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1. WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r.
Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin na
przedstawienie organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy opracowanego raportu o stanie
gminy – został przedłużony o 60 dni.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn
w 2019 roku. W raporcie zostały ujęte informacje ogólne oraz informacje z zakresu ochrony
środowiska naturalnego, demografii i przedsięwzięć prorodzinnych oraz informacje finansowe,
informacje o realizacji polityk, programów i strategii, ładu przestrzennego, 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 2019 r. kadencji
2014-2018 obradowała podczas posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów;
Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej; Komisji Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji.
Według danych na dzień 31.12.2019 r. Miasto i Gminę Działoszyn zamieszkiwało: 12.522
mieszkańców, w tym 6325 kobiet i 6197 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:
Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn funkcjonowały następujące placówki:
1)
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie (do 31.08.2019 r.)
2)
Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą przy ulicy Zamkowa 1 w Działoszynie (do
31.08.2019 r.)
3)
Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą przy ulicy Szkolnej 4 w Działoszynie (do
31.08.2019 r.)
4)
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie wraz ze szkołą Filialną
w Szczytach, (od 01.09.2019 r.),
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5)
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Działoszynie (od 01.09.2019 r.),
6)
Publiczne Przedszkole w Szczytach (od 01.09.2019 r.)
7)
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie (od 01.09.2019 r.)
8)
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Działoszynie (od 01.09.2019 r.)
9)
Zespół Szkół w Trębaczewie, w którego skład wchodziło:
- Gimnazjum w Trębaczewie ( do 31.08.2019 r.)
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie
- Publiczne Przedszkole w Trębaczewie
1)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze szkołą Filialną w Kolonii Lisowice,
w którego skład wchodziło:
- Szkoła Podstawowa w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
- Publiczne Przedszkole w Raciszynie z Filią w Kolonii Lisowice
Dodatkowo na terenie Miasta i Gminy Działoszyn funkcjonował Żłobek im. Kubusia
Puchatka w Działoszynie, zapewniający opiekę dla około 60 dzieci oraz Niepubliczne
Przedszkole „Cyrk Malucha” w Działoszynie do którego uczęszczało około 25 dzieci.
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
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.
5

4. DEMOGRAFIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE
4.1 Demografia
Miasto i Gminę Działoszyn zamieszkuje według danych na dzień 31.12.2019 roku 12.522
mieszkańców w tym 6325 kobiet i 6197 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 103,55 osoby na
1 km². Liczba osób zamieszkujących w mieście wynosi 5852.
4.2 Przedsięwzięcia Prorodzinne
4.2.1 Gminny program wspierania rodziny
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie od 1 stycznia 2019 r.
realizuje program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 przyjęty Uchwałą
Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Celem Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy
i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub
znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych,
chorych lub niepełnosprawnych. Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód
nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2
ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:
1. 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
2. 792,00 zł dla osoby w rodzinie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie podpisuje umowy
z przedstawicielami placówek oświatowych odnośnie wydawania posiłków dzieciom w ramach
programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Przeprowadzane są kontrole stołówek.
Pracownicy socjalny sprawdzają czy dzieci objęte w/w Programem jedzą w tej samej sali co inne
dzieci, czy mają jednakowe talerze i sztućce, czy posiłki są pełnowartościowe i dobrze
przechowywane. MGOPS nie odnotował żadnych nieprawidłowości co do wydawania posiłków
dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”. Miejsko-Gminny Ośródkę Pomocy
Społecznej w Działoszynie ma również opracowany Program osłonowy.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z programu „Posiłek w szkole i w domu”
łącznie skorzystało 334 osób na kwotę 51.387,00zł (środki własne-20.555,00zł, dotacje30.832,00 zł), w tym z posiłków w szkole skorzystało 131 dzieci, z produktów żywnościowych
skorzystało 60 osób oraz wypłacono świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na zakup żywności
lub posiłku dla 143 osób.
Dofinansowanie do pobytu mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn
w Domach Pomocy Społecznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie wydaje decyzje kierujące
do umieszczenia w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy pomocy społecznej
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z dnia 12 marca 2004 r. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość odpłatności
uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają
artykuły od 60 do 64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Osoba umieszczona
w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% dochodu, nie więcej
niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej. W przypadku kiedy
odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt
w domu pomocy społecznej członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii
prostej tj. dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi). Zgodnie z art.
61 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu
pomocy społecznej obowiązana jest do wnoszenia opłaty za pobyt w tym domu.
Miasto i Gmina Działoszyn w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. poniosła opłaty za pobyt
19 mieszkańców w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie: 426.869,00 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
i Niepełnosprawnością Intelektualną
Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi i Niepełnosprawnością Intelektualną powstał w październiku 2010 roku jest
jednostką wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.
W zajęciach terapeutycznych biorą udział osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Działoszyn,
Gminy Wierzchlas i Gminy Siemkowice ( z sąsiednimi gminami są podpisane porozumienia ).
Środowiskowe domy samopomocy, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują
do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób
przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówki okresowego
dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą
otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz
posiłek. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Pomocy
Społecznej w Niżankowicach brali udział w imprezach integracyjnych:
 XIV Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka
2019’’
 zabawie karnawałowej zorganizowanej przez ŚDS w Bobrownikach,
 imprezie promującej aktywny tryb życia pt. ,,Integracja w Wodzie’’,
 XVI pikniku integracyjnym ,,Folklor Mojej Okolicy” ,
 ,, XVI Integracyjna Megadyskoteka ” zorganizowana przez ŚDS w Osieku,
 Konkursie Plastycznym „Folklor mojej okolicy i XIV Piknik Integracyjny” organizowany
przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi cierpiących na padaczkę,
 Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 2019 „Cztery strony świata” organizowany przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaski,
 Wycieczce turystycznej do gospodarstwa agroturystycznego „Ławiana”,
 Festiwalu piosenki Religijnej w Gromadzicach,
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IV Turnieju Tenisa Stołowego w ŚDS w Bobrownikach.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Niżankowicach liczba
uczestników wynosiła 32 osoby. Pracownicy socjalni i Policjant Komisariatu Policji
w Działoszynie w styczniu 2019 r. roku przeprowadzili kontrole w ww. ośrodku wsparcia, jak
wynika z oceny nie zauważono zaniedbań i nieprawidłowości w funkcjonowaniu
Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach.


Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze to jedna z form pomocy udzielanej w ramach systemu wsparcia
socjalnego. Mogą z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnością, a także osoby chore
krótkoterminowo albo przewlekle, osoby starsze i osoby samotne, jeśli potrzebują na co dzień
pomocy innych osób, a nie mogą jej uzyskać od osób, które wspólnie z nią mieszkają (np. równie
chory współmałżonek) i innych członków rodziny, tzw. wstępnych i zstępnych, czyli dzieci,
wnuków, sióstr, braci, dalszej rodziny. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działoszynie przyznaje pomoc w formie usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy
o pomocy społecznej oraz Uchwały nr XLIX/305/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia
9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania 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.
Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych i ich zakres, a także wysokość odpłatności
uzależnia się od sytuacji zdrowotnej i rodzinnej klienta ustalonej podczas przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. W przypadku, gdy dochód nie przekracza
125% kryterium dochodowego dla osób w rodzinie i 150% dla osoby samotnie gospodarującej
usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w innej sytuacji wysokość odpłatności uzależniona
jest od dochodów. Usługi opiekuńcze mogą obejmować: pomoc w codziennych zajęciach, takich
jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp., mycie, kąpanie,
ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie
powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, zalecaną przez lekarza pielęgnację, w miarę
możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. wsparł tą formą pomocy 28 osób na łączna kwotę 57.638,00 zł, 18 osób objętych
zostało odpłatnością na łączną kwotę 7.616,30 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działoszynie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zatrudniał dwie opiekunki na pełen
etat i jedną opiekunkę na umowę zlecenie.
Projekty socjalne
Projekt socjalny jest ograniczonym w czasie i przestrzeni społecznej przedsięwzięciem
o charakterze pomocowym. Głównym założeniem planowanego działania powinno stać się
8

dążenie do pozytywnej zmiany. Projekt jest systemem wielu interwencji, które przebiegają
etapowo i są ze sobą powiązane. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
zorganizował projekt socjalny pt. „Być blisko osób starszych”. Projekt socjalny realizowany był
w okresie od 25.03.2019 r. do 15.04.2019 r. i skierowany był do 24 seniorów korzystających
z pomocy społecznej. Głównym celem projektu socjalnego było poszerzenie wiedzy seniorów na
temat bezpieczeństwa w domu i najbliższym otoczeniu. Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie i Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Działoszynie
wyszli naprzeciw problemowi i dotarli do miejsca zamieszkania osób starszych w celu
edukacyjnym jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. W dniu 04.06.2019 r. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpracy z Zespołem Szkolno
-Przedszkolnym w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice oraz w dniu 08.11.2019 r.
przy współpracy z Zespołem Szkół w Trębaczewie zorganizował projekt socjalny pt. „Młodość
bez uzależnień”. Projekt socjalny skierowany był do młodzieży szkolnej w celu podniesienia
poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji
psychoaktywnych. Pogadanka na temat uzależnień została przeprowadzona przez Członków
Zespołu Informacji Publicznej Anonimowych Alkoholików. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Działoszynie przystąpił do realizacji projektu społecznego „Pudełko życia”,
projekt ten ma na celu zapewnienie osobom starszym, mieszkającym samotnie,
niesamodzielnym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym wsparcia w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia, podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne
i inne. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym
miejscu. W dniu 27.08.2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
przy współpracy z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie i Komisariatem Policji
w Działoszynie zorganizował projekt socjalny pt. ,,Dziecko bez zagrożeń”. Projekt był
skierowany do dzieci w wieku od 6 do 11 lat, których rodziny korzystają z pomocy społecznej.
Celem projektu było przekazanie informacji dzieciom na temat bezpieczeństwa i zapobiegania
zagrożeniom. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpracy
z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie zrealizował projekt socjalny pt.
,,Mikołajki” w dniu 16.12.2019r. Celem projektu było zorganizowanie zabaw dla dzieci, oraz
przekazanie upominków mikołajkowych.
Pomoc w naturze
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie udziela pomocy
w naturze w formie zasiłków celowych jest to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39
ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.
Zasiłek celowy specjalny w naturze przyznany jest na podstawie art. 41 w szczególnie
uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium
dochodowe. Zgodnie z art.11 u.p.s. pomoc osobie lub rodzinie może być przyznana w formie
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niepieniężnej w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, celowego
niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia
własnych zasobów finansowych. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
w okresie od 01.01.2019r.do 31.12.2019 r. udzielił zasiłków celowych w naturze oraz zasiłków
celowych specjalnych w naturze w formie:
- zleceń na leki, których wydano 58 decyzji na kwotę 6.434,31 zł.
- zleceń na zakup opału, których wydano 83 decyzji na kwotę 19.124,04 zł.
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. wydał również decyzje w formie pomocy w naturze na zakup odzieży, artykułów
chemicznych, wizytę u psychologa, remontu dachu, oraz zakupie pieców grzewczych takich
decyzji wydano 8 na kwotę 4.257,97 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działoszynie przyznał także pomoc w naturze w formie paczek wielkanocnych dla osób
starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych- wydano 24 decyzje na kwotę 2.668,80 zł,
paczek mikołajkowych dla dzieci- wydano 25 decyzji na kwotę 1.253,53 zł, oraz paczek
świątecznych Bożonarodzeniowych dla osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale
chorych- 43 decyzje na kwotę 850 zł.
Zasiłek stały
Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej udzielane w formie pieniężnej
– szczególnie potrzebującej grupie obywateli. Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie
samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do
pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są
niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Działoszynie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. udzielił pomocy
w formie zasiłku stałego 31 osobom na łączną kwotę 172.396,00 zł.
Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Mowa między innymi
o przewlekle chorych, niepełnosprawnych czy bezrobotnych obywatelach Rzeczypospolitej.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego brana jest pod uwagę nie tylko trudna sytuacja
życiowa podopiecznego, lecz także i jego dochody. Oznacza to, że jednym z kryteriów wypłaty
zasiłku jest kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnie gospodarującej brane pod
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uwagę będą jedynie jej własne dochody, natomiast w przypadku podopiecznych żyjących
w rodzinie – łączne dochody każdego z członków.
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. udzielił pomocy w formie zasiłku okresowego 60 osobom w łącznej kwocie
64.717,00 zł.
Zasiłek celowy, w tym celowy specjalny
Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej
na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na:
 pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
 pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia
 opału
 odzieży
 niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium
dochodowego oraz spełniona jest jedna z wymienionych okoliczności określonych w art. 7
ustawy o pomocy społecznej. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków
na świadczenia zdrowotne.
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. udzielił pomocy w postaci zasiłku celowego 82 osobom o łącznej kwocie
16.244,22 zł.
Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem wyjątkowym, przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy
społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo
rodzinie, o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej
odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. udzielił pomocy w postaci zasiłku celowego specjalnego 60 osobom o łącznej
kwocie 15.000,01 zł.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sieradzu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpracy Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Sieradzu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 Podprogram 2018 polegający na dostarczaniu żywności dla najuboższych osób
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i rodzin z terenu Miasta i Gminy Działoszyn. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z tej
formy pomocy skorzystało 410 osób w rodzinach. Zostało wydanych 1566 paczek.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Podane kwoty są maksymalne,
a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznanej pomocy
w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych ustępstw.
W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2018 realizujemy Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania edukacyjne
oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne
osób zagrożonych ubóstwem. Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba,
która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2018. Tematyka Działań
Towarzyszących obejmuje: Dietetykę z elementami niemarnowania żywności, Warsztaty
kulinarne.
W dniu 18.02.2019 r. odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej Zarząd Okręgowy w Sieradzu.

II. Działania Prorodzinne
1. Stypendia szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium
uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania,
rodzina niepełna,
wystąpienie zdarzenia losowego o charakterze trwałym.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:


całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
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pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych
oraz słuchaczy kolegiów),
pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach
wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10
miesięcy (od września do czerwca) w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Do stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a. zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Działoszyn;
b. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole;
c. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę tj.
w 2019 r.- 528,00 zł.
W 2019 roku wpłynęło 145 wniosków, z czego 14 z nich to odmowy, które spowodowane były
przekroczeniem kryterium dochodowego. Reasumując stypendia otrzymało 77 osób. Kwota
wypłaty świadczeń w 2019 roku wyniosły 113.000,00 zł.
2. Zespół ds. asysty rodzinnej
W dzisiejszych czasach kondycja współczesnej rodziny jest coraz częściej poruszanym
tematem zwłaszcza przez przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej. Dzieje się tak, ze
względu na bardzo szerokie spektrum problemów, jakie występują w rodzinach. Obejmują one
między innymi trudności finansowe, niewydolność wychowawczą, samotne rodzicielstwo,
uzależnienia, problem przemocy, czy różnego rodzaju niepełnosprawności i choroby. Często
okazuje się, że zasoby własne rodzin są niewystarczające, aby poradzić sobie ze wspomnianymi
problemami. W takich wypadkach ogromne znaczenie mają działania podmiotów tworzonych
z myślą o wspieraniu rodziny. Tego rodzaju komórką jest Zespół Do Spraw Asysty Rodzinnej,
który został powołany 1 sierpnia 2016 r. i działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Działoszynie. Zespół ds. Asysty Rodzinnej ma charakter otwarty i jest to
forma pomocy świadczonej na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana
i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik
socjalny, pedagog, kurator, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
– stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów danej rodziny.
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Do zadań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej należy w szczególności:
1. Diagnozowanie i analizowanie sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów
i deficytów;
2. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
-wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji;
3. Prowadzenie działań wspierających na rzecz rodzin biologicznych, których dzieci
znajdują się poza rodziną;
4. Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodzin w celu rozwijania
ich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
5. Prowadzenie działań wspierających na rzecz dzieci i młodzieży pozostających poza
rodziną biologiczną;
6. Organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji-grupy wsparcia, grupy samopomocowe;
7. Zgłaszanie propozycji zmian do aktualnego 3-letniego gminnego programu wspierania
rodziny oraz współtworzenie kolejnych 3-letnich programów wspierania rodziny;
8. Współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie. W 2019 roku odbyło się 12 spotkań, na których
zostały sporządzone protokoły z posiedzenia oraz plany działań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej.
3. Asystent rodziny
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek
udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez
działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych
z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działoszynie zatrudnia jednego asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę w systemie
zadaniowego czasu pracy. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby
doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania
dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli jednak dzieci znajdują się pod
pieczę zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.
Asystent rodziny realizuje pracę socjalno-wychowawczą z elementami terapii w środowisku
zamieszkania rodziny i w miejscu przez nią wskazanym. Głównym jego działaniem jest
pedagogizacja oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne, psychologiczne
czasem rzeczowe rodziny w różnych czynnościach dnia codziennego. Główną formą jego pracy
jest towarzyszenie, czyli asystowanie, które w odróżnieniu od dyrektywnego przydzielania zadań
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lub wyręczania polega na obecności, towarzyszeniu w czymś, uczestniczeniu, służeniu
wsparciem. Do zadań a zarazem działań asystenta rodziny należy również interwencja, np.
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci. W związku z tym asystent musi powziąć
pewne działania zaradcze, aby zapobiec zagrożeniu.
W 2019 roku liczba rodzin objętych opieką asystenta wynosiła 13, z czego 2 rodziny zaprzestały
współpracy z asystentem. Praca wykonywana przez asystenta rodziny przynosiła dużo efektów.
Dzięki niej rodziny pokonały trudności życiowe, z jakimi borykały się na co dzień. Udało się im
odzyskać kontrolę nad własnym życiem, a tym samym stały się bardziej samodzielne. Obecnie
rodziny prawidłowo wypełniają rolę rodzica, a ich postawa sprawia, że środowisko rodzinne jest
na tyle przyjazne, aby dzieci mogły bezpiecznie rozwijać się oraz funkcjonować w rodzinie,
a w przyszłości w społeczeństwie. We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczo
– wychowawcze, a w szczególności: nieumiejętność panowania nad emocjami, brak wyuczonych
pozytywnych wzorców wychowawczych, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, konflikt
między małżonkami, przemoc w rodzinie, ubóstwo, niepełność rodziny. W 2019 roku asystent
rodziny:
• opracował 21 planów pracy z rodziną przy aktywnym udziale jej członków i współpracy
pracownika socjalnego oraz referenta ds. wspierania rodziny. Głównym ich założeniem było
podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
poprawa sytuacji materialnej i mieszkaniowej oraz polepszenie wyników szkolnych dzieci;
• mobilizował chorych psychicznie do stałego przyjmowania leków i do stałych wizyt u lekarza
psychiatry;
• pokazywał, jak należy dbać o czystość w domu, jak samodzielnie i sprawnie wykonywać
obowiązki domowe;
• pokazywał, jak należy wypełniać różnego rodzaju dokumenty;
• przynosił dzieciom gry planszowe edukacyjne rozwijające ich kreatywność;
• pomagał przy odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości w nauce i przygotowaniu do
sprawdzianów szkolnych;
• współpracował z jednostkami, organizacjami i innymi podmiotami oraz osobami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, m.in. z: dyrektorami, pedagogami
oraz wychowawcami ze szkół, kuratorem społecznym i zawodowym, Komisariatem Policji
w Działoszynie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Działoszynie;
• motywował członków rodzin do znalezienia zatrudnienia;
• prowadził dokumentację obejmującą: kartę informacji o rodzinie, harmonogram pracy
z rodziną, kartę pracy asystenta rodziny, plan pracy z rodziną, notatki służbowe, miesięczne
sprawozdanie z pracy z rodziną, sprawozdanie z realizacji działań asystenta rodziny w danym
dniu, sprawozdania półroczne z pracy z rodziną, oceny sytuacji rodziny, dokument zawierający
wyrażenie zgody na objęcie rodziny wsparciem przez asystenta rodziny.
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4.Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość
tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy
rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym
rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na
ich wiek w chwili składania wniosku.
Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę
wielodzietną - 19
Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę
wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców - 170
Liczba przyznanych nowych Kart Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej - 1
Liczba przyznanych nowych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już
jej posiadaczem - 8
Liczba wniosków o przyznanie formy elektronicznej Karty Dużej Rodziny (domówienie KDR)
- 26
Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny - 429
w tym:
Liczba rodziców/małżonków - 340
Liczba dzieci – 99
5. Zespół Interdyscyplinarny
W 2019 roku skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie ze względu na zawarcie nowych porozumień z podmiotami uległ zmianie. Członkami
zespołu zostali przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny na terenie
Miasta i Gminy Działoszyn. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z
dnia 5 kwietnia 2019 r. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Działoszynie liczy obecnie 21 osób.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje na
podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z
2015 r. poz. 1390), Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 nr 209
poz. 1245) oraz Uchwały Nr XLIV/280/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 listopada
2017 r. w sprawie określania trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2015 – 2020. Jego
głównymi zadaniami są:
– uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie,
– edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie,
– wspieranie ofiar przemocy, zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie,
Zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego są:
– integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tworzy Grupy Robocze. Skład
Grupy Roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Do Przewodniczącej Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2019 roku wpłynęło 12
zawiadomień o występowaniu przemocy domowej z Komisariatu Policji. Powoływano Grupy
Robocze, w skład których wchodzili członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas 33
spotkań Grup Roboczych podejmowane były działania na rzecz 17 rodzin. W 5 rodzinach
zakończono prace z braku zasadności kontynuowania prac Grup Roboczych. Wspólna wymiana
doświadczeń, spostrzeżeń pozwala podjąć szersze działania pomocowe. Bezpośredni sposób
przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych działań niewątpliwie usprawniały pracę
i znacznie szybciej pozwalały na osiągnięcie zamierzonego celu. Zrealizowano plan działania
Zespołu ustalony w 5 rodzinach i zamknięto procedurę Niebieskiej Karty.
Ważnym elementem pracy Zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar
przemocy w rodzinie jak i sprawców oraz świadczenie pomocy terapeutycznej, prawnej
i psychologicznej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące.
Zespół dysponuje licznymi ulotkami, które są przekierowywane do odbiorców, czyli osób
dotkniętych zjawiskiem przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie prenumeruje również dwumiesięcznik poświęcony problemom przemocy: Niebieska
Linia. Liczne artykuły pozwalają na przybliżenie tematyki zjawiska przemocy.
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III. Pozostała działalność Ośrodka
1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze:
1) Zasiłki rodzinne:




liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny: 524
liczba wypłaconych świadczeń: 9 534
kwota wypłaconych świadczeń: 1. 072 425,36 zł /gr

2) Dodatki do zasiłków rodzinnych:
a) urodzenie dziecka:



liczba wypłaconych świadczeń: 38
kwota wypłaconych świadczeń: 26 758,10 zł/gr

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
liczba wypłaconych świadczeń: 279
kwota wypłaconych świadczeń: 105 206,82 zł /gr
c) samotnego wychowywania dziecka:






liczba wypłaconych świadczeń: 374
kwota wypłaconych świadczeń: 73 869,99 zł/gr

d) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego



liczba wypłaconych świadczeń: 537
kwota wypłaconych świadczeń: 54 715,65 zł/gr

e) rozpoczęcia roku szkolnego



liczba wypłaconych świadczeń: 914
kwota wypłaconych świadczeń: 52 099,69 zł/gr

f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej



liczba wypłaconych świadczeń: 948
kwota wypłaconych świadczeń 86 195,15 zł/gr

g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania



liczba wypłaconych świadczeń: 1108
kwota wypłaconych świadczeń: 75 857,32 zł/gr
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3) Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka:



liczba wypłaconych świadczeń: 61
kwota wypłaconych świadczeń: 61 000,00 zł

4) Świadczeń opiekuńczych:
a) zasiłków pielęgnacyjnych



liczba wypłaconych świadczeń: 2663
kwota wypłaconych świadczeń 503 922,75 zł/gr

b) świadczeń pielęgnacyjnych



liczba wypłaconych świadczeń: 491
kwota wypłaconych świadczeń: 770 160,00 zł/gr

c) specjalny zasiłek opiekuńczy



liczba wypłaconych zasiłków: 54
kwota wypłaconych świadczeń: 32 275,00zł

d) zasiłek dla opiekuna



liczba wypłaconych zasiłków: 36
kwota wypłaconych świadczeń: 22 320,00 zł

5) Świadczenie rodzicielskie :



liczba wypłaconych świadczeń: 196
liczba wypłaconych świadczeń: 182 377,70 zł/gr

2. Świadczenie wychowawcze 500+
1) Liczba przyznanych świadczeń wychowawczych 500+:
a) liczba rodzin pobierajacych świadczenie : 1363
b) liczba świadczeń wychowawczych 500+ : 18 837
2) Finansowanie świadczenia wychowawczego
Kwota zrealizowana z dotacji budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego 500+ :
9. 389 808,70 zł/gr
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Liczba wniosków świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ przekazanych
w 2019 r. Wojewodzie łódzkiemu celem zastosowania przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego: 69

3. Jedorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka w ramach ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem "
 liczba rodzin pobierających świadczenie : 1
 liczba wypłaconych świadczeń: 1
 kwota wypłaconych świadczeń: 4000,00 zł
4. Świadczenie Dobry Start
 liczba wypłaconych świadczeń 1410
 kwota wypłaconych świadczeń 423 000,00 zł/gr
5. Fundusz alimentacyjny
W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów referat podejmował działania
wobec dłużników alimentacyjnych mające na celu ściągniecie zobowiązań wobec gminy oraz
budżetu państwa:












wystawiono informacje o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
wzywano dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz
odebrania oświadczenia majątkowego w związku przyznaniem świadczenia z funduszu
alimentacyjnego;
zwrócono się z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych
w związku z przyznaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
wobec dłużników alimentacyjnych podjęto działania w związku z otrzymanymi wnioskami
o podjęcie działań;
przeprowadzano wywiady alimentacyjne;
przekazywano Komornikom Sądowym informacji mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego,
oświadczenia majątkowego oraz informacje pochodzące z rodzinnego wywiadu
środowiskowego;
zobowiązywano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoba
bezrobotna albo poszukująca pracy;
informowano PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych;
złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny, oraz wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
alimentacyjnego.
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W przypadku dłużników, którzy posiadają zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy została
przekazana informacja gospodarcza o zobowiązaniach dłużników do Biura Informacji
Gospodarczej „InfoMonitor”. Zgodnie z ustawą z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy– Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników są
przekazywane również do pozostałych biur informacji gospodarczej tj. ,,KRD-Krajowy Rejestr
Długów Biura Informacji Gospodarczej SA” ,,Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji
Gospodarczej S.A.”; ,,KBIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej”, ,,Krajowa Informacja
Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.”
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi związane z ich wypłatą oraz
koszty podejmowanych wobec dłużników działań, finansowane są w formie dotacji celowej
z budżetu państwa na świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają
charakter zwrotny. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu
wierzyciela należności w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Z kwoty zwróconej przez dłużnika
w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty egzekucyjne oraz ustawowe odsetki za opóźnienie,
następnie po ich zaspokojeniu 40% wpłaty przekazywane jest na dochód gminy wierzyciela oraz
60% kwoty zwrotu na dochód budżetu państwa. Odsetki ustawowe za opóźnienie również
stanowią dochód budżetu państwa. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wypłaciliśmy
430 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 5 944 861 zł Kwoty zwróconych przez
dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wynoszą 93 380,13 zł z tego przekazane na dochody budżetu państwa – 76 310,89 zł w tym
ustawowe odsetki 49 706,08 zł. Natomiast kwota przekazana na dochody własne organu
właściwego wierzyciela to 17 069,24 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym
na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem
lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta po spełnieniu kryterium dochodowego. Pieniądze wypłacane są
z budżetu gminy, na terenie której położony jest lokal. Gmina przyznaje dodatek mieszkaniowy
zawsze na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
złożenia wniosku przez wnioskodawcę. W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę
70.951,87 zł. w tym:
1) Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" 62.909,56 zł
2) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 5.530,82 zł
3) Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie 2.511,49 zł
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w 2019 r. wydał 77 decyzji
przyznających dodatki mieszkaniowe.
7. Dodatki energetyczne
Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje
zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo
energetyczne ,odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Wysokość
zryczałtowanego dodatku energetycznego określa Minister Gospodarki stosownym
obwieszczeniem. Jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od składu osobowego
gospodarstwa domowego. W 2019 r. wydano 43 decyzji na wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego. Tytułem dodatku energetycznego w 2019 r. wypłacono 3.466,81 zł.
8. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenia zdrowotne od
niektórych świadczeń rodzinnych
W 2019 Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie
emerytalno- rentowe od niektórych wypłaconych świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń
społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 12 osób na powyższe zadanie wydatkowano
16.664,76 zł natomiast z ubezpieczenia emerytalno – rentowego skorzystało 34 osoby na to
zadanie wydatkowano 120.470,61 zł.
Składki były odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania
opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne z tyt.
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz za
osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze przy spełnieniu wymogów ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
W roku 2019 były także odprowadzane składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków
stałych. Skorzystały 30 osoby na to zadanie wydatkowano 15.167,07 zł.
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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, 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: „W tajemniczej krainie krasnali”,
„Gadająca niespodzianka”, „Ciamajda”, „Więzy krwi”, „Dwa skrzaty – dwa światy”.
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 93 szóstoklasistów zorganizowany przez Biuro Podróży ESKAPADA
z Kłobucka. Dzieci spędziły 7 dni na Ziemi Kłodzkiej.
Udzielono wsparcia finansowego w postaci dotacji dla:
1. Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „KROKUS” w kwocie 25.000 zł
2. Stowarzyszenia Civitas Christiana – 8.500 zł
3. Stowarzyszenia „Nasz Promyk” - 8.000 zł
4. Stowarzyszenia „Meduza” – organizacja powszechnej nauki pływania - 24.500 zł
5. Akcji Katolickiej przy Parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie – 9.500 zł
6. Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 4.500 zł.
W ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Gminy
Działoszyn współpracowano i dofinansowano przedsięwzięcia organizowane przez: Honorowych
Dawców Krwi przy Cementowni WARTA, Parafię św. Marii Magdaleny w Działoszynie,
Sołectwo Stacja, 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 5 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
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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 10 osób, które przez cały rok
korzystały z solidnego wsparcia w postaci świadczeń grupowych i indywidualnych.
W 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbierała się
dwunastokrotnie.
Do podstawowych działań komisji należało:
1. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu i podjęcie stosownych
2.
3.
4.
5.
6.

procedur – rozpatrzono 14 wniosków;
Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;
Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki
i zapobiegania problemom alkoholizmu;
Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydawanie opinii w formie postanowienia (6 wniosków);
Sporządzanie sprawozdań, ankiet oraz udział w naradach szkoleniowych
i konferencjach.
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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. W 2018 r.
Uchwałą Nr II/20/18 Rada Miejska w Działoszynie z dnia 6 grudnia 2018 r. uchwaliła Program
Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na 2019
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 2019 rok
Rada Miejska w Działoszynie uchwałą III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, przyjęła
następujący budżet Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok:
Dochody budżetu w wysokości:
- dochody bieżące:

54 436 493,40 zł

- dochody majątkowe:

989 529,85 zł

Wydatki budżetu w wysokości:
- wydatki bieżące:

55 426 023,25 zł w tym:

56 643 677,97 zł w tym:

48 418 483,06 zł

- wydatki majątkowe:

8 225 194,91 zł

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

11 679 435,00 zł

Wydatki w wysokości:

11 679 435,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w toku wykonywania budżetu
w roku 2019 budżet Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2019 r. osiągnął następujące plany
dochodów i wydatków:
Dochody budżetu w wysokości:
- dochody bieżące:

59 487 427,52 zł

- dochody majątkowe:

2 106 778,48 zł

Wydatki budżetu w wysokości:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

61 594 206,00 zł w tym:

66 817 175,89 zł w tym:

57 545 183,49 zł
9 271 992,40 zł
25

z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono:
Dochody w wysokości:
14 792 456,44 zł
Wydatki w wysokości:

14 792 456,44 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:
Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 61 268 463,44 zł co stanowi 99,47 % planowanych
dochodów budżetowych ogółem, a w tym:
- dochody bieżące w wysokości
- dochody majątkowe w wysokości

59 735 367,39 zł
1 533 096,05 zł

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 65 145 081,86 zł co stanowi 97,50 % planowanych
wydatków budżetowych ogółem, a w tym:
-wydatki bieżące w wysokości
-wydatki majątkowe w wysokości

56 583 355,07 zł
8 561 726,79 zł

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
i emisji obligacji komunalnych wynosi 17 309 937,91 zł.
Należności wymagalne na koniec 31.12.2019 roku wyniosły 2 658 563,82 zł., w tym:
- 112 128,62 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie
- 2 546 435,20 zł – Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

5.2.Wykonanie wydatków inwestycyjnych
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN W 2019 ROKU
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Dział

Rozdział

Paragraf

010
01010
6050

6230

Treść

Plan 2019

Wykonanie
wydatki

Wykonanie
koszty

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Szczytach
ul. Gruszkowa
Wykonanie dokumentacji na
budowę odwodnienia wsi
Posmykowizna (Sołectwo
Posmykowizna)
Wykonanie dokumentacji
projektowej rozbudowy sieci
wodociągowej w
Trębaczewie o dł. ok. 100 m
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
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

104 393,02

98 678,52

98 678,52

98 678,52

98 678,52

64 393,02

64 393,02

55 893,02

55 893,02

8 500,00

8 500,00

8 500,00

40 000,00

34 285,50

34 285,50

40 000,00

34 285,50

34 285,50

3 659 159,47

3 656 121,37

3 656 121,37

3 055 277,92

3 055 277,92

3 055 277,92

3 055 277,92

3 055 277,92

3 055 277,92

3 055 277,92
603 881,55

3 055 277,92

3 055 277,92

600 843,45

600 843,45

600 843,45

600 843,45

Transport i łączność

600
60011

Drogi publiczne krajowe
6050

60016
6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
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
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

