr I/5/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Działoszynie. 

6. Uchwała Nr I/6/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków              

i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie. 

7. Uchwała Nr I/7/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych 

komisji Rady Miejskiej w Działoszynie. 

8. Uchwała Nr I/8/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania na 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. 

9. Uchwała Nr I/9/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Rafała Tadeusza Draba na 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. 

10. Uchwała Nr II/10/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 

stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2019 roku. 

11. Uchwała Nr II/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2019 roku. 

12. Uchwała Nr II/12/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

13. Uchwała Nr II/13/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 

na obszarze Miasta i Gminy Działoszyn. 

14. Uchwała Nr II/14/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie  zmiany Uchwały nr XL/265/17 Rady 

Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie utworzenia Żłobka im. Kubusia 

Puchatka w Działoszynie oraz nadania mu Statutu. 

15. Uchwała Nr II/15/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Działoszyn. 

16. Uchwała Nr II/16/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do udzielenia pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu 

 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

17. Uchwała Nr II/17/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad odstępowania od żądania zwrotu 

wydatków na świadczenia w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole                     

i w domu” na lata 2019-2023. 

18. Uchwała Nr II/18/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego 

programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023. 

19. Uchwała Nr II/19/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 rok. 

20. Uchwała Nr II/20/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta 

i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok. 

21. Uchwała Nr II/21/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta                     

i Gminy Działoszyn. 

22. Uchwała Nr III/22/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 rok. 

23. Uchwała Nr III/23/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta  i Gminy Działoszyn na lata 2018-2027. 
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24. Uchwała Nr III/24/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030. 

25. Uchwała Nr III/25/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2019 r. 

26. Uchwała Nr III/26/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków 

wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 

terenie Miasta i Gminy Działoszyn w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 26 lipca 2019 r. 

27. Uchwała Nr III/27/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargi 

Wojewody Łódzkiego na Uchwały od Nr LIX/376/18 do Nr LIX/391/18 Rady Miejskiej                      

w Działoszynie z dnia 17 października 2018 r. oraz udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Rady Miejskiej w Działoszynie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

w sprawach ww. skarg. 

28. Uchwała Nr III/28/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 

Działoszyn do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II                 

- transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na 

przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta                 

i Gminy Działoszyn”. 

29. Uchwała Nr III/29/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany „Regulaminu  udzielania                  

i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących  ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do 

 Uchwały Nr XLII/271/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r.                      

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie 

źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, 

zmienionego Uchwałą Nr XLVI/ 289/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 grudnia 2017 r. 

oraz Uchwałą Nr XLIX/314/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 marca 2018 r., oraz 

uchwałą Nr LII/337/18 z dnia 22 maja 2018 r. 

30. Uchwała Nr III/30/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

częściowej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Działoszyn. 

31. Uchwała Nr III/31/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego problematykę surowców 

mineralnych w obrębie geodezyjnym Działoszyn Wieś. 

32. Uchwała Nr III/32/18  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej                    

w Działoszynie w I półroczu 2019 r.    

 

    W 2018 r. Rada Miejska w Działoszynie kadencji 2014-2018 obradowała na trzynastu sesjach 

Rady Miejskiej w Działoszynie. Podczas posiedzeń Rady Miejskiej w Działoszynie zostało podjętych 

100 uchwał. 12 uchwał dotyczyło zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok. 11 

uchwał dotyczyło zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018 

-2027.  

     Rada Miejska w Działoszynie podjęła również uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn 

za 2017 r. oraz udzieliła absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba  

z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.  

 

W związku z wyborami samorządowymi Rada Miejska w Działoszynie dokonała podziału 

Miasta i Gminy Działoszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz podziału Miasta i Gminy Działoszyn na stałe 

obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Utworzono również odrębny obwód głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
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Rada Miejska w Działoszynie w 2018 r. udzieliła upoważnienia dla Burmistrza Miasta                 

i Gminy Działoszyn do zawarcia w imieniu Miasta i Gminy Działoszyn porozumienia partnerskiego                

z Gmina Crna nad Koroskiem. 

