
 

 

Inwestycje 

 Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej, wewnętrznej instalacji 
c.o., c.w.u. oraz elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskie-
go 19 w Działoszynie (budynek biblioteki) – w dniu 6 czerwca 2018 r. zo-
stała podpisana umowa z firmą MONTER ze Złoczewa na wykonanie wy-
mienionych prac oraz połączenie instalacji c.o. z nowo wybudowaną ko-
tłownią gazową znajdującą się w budynku UMiG w Działoszynie. Termin 
wykonania to wrzesieo 2018 r. Wartośd kontraktu – 145 506,30 zł. 
 Inwestycja ta jest kontynuacją poprzednich działao termomoder-
nizacyjnych w tym budynku. Działania mają na celu znaczne zmniejszenie 
zużywanej energii cieplnej, a co za tym idzie - zmniejszenie kosztów 
ogrzewania. 

Prace w budynku biblioteki i policji 

 Wykonanie kotłowni gazowej, c.w.u. oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum 
im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie – wykonano przyłącze gazowe do budynku pla-
cówki. Do kooca roku wykonana będzie instalacja dostarczająca gaz do kuchni. Pozostałe prace związa-
ne m.in. z budową kotłowni gazowej, po zapewnieniu środków finansowych, wykonane zostaną w przy-
szłym roku. 
 Kolejny obiekt gminny zostanie podłączony do sieci gazowej i dzięki nowoczesnej kotłowni 
zmniejszy koszty ogrzewania. Jest to również, co istotne, wpisane w działania burmistrza związane  
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.  
 W tym roku wykonano również dokumentację projektową przebudowy części pomieszczeo piw-
nicznych w budynku gimnazjum. Umożliwi to ich odrębne zagospodarowanie i wykorzystanie do innych 
celów. 

Prace w budynku gimnazjum w Działoszynie 

 Budowa świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Raciszyn.  
Ogłoszono przetarg i w dniu  
14 czerwca 2018 r. podpisano 
umowę na wykonawstwo  
z firmą WŁOD-BUD z Trębacze-
wa. Termin realizacji do  
28 czerwca 2019 r. Wartośd 
umowy – 836 400,00 zł. Do 
kooca roku 2018 wykonany 
zostanie zakres robót za łączną 
wartośd ok. 490 000,00 zł. 

Świetlica w Raciszynie 

 W dniu 3 kwietnia 2018 r. podpisano umowę z firmą Domagało Wnuk Architekci z Łodzi na 
wykonanie dokumentacji projektowej. Pozwoli ona na wykonanie prac budowlanych dostosowu-
jących budynek komunalny do wymogów aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Termin 
opracowania dokumentacji - 1 października 2018 r. Wartośd umowy – 24 600,00 zł. 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy  

budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie  

pod kątem dostosowania pod wymagania p.poż. 

Budowa świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Trębaczew - Stacja (etap I) 

 W dniu 25 czerwca 
2018 r. została podpisana 
umowa z Zarządem Woje-
wództwa Łódzkiego na dofi-
nansowanie projektu pn. 
„Zagospodarowanie działki 
na cele rekreacyjne w so-
łectwie Sadowiec Wieś”, 
który ma służyd mieszkao-
com sołectwa. Celem pro-
jektu jest poprawa jakości 
życia na obszarze wiejskim 
oraz ożywienie wspólnych 
więzi społeczeostwa  
i wzmocnienie ich aktywiza-
cji. 
 
 W ramach zadania 
zamontowano urządzenia 
na siłownię zewnętrzną, 
wykonano miejsce paleni-
skowe, a ze środków wła-
snych sołectwa uporządko-
wano teren działki i zaku-
piono trawę. 
 
Całkowita wartość projek-
tu: 18 421,10 zł 
fundusz sołecki -  
13 271,10 zł 
dotacja celowa na realizację 
małych projektów lokalnych 
realizowanych na terenach 
wiejskich - 5 000,00 zł 
inne źródła finansowania, 
tj. środki własne mieszkao-
ców sołectwa Sadowiec 
Wieś - 150,00 zł 

Siłownia zewnętrzna  
w miejscowości  
Sadowiec Wieś 
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 Wykonanie tej inwestycji 
zostało podzielone na dwa etapy. 
Pierwszy z nich, obejmujący wyko-
nanie obiektu w stanie surowym 
zamkniętym, tj. wybudowanie bu-
dynku, częściowe wykonanie dachu 
i orynnowania, montaż okien  
i drzwi zewnętrznych, wykonanie 
wewnętrznej instalacji sanitarnej, 
ma zostad zakooczony do 14 grud-
nia 2018 roku. Koszt pierwszego 
etapu to 157 440,00 zł. 
 Projektowany budynek świe-
tlicy wiejskiej to obiekt jednokondy-
gnacyjny, niepodpiwniczony. Fun-
damenty żelbetowe, ściany ze-
wnętrzne kondygnacji nadziemnych 
murowane z bloczków ceramicz-
nych, ocieplone warstwą izolacji 
termicznej ze styropianu oraz wełny 
mineralnej. Ściany wewnętrzne 
nośne i ścianki działowe murowane 
z bloczków ceramicznych. Konstruk-
cja dachu drewniana. Pokrycie da-
chu z blachodachówki. 
 Drugi etap realizacji tej in-
westycji zostanie wykonany w na-
stępnych latach w miarę możliwości 
finansowych gminy. 