104 393,02
64 393,02

55 893,02
0,00

603 881,55
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Projekt przebudowy zjazdu
publicznego w miejscowości
Kolonia Lisowice z drogi
krajowej nr 42 na działkę nr
ewid. 140/1 obręb 6 Kolonia
Lisowice
Przebudowa drogi gminnej
(ul. Szkolnej) w Szczytach
od drogi DW486 do DP
3501E - etap II
Wykonanie dokumentacji
(projektu) na ulicy
Spacerowej w Szczytach
(Sołectwo Szczyty)
Wykonanie projektu
architektonicznobudowlanego
dostosowującego
przebudowę drogi w
miejscowości Posmykowizna
do Postanowienia Nr 31/2018
z 16.05.2018 r. Powiatowego
Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Pajęcznie
630
63003
6057

6059

700
70005
6050

14 760,00
14 760,00

14 760,00

528 359,55

528 359,55

57 723,90

57 723,90

Turystyka
1 146 983,78
Zadania w zakresie
1 146 983,78
upowszechniania turystyki
Wydatki inwestycyjne
740 710,96
jednostek budżetowych
Budowa regionalnego
ośrodka turystyki i rekreacji
w Działoszynie, inwestycja w
infrastrukturę obszaru
nadwarciańskiego - produktu
turystycznego województwa
740 710,96
łódzkiego - etap II
Wydatki inwestycyjne
406 272,82
jednostek budżetowych
Budowa regionalnego
ośrodka turystyki i rekreacji
w Działoszynie, inwestycja w
infrastrukturę obszaru
nadwarciańskiego - produktu
turystycznego województwa
łódzkiego - etap II
406 272,82

543 896,82

1 062 796,82

543 896,82

1 062 796,82

345 408,70

600 346,51

345 408,70

600 346,51

198 488,12

462 450,31

198 488,12

462 450,31

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Budowa budynku
gospodarczego (Sołectwo
Bobrowniki)

567 751,95

567 751,95

567 751,95

567 751,95

557 751,95

557 751,95

528 359,55
0,00

60 762,00

567 757,00
567 757,00
557 757,00
0,00
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6060

Budowa budynku
komunalnego (Sołectwo
Draby, Sołectwo Kolonia
Lisowice)
Opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego
oraz budowa targowiska
przeznaczonwego na cele
promocji lokalnych
produktów w Działoszynie
Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej na terenie Miasta i
Gminy Działoszyn II etap
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wykonanie dokumentacji
oraz zakup modułu do
przenumerowania budynków
wraz z wprowadzeniem
wszystkich danych do
systemu informatycznego w
miejscowości Zalesiaki

40 000,00

39 994,95

39 994,95

11 863,00

11 863,00

11 863,00

505 894,00

505 894,00

505 894,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

422 070,00

422 070,00

422 070,00

422 070,00

43 050,00

43 050,00

19 026,00

19 026,00

19 026,00

24 024,00

24 024,00

24 024,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

Zakup działki nr 302 Obręb I
w Działoszynie
10 000,00
754
75412
6050

6060

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wykonanie audytów
energetycznych oraz studium
wykonalności dla projektu
dotyczącego budynków
strażnic OSP
Wykonanie dokumentacji
projektowej adaptacji
pomieszczeń pod kotłownię
na pelet, budowy instalacji
c.o., wentylacji mechanicznej
i instalacji elektrycznej w
budynkach strażnic OSP
Kolonia Lisowice, OSP
Zalesiaki, OSP Kiedosy wraz
z dokumentacją projektową
przebudowy dachu w
strażnicy OSP Zalesiaki
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup płaskodennej łodzi
ratunkowej kontra 400R z

422 070,00
422 070,00
43 050,00
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osprzętem ratowniczym

6230

801
80101
6050

80104

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa dla OSP w
Raciszynie na
dofinansowanie kosztów
zakupu ciężkiego samochodu
pożarniczego
Dotacja celowa dla OSP w
Raciszynie na
dofinansowanie kosztów
zakupu średniego samochodu
pożarniczego (ratowniczogaśniczego)

359 020,00

359 020,00

0,00

0,00

359 020,00

359 020,00

0,00

359 020,00

Oświata i wychowanie

671 129,23

671 129,23

671 129,23

Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w
Trębaczewie
Zakup i montaż kotła CO
wraz z materiałami dla ZSP
w Raciszynie ze Szkołą
Filialną w Kolonii Lisowice

598 079,23

598 079,23

598 079,23

598 079,23

598 079,23

583 079,23

583 079,23

15 000,00

15 000,00

15 000,00

73 050,00

73 050,00

73 050,00

73 050,00

73 050,00

73 050,00

73 050,00

73 050,00

73 050,00

0,00

0,00

Przedszkola
6050

359 020,00

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z
przebudową części
pomieszczeń w budynku
szkolnym oraz zmianą
sposobu użytkowania części
pomieszczeń budynku
szkolnego na budynek
przedszkolny ul. Szkolna 4 w
Działoszynie
Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z
przebudową części
pomieszczeń w budynku
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego z siedzibą ul.
Szkolna 4 na Publiczne
Przedszkole Nr 2 w

598 079,23

583 079,23

0,00
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Działoszynie
855

Rodzina
85505
6050

6660

900
90001
6050

Tworzenie i funkcjonowanie
żłobków
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Utworzenie w 2019 r. miejsc
opieki dla 10 dzieci w
"Żłobku im. Kubusia
Puchatka w Działoszynie
przy ul. M. Konopnickiej 3"
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
Zwrot dotacji w związku z
brakiem zapewnienia
funkcjonowania miejsc
opieki utworzonych w 2017
roku na poziomie co najmniej
75% w związku z realizacją
programu "Maluch Plus" pod
nazwą "Utworzenie w 2017
roku i zapewnienie
funkcjonowania 60 nowych
miejsc w publicznym Żłobku
im. Kubusia Puchatka
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
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
Rozbudowa sieci
wodociągowej na osiedlu
Wiatrakowa Góra w
Działoszynie

230 207,50

216 377,52

216 377,52

230 207,50

216 377,52

216 377,52

183 000,00

169 170,02

169 170,02

183 000,00

169 170,02

169 170,02

47 207,50

47 207,50

47 207,50

47 207,50

47 207,50

47 207,50

1 722 225,38

1 644 135,87

1 644 135,87

1 164 381,38

1 106 812,38

1 106 812,38

1 164 381,38

1 106 812,38

1 106 812,38

1 035 381,38

1 035 381,38

1 035 381,38

97 000,00

39 431,00

39 431,00
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90005

6230

90015
6050

Wykonanie dokumentacji
projektowej rozbudowy sieci
wod-kan w ul. Akacjowej w
Działoszynie
Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej na osiedlu
Wiatrakowa Góra w
Działoszynie
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
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
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z budową
oświetlenia w miejscowości
Bobrowniki
Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z budową
oświetlenia w miejscowości
Działoszyn ul. Ożegowska
Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z budową
oświetlenia w miejscowości
Trębaczew ul. Kwiatowa
Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z budową
oświetlenia w miejscowości
Trębaczew ul. Polna
Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z budową
oświetlenia wzdłuż ciągu
pieszo-rowerowego przy
drodze krajowej nr 42 na
odcinku Działoszyn-

11 500,00

11 500,00

11 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

200 000,00

187 806,50

187 806,50

200 000,00

187 806,50

187 806,50

200 000,00

187 806,50

187 806,50

357 844,00

349 516,99

349 516,99

357 844,00

349 516,99

349 516,99

47 478,00

47 478,00

47 478,00

43 911,00

43 911,00

43 911,00

38 991,00

38 991,00

38 991,00

199 137,00

199 137,00

199 137,00

8 327,00
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921
92109
6050

6060

926

Trębaczew
Wykonanie oświetlenia
ulicznego na ulicy
Wieluńskiej w kierunku
cmentarza (FS Szczyty)
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Budowa świetlicy wiejskiej
(Sołectwo Draby)
Budowa świetlicy wiejskiej
(Sołectwo Kolonia Lisowice)
Budowa świetlicy wiejskiej
oraz doposażenie świetlicy
wiejskiej w miejscowości
Trębaczew Stacja (w tym:
Sołectwo Trębaczew Stacja)
Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Raciszyn
Modernizacja świetlicy
wiejskiej w Niżankowicach
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wyposażenie świetlicy
wiejskiej (Sołectwo
Niżankowice)
Wyposażenie wybudowanej
świetlicy (Sołectwo
Raciszyn)
Kultura fizyczna

92601

Obiekty sportowe
6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy krytej
pływalni w Działoszynie
Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy
zadaszenia trybun oraz
budową nagłośnienia na
Stadionie Miejskim w
Działoszynie
Pozostała działalność

92695
6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wykonanie oświetlenia
boiska sportowego (Sołectwo
Zalesiaki)

20 000,00

19 999,99

19 999,99

585 818,41

584 317,43

584 317,43

585 818,41

584 317,43

584 317,43

550 818,41

549 317,43

549 317,43

144 876,44

143 375,46

143 375,46

358 950,90

358 950,90

358 950,90

46 991,07

46 991,07

46 991,07

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

162 248,61

157 248,08

157 248,08

54 200,00

49 200,00

49 200,00

54 200,00

49 200,00

49 200,00

49 200,00

49 200,00

49 200,00

108 048,61

108 048,08

108 048,08

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00
0,00

0,00

5 000,00
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6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa placu zabaw dla
dzieci (Sołectwo Grądy)
Budowa placu zabaw dla
dzieci (Sołectwo Sadowce)
Doposażenie placu zabaw i
świetlicy (Sołectwo
Sadowiec Wrzosy)
Doposażenie placu zabaw
przy przedszkolu w
Szczytach (Sołectwo
Szczyty)
Wykonanie dokumentacji
projektowej siłowni
zewnętrznej Działoszyn
(obręb 2)
Zakup i montaż siłowni
zewnętrznej w obu parkach
(Sołectwo Trębaczew)

98 048,61

98 048,08

98 048,08

11 234,36

11 234,36

11 234,36

14 117,14

14 117,14

14 117,14

13 957,52

13 956,99

13 956,99

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 845,00

1 845,00

1 845,00

36 894,59

36 894,59

8 561 726,79

9 080 626,79

36 894,59
Razem 9 271 992,40

Dochody oraz wydatki w porównaniu lat 2018-2019

Dochody oraz wydatki wykonane w 2018 roku
dochody wykonane za rok 2018
bieżące
majątkowe
56 240 129,86 zł
4 694 712,05 zł
razem:
60 934 841,91 zł

wydatki wykonane za rok 2018
bieżące
majątkowe
51 273 429,04 zł
11 139 775,63 zł
razem:
62 413 204,67 zł

Dochody oraz wydatki wykonane w 2019
roku

razem:

dochody wykonane za rok 2019
bieżące
majątkowe
59 735 367,39 zł
1 533 096,05 zł
61 268 463,44 zł

razem:

wydatki wykonane za rok 2019
bieżące
majątkowe
56 583 355,07 zł
8 561 726,79 zł
65 145 081,86 zł
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Informacja na temat rezerwy budżetowej za 2019r. w porównaniu do 2018 r.
Zgodnie z art. 222 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U .z 2020 r., poz.
284 z póź. zm.) w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn w analizowanych latach 2018 - 2019 utworzono
rezerwy ogólną oraz celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Obligatoryjne jest ujęcie
w budżecie zapisów dotyczących utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie
wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Obowiązek uwzględnienia rezerwy celowej na zarządzanie
kryzysowe w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wprowadziła ustawa z 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398). Poniżej zestawienie wartości rezerw celowej
i ogólnej oraz ich zmian w latach 2018 r. i 2019 r. w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn.

2018
wartość rezerwy
celowej
154 804,00 zł
141 730,00 zł
140 830,00 zł
97 556,00 zł
47 804,00 zł

2018
wartość
rezerwy ogólnej

akt ustanawiający wartość

numer
uchwała
XLVII/293/17
zarządzenie
4/2018
zarządzenie
15/2018
zarządzenie
28/2018
zarządzenie
34/2018

data wejścia
w życie
01.01.2018
10.01.2018
25.01.2018

akt ustanawiający wartość

wartość rezerwy
celowej

numer
uchwała
135 000,00 zł III/25/2018
zarządzenie
112 674,72 zł 118/2019
zarządzenie
82 232,22 zł 135/2019

data wejścia
w życie
01.01.2019
10.10.2019
21.11.2019

12.03.2018
29.03.2018

akt ustanawiający wartość

numer
uchwała
107 000,00 zł XLVII/293/17

2019

data wejścia
w życie
01.01.2018

2019
wartość
rezerwy
ogólnej
102 000,00
zł
77 000,00 zł
62 000,00 zł
51 999,10 zł
32 849,10 zł
13 373,00 zł
0,00 zł

akt ustanawiający wartość

numer
uchwała III/25/2018
zarządzenie 16/2019
zarządzenie 19/a/2019
zarządzenie 25/2019
zarządzenie 29/2019
zarządzenie 55b/2019
zarządzenie 63/2019

data wejścia
w życie
01.01.2019
28.02.2019
12.03.2019
22.03.2019
28.03.2019
07.06.2019
27.06.2019
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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 2019 uregulowano stany prawne
gruntów będących w użytkowaniu gminy Działoszyn i wprowadzono stosowne zmiany
w księgach wieczystych. W 2019 r. na bieżąco prowadzona była aktualizacja wykazu gruntów
komunalnych natomiast dane przekazywane były do ewidencji środków trwałych.
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
5.4. Inwestycje zrealizowane w 2019 r.
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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
– wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej gr. 8 cm o
szerokości 2,5 m i długości 1480 m wraz z opaską bezpieczeństwa z
płytek betonowych o szer. 0,5 m. Wykonanie kanalizacji deszczowej
wraz z dwoma zbiornikami odparowującymi. Wykonanie kanalizacji
teletechnicznej na całej długości ścieżki. Koszt zadania – 3.027.848,92
zł. Budowę ścieżki zakończono 31 października 2019 r. Wykonawcą
ciągu pieszo-rowerowego była firma Dorbud z Drobnic.
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Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego dostosowującego przebudowę drogi
w miejscowości Posmykowizna do Postanowienia Nr 31/2018 z 16-05-2018 Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie – wykonano dokumentację przebudowy drogi
w miejscowości Posmykowizna na odcinkach I, II i III. Koszt zadania – 60.762,00 zł.
Zafakturowano – 57.723,90 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszorowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew – wykonano linię
kablową YAKXS 4x25 mm2 – 1678 m oraz zamontowano 40 szt. słupów aluminiowych o wys.
6,5 m wraz z oprawami LED. Koszt zadania – 196.800,00 zł. Inwestycję wykonała firma PHU
ENERVOLT s.c. z/s w Zawadach . Budowę oświetlenia zakończono 31 lipca 2019 r.
5.4.1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
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5.4.2. Infrastruktura drogowa

W zakresie remontów dróg w Mieście i Gminie Działoszyn
W 2019 roku w gminie trwały intensywne prace drogowe. W przeciągu 12 miesięcy wykonano wiele
nowych odcinków dróg. Gmina przykłada także dużą uwagę na
remonty istniejących
wyeksploatowanych nawierzchni asfaltowych.
Co roku Miasto i Gmina Działoszyn kładzie duży nacisk na prace związane z poprawą infrastruktury
drogowej. W poprzedniej kadencji na realizację zadań związanych z poprawą stanu ich nawierzchni
przeznaczono ok. 4,5 mln. złotych. W 2019 rok w budżecie na ten cel zabezpieczone zostało blisko 2,8
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mln złotych. Z w/w puli środków wykonano przebudowy, remonty oraz nowe nakładki z masy
bitumicznej m.in. w:
Działoszynie ulice: Dmowskiego, Wierzbowa ( II etap), Zielona, Skarbczyńskich, Zachodnia, Wrzosowa,
Prosta, Staromiejska, odnoga Obrony Narodowej, łącznik pomiędzy ulicami Prosta i Niecała.
geometrycznych, rozebraniu uszkodzeń, oczyszczeniu i skropieniu emulsją ubytku, ręcznym ułożeniu
masy bitumicznej na gorąco z mechanicznym zagęszczeniem oraz oblaniem krawędzi asfaltem.
Ponadto w ramach bieżącego utrzymania naprawiane są uszkodzenia powstałe na drogach szutrowych
oraz wykaszane pobocza.
2. W zakresie budowy i remontów chodników w Mieście i Gminie Działoszyn Priorytetem dla nas
jest bezpieczeństwo i wygoda pieszych, dlatego intensywnie modernizujemy i budujemy chodniki.
Wraz z początkiem 2019 roku rozpoczęty został remont chodnika na ulicy Niżankowskiej w Szczytach
(dł. 1180 mb), w ramach którego wymieniono krawężnik, natomiast w miejsce starych spękanych płytek
ułożono nową kostkę brukową.
Remont chodnika przeprowadzony został również w miejscowości Sadowiec Wieś (dł. 750 mb). Zakres
prac obejmował wymianę krawężnika i obrzeży oraz położenie kostki brukowej.
Modernizację chodników wykonano również na ulicy Przemysłowej w Raciszynie (dł. 600 mb)
Dwustronny remont chodników przeprowadzony został na ulicy Narutowicza w Działoszynie (dł.
560mb).
Nowy chodnik na długości 470 m został wykonany w miejscowości Zalesiaki Pieńki. Do jego budowy
wykorzystano materiały brukarskie zakupione z funduszu soleckiego.
Łącznie w 2019 roku Wydział Usług Komunalnych, Budowlanych i Remontowych wykonał ponad 3,5
kilometra chodników.
Szczytach: ulica Niżankowska
Zalesiakach: droga ,,Zagórze”
Trębaczewie ulice: Strażacka, Polna (przedłużenie w kierunku torów) oraz droga wewnętrzna przy
parkingu ażurowym zlokalizowanego w okolicy skrzyżowania Wyzwolenia – Cmentarna.
Młynkach (nakładka asfaltowa na drodze tłuczniowej)
Raciszynie: odnoga ulicy Działoszyńskiej i odnoga ulicy Przemysłowej
Wzorem lat ubiegłych Miasto i Gmina Działoszyn wsparło również remont dróg powiatowych.
W 2019 roku ze środków pochodzących z gminnego budżetu została wykonana nowa dwuwarstwowa
nakładka asfaltowa na drodze powiatowej nr 3503E (odcinek od przejazdu kolejowego w Trębaczewie do
Sadowca Wrzosy dł. 935 mb). Koszt remontu w/w odcinka drogi wyniósł ok. 390 tys. zł.
Łącznie w 2019 roku Miasto i Gmina Działoszyn wykonała blisko 5,5 kilometra nakładek asfaltowych.
Każdego roku w ramach rozstrzygnięto przetargu Miasto i Gmina Działoszyn przeznacza także środki na
remont cząstkowy dróg. Zakres robót polega na: mechanicznym wycięciu nawierzchni do prostych figur
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5.4.3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
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Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budową
nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie – wykonano dokumentację za kwotę
– 49.200,00 zł. Dokumentację projektową wykonała firma AMIBUD Cezary Ilnicki z Pieńska.
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka trybun i kontenera sędziowskiego, budowa zadaszonych
trybun, budowa budynku sędziowskiego, budowa nagłośnienia na stadionie miejskim. Planuje się
wykonanie nowej trybuny częściowo zadaszonej. Trybuna przeznaczona będzie dla kibiców
gospodarzy. Trybuna podzielona zostanie na 7 sektorów, w tym jeden sektor dla VIP-ów.
Przewidywana ilość miejsc na trybunie wynosi 524, w tym 14 miejsc przewidzianych jest dla
VIP-ów.
Planuje się budowę sektora dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Sektor posiadał
będzie 8 miejsc siedzących oraz 5 wyznaczonych miejsc dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
5.4.4. Obiekty użyteczności publicznej
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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.
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.
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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 dwiczeo i urządzeniami.