 

W związku ze zmianą ustawy o wynagradzaniu pracowników samorządowych Rada Miejska                 

w Działoszynie podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. 

Na koniec pierwszego półrocza Rada uchwaliła plan pracy Rady Miejskiej oraz zatwierdziła plany 

pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie na II półrocze 2018 r. 

 

W 2018 r. Rada Miejska w Działoszynie podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  

Rada Miejska w Działoszynie uchwaliła 19 projektów uchwał w sprawie przystąpienia, zmiany                 

i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 2 uchwały w sprawie zmian 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Trzy uchwały Rady Miejskiej w Działoszynie dotyczyły wydania opinii w sprawie rozbudowy, 

bądź przebudowy budynków położonych na terenie Działoszyńskiego Zespołu Przyrodniczo                         

- Krajobrazowego. 

 

5 uchwał zostało podjętych przez Radę Miejską w Działoszynie w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn. Rada Miejska w Działoszynie 

podjęła również uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działoszyn oraz uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w postaci Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji               

w Działoszynie stanowiącej własność Miasta i Gminy Działoszyn w użytkowanie Operatorowi 

wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Uchwalono 2 uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy 

Działoszyn  na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na 

wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn,                  

a także 2 uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn dla 

niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn dla niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządowymi terytorialnego, oraz trybu przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, jak również terminu i sposobu rozliczania wykorzystania 

dotacji. 

 

W związku z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Działoszy Rada podjęła uchwały 

dotyczące ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie               

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, zatwierdzenia 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn, przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok", wprowadzenia 

Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach                  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn,                  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka                                

w Działoszynie i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony popyt dziecka w Żłobku, a także 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, określenia szczegółowych warunków przyznawania              

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz 

ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych, w sprawie zmiany uchwały Nr 
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XLIV/281/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia 

Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,                

o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 

i o wolontariacie na 2018 rok, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 

 

Rada Miejska w Działoszynie podjęła jedną uchwałę w sprawie udzielenia odpowiedzi nas skargę 

kasacyjną udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Działoszynie                               

w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

 

Podjęto 2 uchwały dotyczące dróg wojewódzkich i powiatowych. 

Dokonano uchwalenia 16 statutów sołectw z gminy Działoszyn oraz uchwalenia Statutu Gminy 

Działoszyn.  

 

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie podjęła 

uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Działoszyn. 

 

Pod koniec kadencji Rady Miejskiej w Działoszynie zostały również podjęte uchwały w sprawie: 

określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. 

 

W 2018 r. Rada Miejska w Działoszynie kadencji 2018-2023 obradowała na trzech sesjach Rady 

Miejskiej w Działoszynie. Podczas posiedzeń Rady Miejskiej w Działoszynie zostały podjęte 32 

uchwały. W początkiem kadencji Rady Miejskiej w Działoszynie po raz pierwszy Rada dokonała 

wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. Na pierwszym posiedzeniu Rady dokonano również 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej                   

w Działoszynie, powołano również Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Dokonano powołania  składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Działoszynie. Kolejnym 

zadaniem Rady Miejskiej w Działoszynie było podjęcie uchwał dotyczących podatków, opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Rada Miejska w 

Działoszynie uchwaliła zmianę Uchwały nr XL/265/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 

września 2017 roku w sprawie utworzenia Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie oraz nadania 

mu Statutu, uchwałę w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych                  

z mieszkańcami Miasta i Gminy Działoszyn, uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego 

programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad odstępowania od żądania 

zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. Uchwalono gminny wieloletni program osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na 

lata 2019-2023 oraz Program Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok. Dokonano zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Działoszyn na 2018 rok oraz ustalono wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. 