9.

Budowa urządzeo placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną z płyt EPDM lub SDS

10.

Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną.

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 urządzeo placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku płukanego.

8.

Budowa miejsca pod lodowisko o nawierzchni żwirowej.

9.

Budowa placu do dwiczeo sprawnościowych typu parkour o nawierzchni z piasku.

10. Budowa ścieżki pieszo-edukacyjnej wraz z tablicami.
11. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną.
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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 dwiczeo 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.

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.

Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w
infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego etap II – wykonano cz. IV zadania obejmującą
wykonanie dokumentacji oraz budowę dwóch
ścieżek rowerowych:
Ścieżka rowerowa Nr 1 – ul. Grota
Roweckiego (trylinka) oraz dukt leśny:
- odcinek o nawierzchni z kostki betonowej
o gr. 8 cm, szer. 1,5 m i długości 3087,0 m,
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- odcinek o nawierzchni gruntowej o szer. 1,5 m i długości – 2118,56 m, polegający na
oczyszczeniu z kamieni, wystających korzeni i innych przedmiotów, usunięciu wystających
gałęzi oraz wykarczowanie krzewów wchodzących na teren ścieżki.
Ścieżka rowerowa Nr 2 - ul. Bankowa
w kierunku Lisowic:
– o szer. 1,5 m i długości 1067,0 m oraz o szer.
2,0 i długości 7,3 m z kostki betonowej o gr. 8
cm.
Koszt zadania: 990.000,00 zł.
Inwestycję zrealizowała firma „JORG” s.c.
Anastazja Kukuła, Grzegorz Kukuła z Działoszyna. Całość inwestycji zakończono 30.12.2019
r. Ścieżki służą już mieszkańcom Miasta i Gminy Działoszyn zdecydowanie zwiększając
bezpieczeństwo użytkowników.

5.5.Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku
L.p.

1.

Sołectwo
Bobrowniki

Nazwa zadania
1.Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w
Bobrownikach

Kwota na
zadania
(w zł)
19948,41
4751,62

2. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych
sołectwa
2.

Draby

3.

Grądy

4.

Kiedosy

1. Budowa świetlicy wiejskiej

15 000,00

2. Promocja sołectwa Draby

5 688,17

1. Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci

11 234,36

1. Organizacja imprezy okolicznościowej
2. Wyposażenie miejsca wypoczynku

5.

6.

Kolonia Lisowice 1. Budowa świetlicy wiejskiej

Lisowice

2575,90
14 000,00
24 994,95

2. Promocja sołectwa Kolonia Lisowice

6540,62

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lisowicach

9999,74
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7.
8.

9.

10.

11.

2. Zorganizowanie Dnia Dziecka

2633,35

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej

19416,36

Posmykowizna 1. Wykonanie dokumentacji na siłownię zewnętrzną

1799,99

Niżankowice

Raciszyn

2. Zakup urządzeo na siłownię zewnętrzną

8200,00

3. Zorganizowanie imprezy integracyjnej w obrębie
sołectwa

3810,26

1. Wyposażenie wybudowanej świetlicy wiejskiej

35000,00

2. Dokooczenie remontu strażnicy OSP Raciszyn

7393,80

Sadowiec Wieś 1. Budowa placu zabaw dla dzieci

Sadowiec
Wrzosy

1. Doposażenie placu zabaw i świetlicy

14117,14

13 956,99

2. Impreza kulturalna

2996,70

12

Stacja

1. Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej oraz
doposażenie świetlicy wiejskiej

24376,44

13.

Szczyty

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wieluoskiej w
kierunku cmentarza

19 999,99
20 000,00

2. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w
Szczytach

2277,61

3. Organizacja festynu (imprezy integracyjnej
14.

15.

Trębaczew

Zalesiaki

1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w obu parkach

37 393,78

2. Organizacja imprezy środowiskowej

5 000,00

1. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych
mieszkaoców sołectwa Zalesiaki

4 884,82
10 000,00

2. Wykonanie siłowni zewnętrznej
10 000,00
3. Wykonanie oświetlenia boiska sportowego
16.

Zalesiaki Pieoki 1. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych
2. Zakup materiałów do budowy chodników

2 234,36
8 992,04
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5.5. Informacja o efektach podejmowanych działań przez Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację
określonych zadań inwestycyjnych na terenie Miasta i gminy Działoszyn
W roku 2019 Miasto i Gmina Działoszyn pozyskało środki finansowe na realizację
następujących projektów:
1. Projekt lokalny pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Niżankowicach”, dotacja celowa
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 10 000,00 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolnej) w Szczytach od drogi DW 486 do DP 3501E
- etap II”, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych; wartość projektu wg umowy
o dofinansowanie: 803 713,00 zł, w tym dofinansowanie: 401 856,00 zł; całkowita wartość
projektu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych: 528 359,55 zł, w tym
dofinansowanie 264 179,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolnej) w Szczytach od drogi DW486 do DP 3501E
– etap II – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o gr. 12 cm i o powierzchni – 5345 m2. Koszt
zadania – 519.779,55 zł. Wykonawcą przebudowy była firma „RAFALIN” sp. z o.o.
Z Blachowni. Pracę zakończono i dokonano odbioru 29.11.2019 r.
4. „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów
w Działoszynie”, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014
-2020 na, całkowita wartość projektu 1 887 621,11 zł, dofinansowanie: 976 498,00 zł.
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla w/w zadania kwotę 12.300,00 zł. Celem
przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego targowiska i rozszerzenie infrastruktury
handlowej i usługowej targowiska gminnego. Planowane targowisko ma być częściowo
zadaszone wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu: komunikacja,
miejsca postojowe, chodniki, urządzona zieleń, mała architektura. Targowisko przeznaczone
będzie łącznie dla 96 stanowisk – sześć pawilonów zadaszonych po 14 stanowisk oraz dwa
wyznaczone place handlowe niezadaszone po 6 stanowisk.
5. „Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2019 r. miejsc opieki dla 10 dzieci
w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie przy ul. M. Konopnickiej 3” ,dofinansowanie
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch +” całkowita wartość zadania: 166 597,64 zł, dofinansowanie: 133 278,11 zł.
Ponadto na decyzje o otrzymaniu dofinansowania oczekują wnioski na następujące projekty:
1. „Przebudowa drogi gminnej od drogi DP Nr P3501 do miejscowości Sadowiec Wrzosy”,
całkowita wartość zadania: 807 402,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych 403 701,00 zł.
2. Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy
Działoszyn”, całkowita wartość projektu: 2 115 177,90, w tym dofinansowanie
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z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
1 290 611,75 zł.
Wykonano dla w/w projektu dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń pod kotłownię
na pelet, budowy instalacji c.o., wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej
w budynkach strażnic OSP Kolonia Lisowice, OSP Zalesiaki, OSP Kiedosy wraz
z dokumentacją projektową przebudowy dachu w strażnicy OSP Zalesiaki – wykonano
dokumentację kotłowni na pelet w OSP Kol. Lisowice na kwotę 5.200,00 zł, kotłowni OSP
Zalesiaki na kwotę 5.200,00 zł, kotłowni w OSP Kiedosach na kwotę 2.800,00 zł oraz
wykonano dokumentację przebudowy dachu w OSP Zalesiaki na kwotę 10.824,00 zł.

5.7.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 do 2019 roku nie zmieniły się.
Wpływy z podatków lokalnych kształtują się następująco:
Rodzaj podatków
p. od nieruchomości os. pr.
p. rolny os. prawne
p. leśny os. prawne
p.od śr. transportowych
p. od nieruchomości
p. rolny
p. leśny
Razem

2018
8 929 839,97
710,00
25 754,57
1 637 145,92
1 319 588,81
122 632,67
59 187,39
12. 094.859,33

2019
9 301 020,02
751,00
25 959,00
1 748 570,94
1 538 842,62
125 572,41
62 518,86
12.803.234,85

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych
(ilość wydanych decyzji)
Rok
Ilość decyzji podatkowych

2018
4511

2019
4640

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
(ilość pojazdów na terenie gminy)
Rok
Ilość pojazdów

2018
1410

2019
1446
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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.
Ilość podatników z roku na rok wzrasta, również ilość pojazdów w podatku od
środków transportowych wzrasta. Podjęto decyzję o przeprowadzaniu kontroli u podatników
zgodnie z planem kontroli oraz kontroli doraźnych nad nowo powstałymi działalnościami
gospodarczymi (weryfikacja nowo otwartych) i aktualizacja dotychczasowych działalności
gospodarczych. W roku 2019 przeprowadzono 7 kontroli u podatników prowadzących
działalność gospodarczą. Przedmiotem kontroli było ustalenie prawidłowości podatku od
nieruchomości. W wyniku w/w działań dokonano przypisu 5 podatnikom na łączną kwotę 32
867,00 zł, 2 podatnikom nie wydano jeszcze decyzji ustalających. Kontrole podatkowe będą
kontynuowane w latach następnych, ponieważ u wszystkich osób objętych kontrolą
wystąpiły nieprawidłowości. Analiza podatków w gminie Działoszyn pozwala jednoznacznie
stwierdzić, iż podatek od nieruchomości to najważniejsze źródło dochodów własnych gminy.

Gospodarka odpadami komunalnymi
W ramach obowiązujących uregulowań prawnych Miasto i Gmina Działoszyn
realizuje obowiązek zorganizowania i odbierania odpadów komunalnych od wszystkich
mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy. Odbieraniem
i transportem odpadów komunalnych zajmuje się wyłoniona w drodze przetargu firma
„Remondis” Sp. z o.o.
W roku 2019r. pracownicy Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami
Komunalnymi weryfikowali bazę meldunkową pod kątem urodzeń noworodków oraz osób
nowo zameldowanych. Dokonano także kontroli adresów, pod którymi istniało podejrzenie,
że liczba osób wskazanych w deklaracjach nie odpowiada stanowi faktycznemu, a co za tym
idzie istnieje prawdopodobieństwo zaniżania opłaty za odbiór i zagospodarowywanie
odpadów. W związku z tym do właścicieli domów jednorodzinnych oraz zarządców
nieruchomości wielolokalowych wysłano wezwania do ujęcia tych osób w deklaracjach,
bądź złożenia wyjaśnień. Ogółem wysłano 378 wezwań.
Kontroli poddano także 150 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne tj. szkoły, przedszkola, urzędy, apteki, biblioteki, ośrodki
zdrowia, cmentarze, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy oraz
pozostałe podmioty gospodarcze.
Od początku trwania nowego systemu gospodarowania odpadami mieszkańcom
zapewnione są pojemniki na odpady zmieszane, szkło, popiół/bio i worki na odpady suche.
Jeden raz w roku organizowana jest objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Mieszkańcy gminy we własnym zakresie mogą dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych odpady wielkogabarytowe i inne wysegregowane.
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Ilość odpadów zmieszanych w Mg
Ilość odpadów segregowanych w Mg
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.
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
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Priorytetowe obszary rozwojowe zostały zdefiniowane na podstawie diagnozy społecznogospodarczej 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 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

Dotacje celowe z budżetu Miast i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji
służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn
Efektem tego działania jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła. Na ten cel
Gmina Działoszyn przeznaczyła 200.000, 00 zł. Dzięki udzielonej dotacji
w 40
gospodarstwach zostały wymienione źródła ciepła. Skutki tych działań odczują nie tylko
osoby wymieniające kotły ale i wszyscy mieszkańcy Gminy. Wszystkie działania związane z
ograniczeniem niskiej emisji pozwolą nam oddychać coraz czystszym powietrzem.
Kolejnym działaniem służącym ochronie środowiska są dotacje celowe z budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku
bieżącym przeznaczono na ten cel 40.000, 00 zł., co pozwoliło na montaż kolejnych 9
przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków, na terenach gdzie względy
ekonomiczne nie pozwalają na rozbudowę czy budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
Kolejne wnioski będą sukcesywnie realizowane, zgodnie z możliwościami finansowymi
Gminy.
Powyższe zadania Miasto i Gmina Działoszyn planuje kontynuować w 2020 roku.
Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpiło od 16.09.2019 r. do 29.11.2019r r. Wnioski
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będą rozpatrywane sukcesywnie w miarę przeznaczenia na ten cel środków w budżecie
Miasta i Gminy Działoszyn.
187806,50 – wymiana źródeł ciepła (38 wnioskodawców )
34285,50- przydomowe oczyszczalnie ścieków (9 wnioskodawców)
Czyste powietrze około 50 wniosków zrealizowanych wysłanych do WFOŚiGW w Łodzi za
pośrednictwem Urzędu.
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7. ŁAD PRZESTRZENNY
7.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn
W 2019 r. przedstawiono Radzie
Miejskiej w Działoszynie 7 projektów
uchwał w sprawie przystąpienia, zmiany
i
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego, zostały
podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr IV/41/19 z dnia 30 stycznia
2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Sadowiec w gminie Działoszyn.
2. Uchwała Nr XII/79/19 z dnia 29 lipca
2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w sąsiedztwie drogi
wojewódzkiej
Nr
491
w
obrębie
ewidencyjnym
Raciszyn,
w
gminie
Działoszyn.
3.Uchwała Nr XVI/97/19 z dnia 30
października
2019
r.
w
sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru położonego w obrębie 4
Miasta Działoszyn.
4.Uchwała Nr XVI/98/19 z dnia 30
października 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 279, 280, 281 położonych
w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
5. Uchwała Nr XVI/99/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi 543, 544,
721, 719, 718, 717 położonych w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany.
6. Uchwała Nr XVII/109/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Sadowiec i Kolonia Lisowice.
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7. Uchwała Nr XVIII/121/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 153 położoną w obrębie 2 Miasta
Działoszyn.
8.ŚRODOWISKO
8.1.Program ochrony środowiska
W 2019 roku została podjęta Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia
5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Działoszyn 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:
 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.
 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.
 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.
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 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.
 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
 Zasoby geologiczne – Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn znajduje się 14 różnych
odkrywek m.in. dostarczających surowce do produkcji cementu
 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.
 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.
 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 przyrodniczokrajobrazowy „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.
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 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.
8.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Działoszyn został
zaktualizowany w 2019 r. Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia
26.06.2019 r.
Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji
emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO 2.
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.
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W roku 2017 r. zostało wykonane zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Działoszyn” przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków
własnych. Dofinansowanie wynosiło 80%, a koszt całkowity wyniósł 103 321,18 zł. Ilość
wyrobów zawierających azbest odebranych od mieszkańców to 222,013 Mg ze 113 posesji.
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.
W 2019 r. dzięki możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Miasto i Gmina Działoszyn zyskała możliwość
usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ilości 159,060 Mg z 65
posesji. Koszt całkowity 67 318,49 zł, w tym dotacja 60 141,00 zł.
9. OŚWIATA I WYCHOWANIE
9.1.Oświata
Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn funkcjonowały następujące placówki:
1) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie (do 31.08.2019 r.)
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą przy ulicy Zamkowa 1 w Działoszynie (do
31.08.2019 r.)
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą przy ulicy Szkolnej 4 w Działoszynie (do
31.08.2019 r.)
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie wraz ze szkołą Filialną
w Szczytach, (od 01.09.2019 r.),
5) Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Działoszynie (od 01.09.2019 r.),
6) Publiczne Przedszkole w Szczytach (od 01.09.2019 r.)
7) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie (od 01.09.2019 r.)
8) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Działoszynie (od 01.09.2019 r.)
9) Zespół Szkół w Trębaczewie, w którego skład wchodziło:
- Gimnazjum w Trębaczewie ( do 31.08.2019 r.)
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie
- Publiczne Przedszkole w Trębaczewie,
10) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze szkołą Filialną w Kolonii Lisowice,
w którego skład wchodziło:
- Szkoła Podstawowa w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
- Publiczne Przedszkole w Raciszynie z Filią w Kolonii Lisowice
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Dodatkowo na terenie Miasta i Gminy Działoszyn funkcjonował
Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie, zapewniający opiekę
dla około 60 dzieci oraz Niepubliczne Przedszkole „Cyrk Malucha”
w Działoszynie do którego uczęszczało około 25 dzieci.

Wg. stanu na dzień 30.09.2019

Liczba dzieci w
przedszkolu

Liczba dzieci w szkole Przeciętne zatrudnienie
N

O

Szkoła Podstawowa Nr 1 ze
Szkołą Filialną w Szczytach

0

78

16,09

6,24

Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Działoszynie

0

441

44,45

16

Szkoła Podstawowa w Raciszynie
ze Szkołą Filialną w Kolonii
Lisowice

0

199

19,6

11,31

Szkoła
Podstawowa
Trębaczewie

w

0

206

25,2

9,14

Publiczne Przedszkole Nr 1 w
Działoszynie

73

0

8,5

8

Publiczne Przedszkole Nr 2 w
Działoszynie

120

0

10

14

Publiczne
Szczytach

Przedszkole

w

32

0

3

4

Publiczne
Trębaczewie

Przedszkole

w

90

0

5,44

7,78

Publiczne
Raciszynie

Przedszkole

w

77

0

6,49

4,75

Razem

392

924

138,77

81,22

W 2019 roku wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 17 595 052,35 zł (bez zadań
inwestycyjnych). Na realizację zadań oświatowych Miasto i Gmina Działoszyn pozyskała
kwotę 8 894 491 zł subwencji oświatowej, natomiast dotacja przedszkolna to kwota 405 467
zł, co oznacza, że gmina z własnych środków dofinansowała kwotę 8 295 094,35 zł.
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Wydatki na wychowanie przedszkolne oprócz utrzymania
gminnych przedszkoli, obejmuje również wydatki
związane z dotowaniem niepublicznych placówek
wychowania przedszkolnego wpisanych do rejestru
prowadzonych przez gminę. Niepubliczne Przedszkole
„Cyrk Malucha” w Działoszynie z budżetu gminy
otrzymało dotację podmiotową w wysokości 214 736,16
zł. Obowiązkiem gminy jest również zwrot kosztów pobytu
dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn
a uczęszczających do publicznych placówek na terenie
innych gmin. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 58 473,88
zł.
Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie
z Rządowego Programu „Maluch +” otrzymał dotację w wysokości 242 278 zł.
9.2.Sport
Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia
23.01.2019 r. w sprawie zatwierdzania wniosków organizacji sportowych o przyznanie dotacji
na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w 2019
r. przyznano środki finansowe poszczególnym organizacjom:
1.
KS "Warta" - 120 000,00 zł
2.
ULKS Działoszyn – 10 000,00 zł
3.
LZS Trębaczew – 10 000,00 zł
4.
LKS "Victora" –
7 000,00 zł
5.
Klub Biegacza "Warta" – 3 000,00 zł

9.3. Stypendia
Na podstawie Uchwały Nr XXIII/153/16 Rady
Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia
2016 r. w sprawie stypendiów, nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe oraz określenia zasad i trybu
ich przyznawania i pozbawiania oraz ich
wysokości przyznano w 2019 roku kwotę
w wysokości 6 750,00 zł . Stypendia otrzymało
9 zawodników.
Na podstawie Uchwały Nr XXV/167/16 Rady
Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zasad oraz trybu przyznawania nagród uczniom
szkół podstawowych i gimnazjów, w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu
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Miasta i Gminy Działoszyn w 2019 roku przyznano 11 uczniom kwotę w wysokości 9 900,00
zł.
10. KULTURA, SPORT I REKREACJA
10.1.WYDARZENIA KULTURALNE W 2019 R.
Wydarzenia religijne oraz kulturalno-rozrywkowe:
2019 r. rozpoczęliśmy od Imprezy Sylwestrowej
pod Ratuszem. W styczniu 2019 r. odbył się Koncert
kolęd
i
pastorałek
w
wykonaniu
Zespołu
Folklorystycznego Trębaczewianie, VII Orszak Trzech
Króli , 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Żakinada Gimnazjalistów oraz noworoczne
spotkania w jednostkach OSP z terenu Miasta i Gminy
Działoszyn. Na terenie naszej gminy przeprowadziliśmy
również zbiórkę środków finansowych na operację dla
małego Oskara- mieszkańca naszej gminy. Miesiąc luty
rozpoczęła uroczysty bal maturzystów Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Działoszynie. Wiele atrakcji czekało na najmłodszych
mieszkańców naszej gminy podczas ferii zimowych
z MGDK w Działoszynie, czy Zimowiska
zorganizowanego przez Akcję Katolicką przy Parafii św.
Marii Magdaleny w Działoszynie. Miesiąc marzec
ubiegłego roku obfitował w uroczystości związane
z obchodami Dnia Kobiet. Odbył się Dzień Kobiet w
Kiedosach, Dzień Kobiet w Raciszynie oraz Gminny
Dzień Kobiet w Działoszynie. Na początku kwietnia
odbył się XVII Regionalny Festiwal Wokalny „WARTA
SONG”,
Konkurs
plastyczny
ph.
„Baranek
Wielkanocny”. Rozdane zostały stypendia dla
sportowców z terenu naszej gminy. Uczciliśmy również
pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej. W miesiącu maju
tradycyjnie obchodziliśmy uroczystości związane z
odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, odbyła się
pielgrzymka do Czernej, X Działoszyńska Dziesiątka ,
Piknik Serduszko dla Oliwii oraz XI Gminne Prezentacje
Przedszkoli. W miesiącu czerwcu odbył się festyn
rodzinny w sołectwie Stacja, Wędkarski Dzień Dziecka,
III Dzień Rodziny, Dzień Dziecka w Zalesiakach, Dzień
Dziecka z MGDK w Działoszynie, II Zlot Foodtrucków,
Piknik w Bobrownikach, Festiwal „Noce Świętojańskie”.
Miesiąc lipiec rozpoczęliśmy pielgrzymką na Kaszuby.
Następnie odbył się X Festyn Parafialny. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafał Drab
nagrodził również uzdolnioną młodzież z terenu naszej gminy. Największym wydarzeniem ubiegłego
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lata były bez wątpienia XXVII Dni Miasta i Gminy Działoszyn. W sierpniu obchodziliśmy
uroczystość „Złotych Godów”, odbyła się piesza pielgrzymka Dekanatu Działoszyńskiego na Jasną
Górę oraz Dożynki w Kolonii Lisowice. We wrześniu uczciliśmy pamięć ofiar II Wojny Światowej,
odbyły się Dożynki w Trębaczewie. W listopadzie obchodziliśmy uroczystości związane
z Narodowym Świętem Niepodległości. Rok 2019 tradycyjnie zakończyliśmy Sylwestrem pod
Ratuszem.

10.2.Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
Place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska wielofunkcyjne
NOWE INWESTYCJE ZE
STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN

W 2018 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn p. Rafała Draba powstało „Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn”. Siedzibą
stowarzyszenia jest Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.
Mimo dość krótkiego czasu istnienia Stowarzyszenie
odniosło już dwa sukcesy w postaci pozyskania środków
zewnętrznych w ramach projektów grantowych pt.
„Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w miejscowości Działoszyn”.
- Inicjatywą na utworzenie Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn było pozyskanie
nowych, zewnętrznych źródeł finansowania mających na
celu polepszenie warunków życia lokalnej społeczności.
Tym samym przy współpracy ze Spółdzielnią
Mieszkaniową nad WARTĄ na Osiedlu Nr 2
w Działoszynie powstała nowa siłownia zewnętrzna oraz
plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Łączny koszt obu inwestycji to ok. 94.000,00 zł
Pierwsza umowa grantowa Stowarzyszenia z Lokalną
Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
w Osjakowie została podpisana w dniu 29.10.2018 r.
Umowa dotyczyła grantu na realizację zadania: Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo
- rekreacyjnej w miejscowości Działoszyn realizowanego w ramach projektu grantowego
– przedsięwzięcie: Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury
lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na
innowacje w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
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rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach programu zrealizowano zadanie pn. „Budowa placu
zabaw o nawierzchni trawiastej i piaskowej z elementami rekreacyjnymi na działce o nr ewid.
98/3 obręb 4 Miasto Działoszyn”.
Drugą umowę grantową Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn
podpisało z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie w dniu
05.03.2019 r. w ramach realizacji zadania: „Rozwój lokalnej infrastruktury sportoworekreacyjnej w miejscowości Działoszyn” zadanie w postaci dostawy i montażu urządzeń
siłowni plenerowej na działce nr ewid. 221/1 obręb 4 Miasto Działoszyn wykonano:
- fundamenty betonowe, stepper + twister, wioślarz +rower, krzesło do wyciskania/prasę
ręczna +wyciąg górny, jeździec+ rower, prostownik pleców +ławkę, orbitek+ biegacz, montaż
tablicy regulaminowej, ustawiono ławki parkowe z prefabrykatów oraz ustawiono kosze na
słupkach.
Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn
miały na celu rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców.
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.
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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.

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
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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 67

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 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
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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.
11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn działa 10 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych tj. OSP Działoszyn, Raciszyn, Trębaczew, Szczyty, Bobrowniki, Kolonia
Lisowice, Kiedosy, Zalesiaki, Niżankowice oraz jednostka zakładowa OSP przy Cementowni
„WARTA”. Dwie jednostki OSP Działoszyn i Raciszyn zrzeszone są w Krajowym Systemie
Ratowniczo Gaśniczym Wszystkie spośród wymienionych ściśle współpracują z jednostką
Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli na terenie swojej miejscowości, miasta i gminy lub wspomagając
sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.
Dotychczasowa dominacja problematyki zapobiegania i gaszenia pożarów w codziennej
praktyce formacji ochotniczych straży pożarnych przenosi się na ratownictwo techniczne jak
i medyczne, szczególnie podczas zdarzeń na drogach. Należy również wspomnieć
o działaniach prowadzonych na obszarach wodnych, działaniach przeciwpowodziowych oraz
uzupełnieniu działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. W obszarze szeroko
rozumianej ochrony ludności należy uwzględnić także przygotowanie ratowników
– ochotników do organizacji ewakuacji podczas dużych pożarów, powodzi i innych katastrof
oraz świadczenie pomocy między miejscowościami i gminami w zakresie zakwaterowania,
żywienia i innej pomocy socjalnej. Obowiązek niesienia pomocy wynika nie tylko z ogólnych
przepisów dotyczących wszystkich obywateli: z kodeksu karnego i kodeksu drogowego ale
także z zapisów w statucie Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i powszechnego zobowiązania moralnego.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy stwierdzić, iż wszystkie miejscowości
w gminie Działoszyn posiadają dobre zaopatrzenie w wodę do tych celów, zarówno z sieci
wodociągowej jak i naturalnego zbiornika jaki stanowi rzeka Warta. Zgłaszane awarie
hydrantów usuwane są na bieżąco. Każda jednostka wyposażona jest w środki alarmowania i
ostrzegania ludności.
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Wyposażenie jednostek OSP przedstawia się następująco:
1) Jednostka OSP KSRG Działoszyn
a) pojazdy ratowniczo - gaśnicze
Mercedes Benz Atego rok. prod. 2017 – (pojazd
posiada napęd na dwie osie i jest uterenowiony)
– wyposażony w zbiornik wodno – pianowy (woda
3500 l, piana 350 l), zestaw do ratownictwa
drogowego zawierający różnego rodzaju podpory,
poduszki powietrzne, rozpierak kolumnowy
i ramieniowy, nożyce do cięcia, zestaw medyczny
PSPR1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną,
pilarki spalinowe do drewna oraz betonu i stali,
agregat prądotwórczy, kamerę termowizyjną,
zestaw
do
ratownictwa
wysokościowego,
dodatkowo samochód wyposażony jest w różnego
rodzaju sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy.

Star 244 rok prod. 1981 – (pojazd posiada napęd na dwie osie) wyposażony w zbiornik
wodny, autopompę, pompę szlamową HONDA WT40X, pilarkę łańcuchową, drabinę, oraz
niezbędne wyposażenie p.poż.,
Peugeot BOXER rok prod. 2010 – wyposażony w zbiornik wodno – pianowy, agregat
wysokociśnieniowy, agregat prądotwórczy, automatyczny maszt oświetleniowy
z najaśnicami, pompę hydrauliczną LUCAS wraz z norzyco rozpierakiem (zestaw COMBO)
do cięcia karoserii samochodowej, piłę do drewna, piłę do betonu i stali, torbę PSP R1 z
szynami KRAMERA deską ortopedyczną i defibrylatorem AED, pompę szlamowa SUBARU
PTX301T, pompę pływająca NIAGARA
Dodatkowo na wyposażeniu jednostki znajduje się agregat oddymiający Ramfan 164SE,
agregat prądotwórczy trójfazowy HONDA ECT7000F/GV, pompa do wody czystej
TOHATSU, pompa do wody czystej PO5 oraz umundurowanie i niezbędny sprzęt ratowniczo
– gaśniczy.
2) Jednostka OSP KSRG Raciszyn
a) pojazdy ratowniczo – gaśnicze
MAN TGM 18.320 BB 4x4 rok produkcji 2018, pojazd nabyty
przez jednostkę w 2019 roku dzięki dofinansowaniu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, Urzędu
Miasta i Gminu Działoszyn oraz środkom pochodzącym
z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i jednostki OSP.
Wyposażony w silnik o pojemności 6871cm3 wysokoprężny
z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniający
wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, o mocy 235
kW (320 KM). Skrzynia biegów manualna 9 -biegowa. Układ hamulcowy wyposażony w ABS.
Autopompa dwuzakresowa MOTO TRUCK typ HMT - o wydajności 2900 dm3/min przy ciśnieniu
0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz 470 l/min przy ciśnieniu 40 bar. Zbiornik wody o pojemności
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4,6 m³, zbiornik środka pianotwórczego 460 litrów. Dodatkowo na stałe zamontowano działko wodnopianowe (o wyd. 1600 L/min), linię szybkiego natarcia 60 m zakończona prądownicą wodno-pianową
TURBO, zraszacze, maszt oświetleniowy pneumatyczny (o wys. 5 m od gruntu), radiotelefon
samochodowy HYTERA MD 785i, radiotelefony nasobne HYTERA PD 755, latarki kątowe
NIGHTSTICS EX, wciągarkę linowa 24V (o sile uciągu 8165 kg), oraz reflektor ręczny (szperacz),