 

Rada Miejska w Działoszynie z końcem roku kalendarzowego dokonała zmian w budżecie Miasta                 

i Gminy Działoszyn na 2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy 

Działoszyn na lata 2018-2027. Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy 

Działoszyn na lata 2019-2030 oraz budżet  Miasta  i Gminy Działoszyn na 2019 r. Ustalono dopłaty 

do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 26 

lipca 2019 r. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargi Wojewody Łódzkiego na 

Uchwały od Nr LIX/376/18 do Nr LIX/391/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 17 października 
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2018 r. oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Działoszynie                       

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach ww. skarg oraz uchwałę w sprawie 

przystąpienia Miasta i Gminy Działoszyn do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu 

priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności 

oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju 

Elektromobilności Miasta i Gminy Działoszyn”. Dokonano zmiany „Regulaminu  udzielania                           

i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących  ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do 

 Uchwały Nr XLII/271/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, zmienionego Uchwałą Nr XLVI/ 

289/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/314/18 Rady 

Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 marca 2018 r., oraz uchwałą Nr LII/337/18 z dnia 22 maja 2018 r. 

Podjęto uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  i Gminy Działoszyn oraz uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

problematykę surowców mineralnych w obrębie geodezyjnym Działoszyn Wieś. Rada Miejska                   

w Działoszynie uchwaliła również plan pracy Rady oraz zatwierdziła plany pracy Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2019 r.    
  

Wszystkie projekty uchwał kierowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn na sesje Rady 

Miejskiej do uchwalenia związane były z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy             

o samorządzie gminnym. 
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16. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI  

16.1. Współpraca z powiatem Pajęczańskim 
 

W 2018 r. udzielono pomoc finansowej dla Powiatu Pajęczańskiego na wykonanie zadania pn. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Zalesiaki – Raciszyn o dł. 1930 m – koszt udzielonej pomocy 

finansowej to 150.000,00 zł, który został pokryty z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn. 

 

Miasto i Gmina Działoszyn wielokrotnie udzielała pomocy finansowej dla powiatu 

Pajęczańskiego w związku z modernizacją dróg powiatowych. Stan wielu nawierzchni będących                   

w zarządzie Powiatu Pajęczańskiego sprawia wiele problemów dla lokalnej społeczności. Jako 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn wychodzę naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i staram się 

wygospodarować środki finansowe w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na realizację zadań. 

Wspólnie z innymi samorządami w grudniu 2018  roku zostało przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Działoszyn skierowane pismo do Powiatu Pajęczańskiego w sprawie partycypacji w kosztach                       

w związku z poprawą dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. 

16.2. Akt współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn a Črna nad Koroskem w Słowenii 

 

W sierpniu 2018 r. został podpisany Akt Współpracy                 

i Przyjaźni pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn                   

i Gminą Črna na Koroškem ze Słowenii.                         

Przy podpisywaniu tego dokumentu Burmistrzowi 

towarzyszył Zespół Folklorystyczny Trębaczewianie.             

W ramach umowy partnerskiej będą podejmowane 

działania z zakresu dziedzictwa kulturowego, realizacji 

projektów współpracy finansowych ze środków Unii 

Europejskiej, wymiany młodzieży. 
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17. PODSUMOWANIE 

 

W raporcie o stanie Gminy zostały Państwu przedstawione informacje opisujące 

sytuację Miasta i Gminy Działoszyn pod względem gospodarki finansowej, środowiska, 

infrastruktury technicznej, ładu przestrzennego i społeczeństwa.   

   Zmiany jakie zachodzą corocznie na naszym terenie są efektem wytężonej pracy  

i mają na celu przede wszystkim poprawę warunków życia mieszkańców.   

  Staram się, aby wszystkie stawiane przed sobą cele były realne, zadania inwestycyjne, 

społeczne, oświatowe były realizowane w pełnym zakresie.   

  Osobiście uważam, że w roku 2018 udało nam się zrealizować bardzo wiele zadań  

i pozyskać środki zewnętrzne na ich realizację, a także pozyskać środki na realizację dużych 

przedsięwzięć na kolejne lata.   

   W swoich działaniach i podejmowanych decyzjach mam zawsze na uwadze dobro 

mieszkańców.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn 

     mgr Rafał Drab      

 