Jelcz 315 rok prod. 1980 – samochód GCBA wyposażony w
zbiornik wodny, autopompę, drabinę, pompę szlamową
HONDA WT40X, pilarkę łańcuchową oraz niezbędne
wyposażenie p.poż.,
FS–Lublin 104 D rok prod. 2001 – wyposażony w zbiornik
wodny, wyciągarkę samochodową, torbę PSP R1 z deską ortopedyczna i zestawem szyn
KRAMERA,
W 2019 roku jednostka OSP Raciszyn, jako właściciel pojazdu, zbyła samochód pożarniczy
Jelcz 315 rok prod. 1976 – samochód GCBA wyposażony w zbiornik wodny i autopompę. Na
potrzeby jednostki gdyż w specyfice działania ma dodatkowo ratownictwo wodne i lodowe
zakupiono z dofinansowaniem z budżetu Województwa łódzkiego zestaw do ratownictwa
wodnego stanowiący: kadłub polietylenowy łodzi KONTRA 400 R (relingi stalowe, bakista
dziobowa, knagi rufowe 2 szt., korek odpływowy), bakisty boczne 3 szt., kieszeń na deskę
ortopedyczną, deska ortopedyczna, składane knagi dziobowe 2 szt., pagaje składane, uchwyt
na bosak, bosak, uchwyt na bojkę, bojka Pamelka, uchwyt na koło ratunkowe, koło
ratunkowe, drabinka rufowa, mocowanie zestawu ratowniczego R1.
Dodatkowo dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi i
Urzędu Miasta i Gminu Działoszyn zakupiono sprzęt i wyposażenie osobiste strażaka
ratownika t.: pompę do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych, wentylator
oddymiający, ubrania koszarowe, ubrania specjalne i byty specjalne strażacki.
Dodatkowo w jednostce znajduje się agregat prądotwórczy trójfazowy HONDA
ECT7000F/GV, cztery aparaty powietrzne plus dwie dodatkowe butle wymienne oraz cztery
czujniki bezruchu, umundurowanie i niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Dodatkowo w
roku 2017 w części garażowej jednostki zamontowano ze środków KSRG oraz środków
budżetu Miasta i Gminy Działoszyn system oddymiania spalin.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn p. Rafała Draba został złożony
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o
przyznanie środków na zakup nowego sprzętu dla
jednostki OSP Raciszyn. Decyzją Marszałka
Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera
przyznano dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł.
W dniu 5 listopada 2019 r. w obecności
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Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafała Draba, Prezesa OSP Raciszyn p. Rafała
Siedlaczka oraz pracownika Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn ds. obronnych, zarządzania
kryzysowego i informacji niejawnych p. Sławomira Szymali dokonano zakupu
specjalistycznej łodzi dla ratownictwa marki ROTO-BOAT KONTRA 400 R.
KONTRA R posiada specjalną kieszeń na pełnowymiarową deskę ortopedyczną, miejsce na
zestaw ratowniczy R1, trzy bakisty boczne, bakistę dziobową, drabinkę rufową oraz uchwyt
na bojkę i koło ratunkowe.
Doskonale zaprojektowana przestrzeń umożliwia pracę trzyosobowego zespołu ratowniczego.
Niska burta łodzi ułatwia podjęcie z wody ratowanego. Specjalne mocowania stabilizujące
deskę umożliwiają przeprowadzenie akcji reanimacyjnej nawet podczas przemieszczania się
łodzi.
3) Jednostka OSP Trębaczew
a) pojazdy ratowniczo – gaśnicze
Jelcz 005 rok prod. 1988 – (pojazd posiada napęd na dwie osie) wyposażony w zbiornik
wodny, autopompę, drabinę ZS 2100 z podporami i hamulcem, pilarkę łańcuchowa, pompę
szlamową HONDA WT 40X oraz niezbędne wyposażenie p.poż.,
Dodatkowo w jednostce są motopompy do wody czystej PO5 i PO8 oraz umundurowanie i
niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy
4) Jednostka OSP Kiedosy
a) pojazdy ratowniczo – gaśnicze
Gaz GRK27057-047 rok prod. 2007– (samochód posiada napęd na dwie osie) wyposażony w
zbiornik wodny 300l, agregat wysokociśnieniowy z wężem i prądownicą wysokociśnieniową,
pompę pływającą NIAGARA, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy z najaśnicą,
pilarkę łańcuchowa, podest roboczy na dachu samochodu.
Jednostka dodatkowo posiada na wyposażeniu pompę do wody czystej PO5 oraz
umundurowanie i niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy
5) Jednostka OSP Kolonia Lisowice:
a) pojazdy ratowniczo – gaśnicze
Star 26 rok prod. 1974 – wyposażony w zbiornik wodny, autopompę, pilarkę łańcuchowa
oraz niezbędne wyposażenie p.poż.,
Gaz GRK27057-047 rok prod. 2008 - (samochód posiada napęd na dwie osie), wyposażony
w zbiornik wodny 300l, agregat wysokociśnieniowy z wężem i prądownicą
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wysokociśnieniową, pompę pływająca NIAGARA, agregat prądotwórczy,
oświetleniowy z najaśnicą, pilarkę łańcuchową, podest roboczy na dachu samochodu.

maszt

6) Jednostka OSP Szczyty:
a) pojazdy ratowniczo – gaśnicze
Jelcz 022 rok prod. 1997 – wyposażony w zbiornik wodny, autopompę, drabinę ZS 2100 z
podporami i hamulcem, pilarkę łańcuchowa oraz niezbędne wyposażenie
Dodatkowo jednostka posiada motopompy do wody czystej PO5 i PO7 oraz pompę
szlamową, przyczepkę do węży oraz umundurowanie i niezbędny sprzęt ratowniczo gaśniczy
7) Jednostka OSP Bobrowniki
a) pojazdy ratowniczo – gaśnicze
Star 244 rok prod. 1997– (pojazd z dwiema osiami pędnymi) wyposażony w zbiornik wodny,
autopompę, masz oświetleniowy, agregat prądotwórczy, pilarkę łańcuchową, pompę
szlamową HONDA WT 30X oraz niezbędne wyposażenie p.poż.,
Dodatkowo jednostka posiada motopompę do wody czystej PO3 oraz umundurowanie i
niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy
8) Jednostka OSP Zalesiaki
a) pojazdy ratowniczo – gaśnicze
LUBLIN 3314 rok prod. 1997 – wyposażony w pompę pływającą NIAGARA, motopompa
PO5 wraz z przyczepką ze zwijakiem węża oraz niezbędne wyposażenie
Dodatkowo jednostka posiada motopompę do wody czystej PO3 oraz umundurowanie i
niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy
9) Jednostka OSP Niżankowice
a) pojazdy ratowniczo – gaśnicze
Żuk A–156 - motopompa PO5 wraz z przyczepką ze zwijakiem węża oraz niezbędne
wyposażenie,
Dodatkowo jednostka posiada motopompę do wody czystej PO3 oraz umundurowanie i
niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy
Star 200 rok prod. 1974 – wyposażony w zbiornik wodny, niezbędne wyposażenie p.poż.,
sukcesywnie doposażone - nieodpłatnie nabyty 28 kwietnia 2018 roku z jednostki OSP
Działoszyn.
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W/w sprzęt znajduje się pod opieką kierowców konserwatorów mających podpisane
stosowne umowy zlecenie z Miastem i Gminą Działoszyn, przypisanych do poszczególnego
asortymentu. W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek sprzętu naprawy realizowane są na
bieżąco, by była zapewniona ciągła gotowość bojowa jednostek OSP. Sprzęt pożarniczy jest
sprawny i gotowy do użycia w razie wystąpienia takiej konieczności. Pojazdy pożarnicze
mają aktualne przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie OC.
Strażacy ratownicy biorący udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych mają aktualne
badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
Dwie ofiary śmiertelne i osiemnaście osób rannych w wypadku na niestrzeżonym
przejeździe w Trębaczewie.
Całe szczęście, że to tylko scenariusz ćwiczeń, które osiemnastego października po raz
kolejny W październiku 2019 roku z inicjatywy Burmistrza Działoszyna Rafała Draba,
zostały przeprowadzone ćwiczenia na przejeździe kolejowym w Cementowni WARTA S.A.,
do których scenariusz przygotowany został przez Komendę Powiatową PSP w Pajęcznie.
Miały one na celu koordynację i współpracę służb niosących pomoc podczas wypadku
komunikacyjnego pojazdów i pociągu, w którym autobus szkolny nie wyhamował i uderzył
dwa samochody osobowe, wpychając je wprost pod nadjeżdżający pociąg. W wyniku
wypadku dwie osoby poniosły śmierć a osiemnaście osób było rannych.
Na cele ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku zużyto 422. 524,1 m3 wody.
Plan budżetu na ochronę przeciwpożarową na 2019 rok wynosił 890.248,00 zł z czego
wykorzystano 871.201,98 zł.
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:
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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.

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 lipcu 2019 r. zostały przeprowadzone wybory do rad powiatowych izb rolniczych.

Przedstawicielami Miasta i Gminy Działoszyn w radzie powiatowej izby rolniczej zostali:
p. Jan Madej oraz p. Andrzej Konieczny.
W roku 2019 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 539 wniosków i wypłacono
producentom rolnym kwotę 217.534,74 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.
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Na podstawie zbiorczego protokołu z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach
obrotowych - uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich, sporządzonego po wystąpieniu
suszy na terenie gminy Działoszyn, gminna Komisja ustaliła, iż:
łączna liczba oszacowanych gospodarstw wynosi: 406,
powierzchnia oszacowanych upraw dotkniętych zjawiskiem wynosi: 3.026,33 ha,
kwota oszacowanych szkód w produkcji roślinnej wynosi: 3.773.284,05 zł,
kwota oszacowanych szkód w produkcji zwierzęcej wynosi: 0 zł,
szkody spowodowane zjawiskiem objęły obszar 19 sołectw, co stanowi 100% sołectw
gminy.

14.FUNKCJONOWANIE
GMINNYCH
JEDNOSTEK
- NIE OPISANYCH WCZEŚNIEJ W RAPORCIE

ORGANIZACYJNYCH

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 2019
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie
gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
Zakład zatrudnia 36 osób: w tym 35 osoby w pełnym wymiarze, 1osoba na 1/2 etatu.
Zakład prowadzi Oczyszczalnię Ścieków w Działoszynie i Trębaczewie.

Wyszczególnienie

Plan na 2019 rok

Wykonanie za IV
kwartały 2019
roku

5 376 000,00

5 196 668,64
4 242,45

§ 0830

Wpływy z usług

§ 0920

Wpływy z pozostałych odsetek

5 000,00

§0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów

3 000,00

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

12 000,00

9 546,70

5 396 000,00

5 210 457,79

RAZEM

0,00

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:
Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

Plan na 2019 rok

47 500,00

Wykonanie za IV
kwartały 2019
roku
39 089,71
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§ 4010

Wynagrodzenia
pracowników

§ 4040

osobowe

1 690 000,00

1 647 136,07

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

127 000,00

122 237,72

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

294 000,00

293 729,01

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

41 500,00

36 679,93

§ 4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6 000,00

1708,00

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

32 000,00

11 605,12

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

670 000,00

608 881,38

§ 4220

Zakup środków żywności

2 500,00

2 286,47

§ 4260

Zakup energii

770 000,00

628 347,77

§ 4270

Zakup usług remontowych

325 000,00

271 086,72

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

2 865,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

570 000,00

490 464,20

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu
telekomunikacyjnych

9 000,00

7 336,37

§ 4400

Opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

7 500,00

6 881,58

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

1 238,00

0,00

§ 4430

Różne opłaty i składki

200 214,57

150 624,43

usług
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§ 4440

Odpisy na zakładowy
świadczeń socjalnych

§ 4460

fundusz

44 047,43

44 047,43

Podatek doch. od osób prawnych

250 000,00

0,00

§ 4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego

18 000,00

1 829,00

§ 4520

Opłaty na rzecz budżetów jst

2 000,00

1 092,51

§ 4580

Pozostałe odsetki

500,00

0,00

§ 4610

Koszty postępowania sąd. I prok.

3 500,00

0,00

§ 4650

Odsetki od nieterminowych wpłat
podatku doch. d osób prawnych

500,00

56,00

§ 4700

Szkolenia pracowników

9 000,00

6163,90

§ 6080

Zakupy inwestycyjne zakładu

270 000,00

154 045,30

5 396 000,00

4 528 193,62

RAZEM

W paragrafie 4210 ujęto między innymi:
Zakup pomp- 39 420,40
Zestaw lamp ostrzegawczych -1 664,34
Wodomierze -22 306,50
Wykaszarka spalinowa – 1 478,09
Kosiarka-1 741,33
Paliwo -66 609,24
Zetag-13 820,07
Naner- 58 363,60
Pieline safer -48 628,90
Węgiel kamienny na Hydrofornię w Działoszynie, Oczyszczalnie w Działoszynie – 9 349,04
Meble do pomieszczeń socjalnych na Oczyszczalnie w Trębaczewie -7 000,00
Silnik trójfazowy Simens-3 439,41
Opony-5 153,93
Drukarka-1 431,56
Zakup i montaż zasuw-12 127,28
Zbiorniki 100SP -zakup w związku z wykryciem bakterii -1 618,77
Założenie 8 systemów alarmowy na ujęciach wody i oczyszczalniach- 11 540,58
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Preparat wiążący osad stosowany na bloku tech. Oczyszczalni -10 858,44
Zakup przepływomierza-5 260,64
Par. 4270 razem 271 086,72 ujęto:
pompa wodna wysokociśnieniowa HPP model GLR 171/185 WUKO- 27 480,45
Remonty i wymiana szczotek ślimaka na sitopiaskowniku –3 909,26
Remont pomieszczeń w biurze ZWIK -1 562,52
Remonty pomp – 32 761,81
Regulacja pionowa włazów ulicznych wraz z wymianą na terenie MiG Działoszyn -21 323,63
Remont przyłącza wod/kan ul Grota Roweckiego - 8 007,04
Remont łyżki do koparki- 310,00
Remont napędu szczotki -komora krat – 605,66
Remont sterowania hydrofornia w Zalesiakach- 869,95
Remont pompy hydrofornia Bobrowniki- 5 153,62
Regeneracja stopnia sprężającego RBS 46/F- 12 061,82
Ogumowanie bębna-prasa osadu -1 156,26
Łożysko samonastawne z tuleją,oprawa samonastawna-prasa osadu- 555,38
Remont pompy P2 4,7 KW-przepompownia ścieków w Zalesiakach- 25 878,20
Remont pompy FLYGT 3068- przepompowana w Zalesiakach- 2 835,59
Naprawa kraty taśmowej typ 600CP4200-oczyszczalnia w Działoszynie-6 585,18
Wykonanie prac remontowych posadzki na hydroforni w Kol. Lisowice – 4 476,42
Wykonanie prac remontowych posadzki na hydroforni w Trębaczewie- 5 819,35
Montaż zasuw wraz z napędem do dozowania sprężonym powietrzem na komorach osadu czynnegoremont oczyszczalnia w Działoszynie- 65 686,58
Wykonanie remontu sterowania zasuwami na bloku technologicznym- 44 048,00
Par. 6080 razem – 154 045,30 zł ujęto:
Kierowanie budową sieci wodociągowej w Raciszynie- 7 330,68
Kierowanie budową sieci kanalizacyjnej w Trębaczewie -7 185,34
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Cmentarna w Działoszynie – 7 003,67
Oznakowanie hydrantu i sprawdzenie wydajności w Raciszynie- 110,00
Oznakowanie hydrantu i sprawdzenie wydajności w Działoszynie- 260,00
Przyłącze wodociągowe do placu targowego Działoszyn ul. Ogrodowa -5 976,90
Zakup lampy UV AMX3 z szafą sterowniczą zamontowano -Działoszyn hydrofornia- 59 640,99
Zakup lampy UV AMX3 z szafą sterowniczą zamontowano-Kol. Lisowice hydrofornia-51 147,44
Zakup ogrodzenia betonowego wraz z bramą wjazdową -hydrofornia w Trębaczewie-15 390,28

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 (obecnie SP Nr 2 im. M.Kopernika 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).
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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
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.
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.
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.
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14.3.Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
I.

Realizacja zadań w zakresie kultury.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest od 1
stycznia 2012 roku samorządową instytucją kultury, powołaną
uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 roku.
Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez
Radę Miejską. 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 2019 roku w salach MGDK zorganizowano:
Wyszczególnienie

ogółem

liczba
uczestników

Seanse filmowe w Kinie za Rogiem

101

1222

Premierowe seanse filmowe
przez zewnętrznego operatora

wyświetlane 36

3080

Konkursy

1

28

Festiwale, przeglądy artystyczne

2

400

Wycieczki

6

194

Koncerty

10

2770

Spotkania kabaretowe

1

150

Spotkania, prelekcje, wykłady

4

266

Animacje, warsztaty dla dzieci i młodzieży

15

272

Spektakle teatralne

11

2440

Udział w imprezach zewnętrznych poza 6
MGDK

395

Wystawy twórczości lokalnych artystów

3

900

Festyny, imprezy plenerowe

4

1390

Kiermasze

1

400

ogółem

201

13 907
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W strukturach MGDK działają: zespół taneczny „Tęcza”, sekcja plastyczna, grupa
wokalna oraz soliści. W trakcie roku działała też sekcja robotyki. 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, parafiami, lokalnymi
stowarzyszeniami z terenu gminy oraz mediami. W 2019 roku kontynuowano również
współpracę kulturalną z zespołami folklorystycznymi, także z zagranicy. W ramach tej
współpracy podczas festynu Nocy Świętojańskich odbył się wspólny koncert zespołu
folklorystycznego „Trębaczewianie” oraz zespołu z Ukrainy. Z okazji Roku Moniuszki w Sali
widowiskowej MGDK odbył się m.in. uroczysty koncert.
Dużą popularnością cieszą się nowe formy pracy, wprowadzane przez MGDK do
oferty programowej Domu Kultury – m.i. II edycja Moto Mikołajek, zabawa w Święto Dyni
oraz również II edycja Zlotu Foodtrucków.
Kontynuowano w 2019 roku działalność małego kina społecznościowego w ramach
sieci „Kino za Rogiem” , utworzonego w oparciu o dofinansowanie z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej i dotację celową Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. Z jego oferty
skorzystało w 2019 roku 1222 widzów podczas 101 seansów.
II.

Funkcjonowanie MGDK w 2019 roku

Zakończona termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w
Działoszynie, wymusiła na nas konieczność dokończenia w 2019 r. remontu pomieszczeń
biurowo-magazynowych MGDK oraz części korytarzy. Oprócz części biurowej, wykonano
także bezkosztowo remont ogólnodostępnych sanitariatów w budynku MGDK, będących w
złym stanie technicznym - na podstawie ugody sądowej z wykonawcą I etapu
termomodernizacji budynku MGDK,
Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie w 2019 r.
Zgodnie z umową na realizację zadania pn.: Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki
i Rekreacji w Działoszynie 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 - do końca 2019 r.
W omawianym okresie zakupiono środki czystości, materiały i drobne narzędzia na
potrzeby obu obiektów. Dokonano również napraw uszkodzonego sprzętu i wyposażenia:
- usunięto awarię 3 łazienek w budynku COT (demontaż i montaż kabin)
- wymieniono uszkodzone drzwi wejściowe do budynku hotelu od strony aneksu kuchennego,
- wykonano system wentylacji na potrzeby kuchni na parterze i piętrze hotelu (zalecenia
pokontrolne),
- usunięto awarię kotła gazowego,
- pomalowano pokoje na II piętrze obiektu COT,
- naprawiono schody wejściowe, barierki i taras w obiekcie hotelu
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W kwietniu 2019 r. uruchomiono ponownie na sezon letni część gastronomiczną
w Przystani Kajakowej
W Parku Strażaka w okresie letnim zorganizowano:
 Dzień Dziecka,
 Festyn „Zlot Foodtrucków”
 Festyn „Noce świętojańskie” wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy,
 ogniska i spotkania oraz pikniki rodzinne.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w budynku Centrum
Obsługi Turystycznej (hotel) 3009 noclegów, udostępniano salę na uroczystości rodzinne
i szkolenia. Obiekt Przystani kajakowej odwiedziło łącznie ok. 10 000 osób. W budynku
hotelu odbywały się również zajęcia jogi i do czerwca 2019 r. - zajęcia informatyczne dla
dzieci uczestników zajęć w MGDK. Na bieżąco udzielano informacji turystycznych
i udostępniano materiały promocyjne o gminie Działoszyn i regionie.
Decyzją władz gminy z dniem 31 grudnia 2019 roku Miejsko-Gminny Dom Kultury w
Działoszynie przestał być użytkownikiem obiektów ROTiR. Ich właścicielem stało się na
powrót Miasto i Gmina Działoszyn.
III.

Informacja o wykorzystaniu dotacji, przekazanych przez Miasto i Gminę Działoszyn w
2019 roku

Wyszczególnienie dotacji
Dotacja podmiotowa na działalność MGDK
Dotacja celowa na działalność ROTiR

Wykonanie 2019 zł
%
510 000,00
100,00%
380 000,00
100,00%

Przychody:
 Zaplanowane – 1 179 612,86 zł
 Wykonane – 1 178 972,81 zł (w 99,95%) i obejmują:
1. dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na działalność MiejskoGminnego Domu Kultury,
2. dotację celową na działalność Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji,
3. przychody z usług tj. z tytułu najmu lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku
MGDK przy ul. Narutowicza oraz w budynku hotelu, sprzedaży biletów, opłat i akredytacji
za udział w festiwalach organizowanych przez MGDK, opłat za udział w zorganizowanych
zajęciach, przychody z najmu pokoi hotelowych w ośrodku ROTiR, dofinansowania w
formie sponsoringu na organizację imprez kulturalnych,
4. przychody ze sprzedaży towarów tj. działalności sprzedażowej prowadzonej w budynku
przystani kajakowej (działalność gastronomiczna) oraz w budynku hotelu i kina.
5. pozostałe przychody operacyjne: przychody z tytułu refundacji kosztów poniesionych na
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz bonu
zatrudnieniowego, różnice VAT wynikające z zaokrągleń, odszkodowania.
Pozostałe przychody własne razem - 288 972,81 zł
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Koszty:
Zaplanowane – 1 179 612,86 zł
wykonane – 1 131 481,77 zł (w 95,92 %). Na wykonanie składają się:
1. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w MGDK (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki
za wysługę, dodatki funkcyjne, dodatki zmianowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne)
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 (zakup odzieży ochronnej, zakup okularów zgodnie
z przepisami BHP), świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia.
2. Na koszty stałe składa się: zakup energii 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, przeglądy p/poż, koszty napraw,
koszty podróży służbowych pracowników, koszty ubezpieczeń oraz inspektora ds. RODO.
6. Pozostałe koszty operacyjne wynikają z likwidacji przeterminowanego towaru, różnic VAT
pomiędzy deklaracją a ewidencją oraz poniesionych kosztach egzekucyjnych.
Zatrudnienie na dzień 30.12.2019 r.:
MGDK:
7 osób na pełnym etacie (w tym 1 osoba do
30.12.2019)
2 osoby umowa zlecenie
ROTIR (hotel i przystań) do końca 2019 r.
7 osób na pełnym etacie, 1 osoba – ´ etatu

14.4.Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Działoszyn
1.
Inwestycje, modernizacje, remonty, zmiany w infrastrukturze
bibliotek publicznych przeprowadzone w ostatnim roku.
Filia Biblioteczna w Trębaczewie – lokal w Przedszkolu Publicznym
w Trębaczewie, świeżo po malowaniu, wyremontowany w poprzednich
latach. Zakupiono ladę biblioteczną, krzesła, fotel obrotowy, stoliki. Podłączono filię do
systemu komputerowego bibliotecznego SOWA 2.
Biblioteka Publiczna w Działoszynie – budynek Urzędu Gminy bez zmian w roku ubiegłym.
Biblioteka jest po generalnym remoncie w latach ubiegłych. Prowadzimy też Punkt
Biblioteczny przy Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach. Uruchomiliśmy katalog
online w Internecie dla wszystkich zainteresowanych.
https://w.bibliotece.pl/community/libraries/dzialoszyn.bpmig
Filia Biblioteczna w Raciszynie – Filia zawieszona.
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2. 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 213 książek. W latach 2004-2019 zakupiono do Biblioteki w Działoszynie i
jej filii w Raciszynie i Trębaczewie 5133 książek: powieści, nowych lektur, oraz
woluminów dla studentów. Kwota dofinansowania 116. 400,00 zł (sto szesnaście tysięcy
czterysta)

- Program Rozwoju Bibliotek. realizowany od 2011 r. do obecnie. 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 PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa
i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w
sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, 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 $
- „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt realizowany przez nasze biblioteki od
02.09.19. Przypominamy, że projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym
(3-6 lat). Jego celem jest zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do
biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy
start. W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Dzięki akcji dziecko pozna bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich
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broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz
o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział
w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich
rodziców. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne
siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię.
Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają
sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

3. 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.
Włączając się w projekt unijny "Młodzi aktywni w Łódzkim" w naszej Bibliotece odbyły
się staże, podczas których młodzi doskonalili swoje kompetencje zawodowe. Celem projektu
było podwyższenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie
kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy w województwie
łódzkim przez młodych biernych zawodowo i bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z obszaru województwa
łódzkiego.

4. Zbiory biblioteczne, statystyki.
Ogółem w bibliotece w Działoszynie i filiach posiadamy 35 904 książek. W roku 2019
zakupiliśmy 935 książek za 18 800 zł. Zarejestrowaliśmy 2281 czytelników, którzy
wypożyczyli 22773 woluminów. Razem bibliotekę odwiedziły 12283 osoby (wypożyczalnia,
czytelnia, różnorodne imprezy kulturalne).
5.

Wybrane formy pracy zrealizowane w 2019 roku

- Jubileusz 70-lecia Biblioteki. Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Działoszyn w roku 2019 obchodziła jubileusz 70-lecia
istnienia. Z tej okazji w czwartek 12 grudnia 2019 odbyła się
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uroczystość, podczas której podsumowano historię placówki. Biblioteki na ziemi
działoszyńskiej cieszą się długą, stuletnią tradycją. Pierwsza wzmianka o istnieniu biblioteki i
czytelni w Działoszynie pochodzi z 1906 roku i związana jest z działalnością Polskiej
Macierzy Szkolnej. Jednak pierwszy udokumentowany wpis o istnieniu Biblioteki
w Działoszynie pojawia się w 1949 r. i dotyczy wpisu pierwszej książki do Księgi
Inwentarzowej. O uruchomieniu Biblioteki w Działoszynie właśnie w tym roku świadczy
również dokument z 7 II 1949 podpisany przez p.o. Wójta Gminy Działoszyn J. Choderę,
który dotyczy pierwszego sprawozdania z działalności Biblioteki.
W spotkaniu jubileuszowym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych
- sekretarz MiG Działoszyn Danuta Kuśnierczyk, skarbnik Katarzyna Kowalska,
przewodniczący rady Kazimierz Środa oraz radna Anna Jagieło-Kępińska. Nie zabrakło
również dyrektorów zaprzyjaźnionych bibliotek - Powiatowej Biblioteki Publicznej z/s
w Działoszynie, Gminnych Bibliotek z Sulmierzyc i Rząśni oraz dyrektorów placówek
oświatowych z terenu gminy, kierowników MGDK i hali sportowej. Wśród jubileuszowych
gości znaleźli się również przedstawiciele stowarzyszenia Civitas Christiana, Dyskusyjnego
Klubu Książki oraz Regionalnego Klubu Literackiego. Podczas uroczystości nie mogło
zabraknąć byłych dyrektorów i bibliotekarzy oraz obecnych pracowników placówki.
Uroczystości rozpoczął Adam Piotrowski - obecny dyrektor Biblioteki, a następnie ks. Jan
Skibiński z parafii p.w.św. Marii Magdaleny poświęcił nowe pomieszczenia siedziby.
W kolejnej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Każdy gratulował bibliotece
dorobku oraz zebranych zbiorów. Kolejnym punktem podniosłych uroczystości była
prezentacja 70-letniej historii placówki, opisująca jej trudne dzieje, zmiany, przeprowadzki,
przekształcenia ukazując działalność i inicjatywy. Na zakończenie przedstawiono kabaret pt.
"Ballada na trzy krzesełka" w wykonaniu członkiń DKK i jednej z moderatorek Klubu.
Wspaniała historia, bogactwo doświadczeń oraz sukcesy obligują do dbałości o renomę
działoszyńskiej biblioteki.
- Cała Polska Czyta Dzieciom
Od 1 czerwca w całej Polsce ruszyła XXVIII edycja akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom. Tegoroczna akcja została zorganizowana pod hasłem
"Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie". Hasło
nawiązuje do tegorocznych uroczystych obchodów 100-lecia Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. 6 czerwca na nasze zaproszenie odpowiedzieli lokalni sportowcy,
którzy chętnie opowiedzieli o swoich sportowych pasjach, przeczytali fragmenty książek oraz
odpowiadali na wszystkie pytania dzieci. W przedsięwzięciu udział wzięli: Weronika Nąckiewicz
i Szymon Leszczyk reprezentujący - taekwondo; Zbigniew Góra - biegi, Marta Patocka - nordic
walking oraz Dominik Andrzejczak i Paweł Pęciak - piłka nożna. W spotkaniu udział wzięli uczniowie
klas II z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie.
Natomiast 7 czerwca naszą Bibliotekę odwiedziły 2 grupy 5-latków z Publicznego Przedszkola nr 1
Bajka w Działoszynie oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Działoszynie. Na spotkaniach wyjaśniono
dzieciom czym jest sport i dlaczego warto go uprawiać. Krótkie wprowadzenie na temat sportu zostało
uzupełnione głośnym czytaniem bajek i wierszy. Na koniec dzieci troszkę się rozruszały i ćwiczyły
wraz z prowadzącymi i opiekunami.
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- Dyskusyjne Kluby Książki

Przy bibliotece Publicznej MiG Działoszyn działają 4 Dyskusyjne Kluby
Książki:
- DKK Działoszyn powstały w 2012 r.; moderatorzy: Teresa Kukla i Ewa Drab
- DKK Trębaczew powstały w 2012 r.; moderator: Elżbieta Tasarz
- DKK dla dzieci w Trębaczewie powstały w 2013 r.; moderatorzy: Marta Starzyńska i
Elżbieta Tasarz
- DKK dla dzieci w Raciszynie powstały w 2017 r.; moderatorzy: Agnieszka Godszling
Celem działalności klubów jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnej dyskusji
na temat wybranych książek, recenzowaniu ich oraz udziału w spotkaniach autorskich. Kluby
spotykają się raz w miesiącu, organizują również wyjazdy do teatru i filharmonii. Program
Klubów organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi we współpracy
z Instytutem Książki. W ramach działalności klubów w Bibliotekach odbywają się spotkania
autorskie, do tej pory gościliśmy, m.in.: aktora Lecha Dyblika, autorki książek:
Małgorzatę Kalicińską, Małgorzatę Gutowską Adamczyk, Magdalenę Witkowską,
Hannę Cygler, Barbarę Kosmowską, Grażynę Jeromin-Gałuszkę, dziennikarzy Romana
Czejarka, Grażynę i Wojciecha Jagielskich, Szymona Hołownię, Andrzeja Pilipiuka
W 2019 r. zorganizowano 2 spotkania autorskie dla dorosłych:
A. Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem W dniu 29.11.19 (w piątek) odbyło się
spotkanie autorskie zorganizowane w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki.
Naszym gościem był pan Andrzej Pilipiuk, znany między innymi z opowiadań o przygodach
Jakuba Wędrowycza. Niestrudzony tropiciel ciekawostek. Kolekcjoner nagród literackich,
który z pisania z pasją uczynił swój sposób na życie. Jest autorem kontynuacji przygód Pana
Samochodzika pod pseudonimem Tomasz Olszakowski.
Spotkanie miało charakter otwarty, wśród fanów Andrzeja Pilipiuka znalazła się młodzież z
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie wraz z opiekunami.
B. Spotkanie autorskie z Agnieszką Warchulińską (11 września w Filii Bibliotecznej w
Trębaczewie z dziennikarką oraz autorką książek o tematyce regionalnej.)
oraz 2 spotkania autorskie dla dzieci:
A. Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską (2 kwietnia 2019 r.
w Bibliotece Publicznej MiG Działoszyn odbyło się autorskie
spotkanie z Barbarą Kosmowską, która zadebiutowała jako
licealistka, zdobywając liczne nagrody w konkursach poetyckich.
Przez krótki czas była nauczycielką języka polskiego w Bytowie oraz
pełniła funkcje kuratora społecznego. Nam jednak znana jest jako autorka takich powieści jak
„Teren prywatny”, „Gobelin”, „W górę rzeki”, „Niebieski autobus” czy „Dziewczynka z
parku”. Pisarka tworzy dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. W swojej
twórczości często podejmuje tematy trudne i kontrowersyjne (choroba, śmierć, problemy
rodzinne, wykluczenie, samotność), ale pisze o nich bez taniego sentymentalizmu, okraszając
ludzkie historie swoistym humorem.
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B. Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek, (w Filii Bibliotecznej w Trębaczewie odbyło
się spotkanie z autorką licznych książek dla dzieci w tym przebojowej serii o 10 skarpetkach.
Spotkanie autorskie z Anną Kubarycz 9 kwietnia 2019 lokalną poetką. Jej wiersze
ukazały się w tygodniku Angora, w Antologii Regionalnego Klubu Literackiego oraz książce
Drzewo Poznania... w słowach utopieni. W 2018 roku wydany został przez wyd. Miniatura
tomik Anny Kubarycz Potrzeby fizjo(nie)logiczne.
- Narodowe Czytanie 2019
Już po raz piąty włączyliśmy się w obchody
ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Tegoroczną
edycję wspólnie z nami współtworzyli : dyrekcja oraz
nauczyciele Szkoły Podstawowej w Raciszynie; nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w
Działoszynie; nauczyciele Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach;
członkowie Regionalnego Klubu Literackiego działającego przy Bibliotece w Działoszynie;
moderatorki oraz członkinie Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy Bibliotece w
Działoszynie i Filii Bibliotecznej w Trębaczewie; członkinie Klubu Seniora oraz pracownik
zaprzyjaźnionego Wydawnictwa Precjoza z Częstochowy. Podczas spotkania, które
wyjątkowo odbyło się 5 września wspólnie odczytane został wybrane nowele "Katarynka"
Bolesława Prusa oraz "Dym" Marii Konopnickiej. To dzieła niepowtarzalne i – mimo
niewielkich rozmiarów – doniosłe, które nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą, że w życiu
powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno stracić wrażliwości na
ludzką krzywdę ani zapomnieć o historii. Każda czytająca osoba otrzymała podziękowanie
wraz z pamiątkowym stemplem akcji otrzymanym od kancelarii prezydenckiej.
- Dni Kultury Chrześcijańskiej
Już po raz kolejny mieliśmy okazję włączyć się w obchody Dni Kultury
Chrześcijańskiej, które w naszej gminie mają 26 letnią tradycję. 14 maja w naszej Bibliotece
odbyły się dwa niezwykłe spotkania: finisaż wystawy "Prawdziwe życie" Elżbiety WanatAntonowskiej oraz wspomnienia i refleksje Anny Fenby-Taylor, wnuczki Zofii Kossak.
Spotkania wpisały się również w tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek.
- Konkurs poetycki „W słowach utopieni” w czwartek, 28 listopada 2019, w bibliotece
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie odbyła się uroczysta gala
rozstrzygająca XI edycję Konkursu Poetyckiego "W słowach utopieni..." organizowanego pod
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. W tegorocznej edycji uczestnicy zmagali
się z hasłem przewodnim zaczerpniętym z książki "Inny świat" Gustawa HerlingaGrudzińskiego "Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje".
Do konkursu zgłoszonych zostało 36 utworów (32 wiersze i 4 opowiadania). W I
kategorii wiekowej (do 11 lat) zgłoszonych zostało 9 wierszy, w II kategorii wiekowej (12-15
lat) zgłoszone zostały 23 utwory (w tym 3 prozatorskie), w III kategorii wiekowej (powyżej
16 lat) odnotowano 4 zgłoszenia (w tym 1 proza). Jury konkursowe w składzie: Marta
Kucharska (przewodnicząca jury) - członek Regionalnego Klubu Literackiego, autorka
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nagradzanych wierszy i recenzentka, Małgorzata Wolna - nauczyciel j. polskiego
i bibliotekarz z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie oraz Marian
Konieczny - emerytowany nauczyciel historii, członek Regionalnego Klubu Literackiego
wyłoniło łącznie 9 laureatów tylko w dwóch kategoriach wiekowych.
Niestety jury nie nagrodziło żadnego utworu z III kategorii wiekowej.
Podczas wieczorku wypełnionego literacką atmosferą mogliśmy wysłuchać
kilku utworów muzycznych oraz wszystkich nagrodzonych wierszy i
opowiadań w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Raciszynie. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom,
którymi byli: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, Pan Rafał Drab; Nadwarciański Bank
Spółdzielczy w Działoszynie, Pani Prezes Zdzisława Tyka; Państwo Lidia i Kazimierz Środa
oraz Elżbieta i Walerian Bęben.
Akcje charytatywne 7 sierpnia 2019 r. Biblioteka Publiczna MiG Działoszyn
włączyła się do akcji Fundacji Rak'n'Roll i przekazała książki, które zasilą biblioteczki na
oddziałach onkologicznych dla dorosłych.
Wyjazdy do Filharmonii Częstochowskiej. 16 marca „Dwie pary nie do pary”, 24
marca „Telewizja kłamie”
Lekcje biblioteczne, imprezy okolicznościowe.
W 2019 roku w Bibliotece Publicznej MiG Działoszyn oraz Fili Bibliotecznej w Trębaczewie
zorganizowanych zostało wiele lekcji bibliotecznych, których tematyka dostosowana była do
potrzeb konkretnych grup wiekowych. W lekcjach uczestniczyły dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież gimnazjalna z terenu gminy Działoszyn. 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.

Wystawy
W Bibliotece Publicznej MiG Działoszyn organizowanych jest wiele wystaw. W 2019 roku
zorganizowane zostały 3 wystawy:
A. Wystawa „Prawdziwe życie” Elżbiety Wanat-Antonowskiej (marzec-maj)
B. Poznaj lokalną przyrodę – Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty (czerwiec)
C. Wystawa „70 lecie Biblioteki” (grudzień)
Informacja z wykonania budżetu Instytucji Kultury za 2019 rok
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn
Przychody na dzień 31.12.2019
Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 437.396,90 zł., z tego:
- dotacja podmiotowa od organizatora 430.000,00 zł
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- odsetki 168,85 zł
- Przychody własne 904,00 zł
- Dotacja Biblioteka Narodowa 5.000,00 zł
- Projekt stażysta 951,31 zł
- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 372,74 zł
Saldo na dzień 31.12.2019 razem 672,10 zł.
konto 598,40 zł.
Kasa 73,70 zł.
Koszty na dzień 31.12.2019
- poniesione koszty na dzień 31.12.2019 rok wynosiły 436.420,00 zł,
- zobowiązania na dzień 01.01.2019 stanowią kwotę 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania na dzień 31.12.2019 stanowią kwotę 25,20 w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 01.01.2019 stanowią kwotę 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 31.12.2019 stanowią kwotę 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.
14.5.Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy
Działoszyn działającą w formie jednostki budżetowej, funkcjonującą od 01.10.2010 r. Obiekt,
w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizowany został w ramach
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Jest to placówka 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. 13.05.2015r.
Z terenu gminy Działoszyn uczestniczyło na zajęciach 26 osób, z terenu gminy
Wierzchlas – 4 osoby i z terenu gminy Siemkowice 2 osoby. Aktualnie 32 osoby posiadają
wydane decyzje administracyjne. Brały one udział w poszczególnych zajęciach zgodnie z
rocznym planem pracy i harmonogramem znajdującym się w każdej pracowni. Harmonogram
ten zapewnia rotację uczestników, biorących udział w każdym rodzaju zajęć zgodnie z
zainteresowaniami i możliwościami oraz indywidualnym planem postępowania wspierającoaktywizującego.
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nasz Dom opuściła 1 osoba z terenu gminy
Działoszyn, z powodu zmiany miejsca zamieszkania, natomiast przybyły 3, w tym 2 na
zastępstwo.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania uczestników w naszym Domu
współpracowano z:
• Rodzinami i opiekunami
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• Katolickim Stowarzyszeniem Charytatywnym „Betel” Dom Chleba Powszedniego dla Osób
Niepełnosprawnych w Działoszynie oraz w Bobrownikach
• Ośrodkami Pomocy Społecznej w Działoszynie, Wierzchlesie, Siemkowicach
• Środowiskowym Domem Samopomocy w Wieluniu, Mokrsku, Justynowie, Ostrówku,
Łasku, Osieku, Aleksandrowie Łódzkim
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie
• Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Działoszynie, Gromadzicach
• Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pajęcznie
• Poradnią Neurologiczną w Pajęcznie
• Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działoszynie
• Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie
• Społecznością lokalną
Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje proces wspierająco – aktywizujący
poprzez treningi, terapię zajęciową, terapię ruchową oraz szeroko rozumiane poradnictwo.
Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy w poszczególnych pracowniach oraz
indywidualnie w oparciu o cele założone w indywidualnych planach postępowania
wspierająco – aktywizującego. Udział uczestników w zajęciach jest uzależniony od ich
potrzeb, możliwości, zainteresowań oraz aktualnego stanu psychofizycznego. Celem działań
wspierająco – aktywizujących jest wspieranie i aktywizowanie uczestników w dążeniu do
zwiększania zaradności i samodzielności w różnych sferach życia, z uwzględnieniem
indywidualnych możliwości. Ponadto wypracowanie i utrzymanie podstawowych
umiejętności samoobsługowych i ukształtowanie samodzielności w czynnościach życia
codziennego.
Wymienione wyżej cele, Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach
realizuje poprzez takie formy wsparcia, jak:
- trening funkcjonowania w życiu codziennym i zaradności życiowej (trening umiejętności
samoobsługowych, trening porządkowy),
- trening umiejętności społecznych, w tym interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- trening kulinarny,
- trening techniczny: zajęcia stolarskie, zajęcia krawieckie,
- terapia zajęciowa: zajęcia plastyczne,
- terapia ruchowa,
- poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne.
Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim uczestnikom:
• dowóz do placówki,
• spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.

92

ŚDS organizuje również imprezy okolicznościowe i integracyjne mające na celu
integrację uczestników ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie ich marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu.
W roku 2019 uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział
w imprezach integracyjnych:
• XIV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka
2019” organizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
• IV Turniej Tenisa stołowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bobrownikach,
• Impreza promująca aktywny tryb życia, pt. „Integracja w wodzie” organizowana przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie,
• XIV Integracyjna Megadyskoteka w klubie „Protektor” w Białej k. Wielunia organizowana
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku,
• Konkurs Plastyczny 2019 „Cztery strony świata” organizowany przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Łasku,
 Konkurs plastyczny „Folklor mojej okolicy” i „XIV Piknik integracyjny” organizowany
przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Oddział Łódzki
w Ozorkowie,
• Wycieczka integracyjna do Gospodarstwa Agroturystycznego „Ławiana” k. Pajęczna,
 Zabawa Karnawałowa organizowana przez ŚDS w Bobrownikach,
• Festiwal piosenki religijnej organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Gromadzicach.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019r.
Realizacja dochodów budżetowych
Dotacja celowa udzielona z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2019 w wysokości
686.629,50 zł wykorzystana została na działalność statutową Środowiskowego Domu
Samopomocy w Niżankowicach.
Wpłaty z tytułu odpłatności uczestników za pobyt i usługi świadczone przez jednostkę
przekazywane były przez opiekunów uczestników bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta
i Gminy Działoszyn. Całość dochodów z tytułu odpłatności wyniosła 12.549,80 zł z czego
95% stanowi należność budżetu państwa tj. 11.922,31 zł, natomiast 5% - 627,31 zł stanowi
dochód należny jednostkom samorządu terytorialnego.
Realizacja wydatków budżetowych
Najwyższą pozycję w strukturze wydatków jednostki stanowią wynagrodzenia
osobowe pracowników oraz narzuty na wynagrodzenia.
Bezosobowy fundusz płac to wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy
zlecenia i obejmuje obsługę kotłowni w celu zapewnienia i utrzymania właściwej temperatury
w pomieszczeniach w okresie grzewczym oraz obsługę informatyczną ŚDS. Największą
pozycję wśród wydatków rzeczowych dokonanych w budżecie w 2019 r. stanowi § 4300
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– zakup usług pozostałych. Środki w ramach tego § wykorzystano głównie na dowóz
uczestników z terenu gminy Działoszyn na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy.
Wnioski
Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach, realizując przyjęte cele
i zadania dąży do podtrzymywania i rozwijania umiejętności uczestników, niezbędnych do
samo-dzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz umacniania ich pozycji w rodzinie
i społeczeństwie. Postępowanie wspierająco – aktywizujące prowadzi do podnoszenia ogólnej
zaradności życiowej oraz integracji społecznej. Udział w imprezach integracyjnych
i okolicznościowych przyczynił się do zmniejszenia izolacji społecznej. Uczestnictwo
w zajęciach terapeutycznych umożliwiło zdobycie nowych umiejętności, rozwijania
zainteresowań i stworzyło możliwość zaprezentowania własnej twórczości.
Zważywszy na szeroki wachlarz oddziaływań i obserwując pozytywne zmiany
w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, utwierdzamy się w przekonaniu, że działalność
naszego Domu jest istotna i niezbędna dla poprawy jakości życia osób z zaburzeniami
psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną.
15.REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Działoszynie w kadencji 2018- 2023
w 2019 r.
Nr uchwały

z dnia

w sprawie

1.

IV/33/19

30 styczeń 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/18 Rady
Miejskiej w Działoszynie z dnia 6 grudnia 2018
roku w sprawie uchwalenia gminnego
wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla
dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023

2.

IV/34/19

30 styczeń 2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika z
siedzibą przy ul. Szkolna 4 w Działoszynie po i
przez przeniesienie siedziby

30 styczeń 2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego
Przedszkola Nr 2 z siedzibą przy ul. Marii
Konopnickiej 3 w Działoszynie poprzez
przeniesienie siedziby

30 styczeń 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

30 styczeń 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata
2019-2030

30 styczeń 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

L.p.

3.
IV/35/19

4.
IV/36/19
5.
IV/37/19

6.
IV/38/19
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Działoszyn (VII edycja)
7.

30 styczeń 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
ewidencyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn

30 styczeń 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działkę oznaczoną
numerem ewidencyjnym 39 położoną w obrębie 1
Miasta Działoszyn

30 styczeń 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec
w gminie Działoszyn

28 luty 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
i Gminy Działoszyn

28 luty 2019 r.

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych
nazw miejscowości

28 luty 2019 r.

w sprawie projektu planu sieci publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę
Działoszyn obowiązującego od dnia 1 września
2019 r.

28 luty 2019 r.

w sprawie projektu planu sieci oraz obwodów
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
i Gminę Działoszyn, obowiązującego od dnia 1
września 2019 r.

28 luty 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

IV/39/19

8.
IV/40/19

9.
IV/41/19

10.
V/42/19

11.
V/43/19
12.
V/44/19

13.
V/45/19

14.
V/46/19
15.

VI/47/19

5 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019 r.

16.

VI/48/19

5 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok”

17.

VI/49/19

5 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Działoszyn na
lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko

18.

VI/50/19

5 kwietnia 2019 r.

w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i
95

kanalizacyjnych na lata 2019-2022”
19.

VI/51/19

5 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek
procentowych i warunków udzielenia bonifikat od
opłat jednorazowych za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących
własność Miasta i Gminy Działoszyn w prawo
własności tych gruntów

20.

VI/52/19

5 kwietnia 2019 r.

w sprawie odwołania Pani Marioli Olejnik ze
stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy Działoszyn

5 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Pani Katarzyny Kowalskiej
na Skarbnika Miasta i Gminy Działoszyn

25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekształcenia Publicznego
Przedszkola Nr 2 z siedzibą przy ul. Marii
Konopnickiej 3 w Działoszynie poprzez
przeniesienia siedziby

25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul.
Szkolna 4 w Działoszynie poprzez przeniesienie
siedziby

21.
VI/53/19
22.
VII/54/19

23.
VII/55/19

24.

VII/56/19

25 kwietnia 2019 r.

W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

25.

VII/57/19

25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

25 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec i
Kolonia Lisowice w gminie Działoszyn

26.
VII/58/19

27.

VIII/59/19

10 maj 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

28.

VIII/60/19

10 maj 2019 r.

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Raciszyn w gminie Działoszyn

29.

VIII/61/19

10 maj 2019 r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i
podatku od nieruchomości od osób fizycznych w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w
gminie Działoszyn

30.

VIII/62/19

10 maj 2019 r.

W sprawie uchylenia Uchwały Nr V/14/11 Rady
Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 stycznia 2011
r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej przewodniczącym zarządów osiedli
oraz sołtysom z terenu Miasta i Gminy
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Działoszyn za udział w sesjach Rady Miejskiej w
Działoszynie
31.

VIII/63/19

10 maj 2019 r.

W sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników

32.

IX/64/19

31 maj 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

33.

IX/65/19

31 maja 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata
2019-2030

34.

X/66/19

24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Działoszyn wotum zaufania

35.

X/67/19

24 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Działoszyn

36.

X/68/19

24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z
tytułu wykonania budżetu na 2018 r.

37.

X/69/19

24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

38.

X/70/19

24 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w
miejscowości Raciszyn w gminie Działoszyn

39.

X/71/19

24 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów
Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie
w II półroczu 2019 r.

40.

XI/72/19

26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Działoszynie z siedzibą ul.
Szkolna 4

41.

XI/73/19

26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego z siedziba ul. Zamkowa 1
w Działoszynie

42.

XI/74/19

26 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Działoszyn”

43.

XII/75/19

29 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

44.

XII/76/19

29 lipca 2019 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata
2019-2030

45.

XII/77/19

29 lipca 2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
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gminnych
46.

XII/78/19

29 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność gminy
Działoszyn

47.

XII/79/19

29 lipca 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr
491 w obrębie ewidencyjnym Raciszyn w gminie
Działoszyn

48.

XII/80/19

7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

49.

XIII/81/19

7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasięgnięcia od komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach
na ławników

50.

XIII/82/19

7 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę
Działoszyn obowiązującego od dnia 1 września
2019 r.

51.

XIII/83/19

7 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto i
Gminę Działoszyn oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn,
od dnia 1 września 2019 r.

52.

XIII/84/19

7 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków
wnikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn

53.

XIV/85/19

25 września 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego Miasta i
Gminy Działoszyn

54.

XIV/86/19

25 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

55.

XIV/87/19

25 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata
2019-2030

56.

XIV/88/19

25 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Miasta i Gminy
Działoszyn

57.

XIV/89/19

25 września 2019 r.

w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania
dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn
dotyczących wdrożenia procedur zmierzających
do rozwoju gminnego budownictwa
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mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy
Działoszyn
58.

XV/90/19

4 październik 2019 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego Miasta i
Gminy Działoszyn

59.

XV/91/19

4 października 2019 r.

Zmieniająca uchwał e w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok

60.

XV/92/19

4 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/176/16
Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 16 sierpnia
2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w palcówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Miasta i Gmina Działoszyn

61.

XVI/93/19

30 października 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto i
Gminę Działoszyn

62.

XVI/94/19

30 października 2019 r.

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w
Działoszynie z dnia 25 września 2019 r. w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn oraz
uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 4
października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25
września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego Miasta i
Gminy Działoszyn

63.

XVI/95/19

30 październik 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

64.

XVI/96/19

30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata
2019-2030

65.

XVI/97/19

30 października 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru położonego w
obrębie 4 Miasta Działoszyn

66.

XVI/98/19

30 październik 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi
279,280,281 położonych w obrębie 3 Miasta
Działoszyn
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67.

XVI/99/19

30 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi
543,544,721,719,717 położonych wrębie
geodezyjny Kiedosy Szczepany

68.

XVI/100/19

30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania
wyborach ławników do Sądu Rejonowego w
Wieluniu na kadencję 2020-2023

69.

XVI/101/19

30 października 2019 r.

w sprawie wyboru
ławników na kadencję 2020-2023

XVII/102/19

20 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Działoszynie ul. Ogrodowej 3A

70.

XVII/103/19

20 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy
Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami
pozarządowymi z innymi podmiotami na 2020 rok

71.

XVII/104/19

20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

72.

XVII/105/19

20 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

73.

XVII/106/19

20 listopada 2019 r.

w określenia stawek podatku od środków
transportowych

74.

XVII/107/19

20 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy

75.

XVII/108/19

20 listopada 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na obszarze Miasta i Gminy
Działoszyn

76.

XVII/109/19

20 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec i
Kolonia Lisowice w gminie Działoszyn

77.

XVIII/110/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy
Działoszyn na lata 2020-2022

78.

XVIII/111/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi

79.

XVIII/112/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia wzroku wniosku o
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wypłatę dodatku energetycznego
80.

XVIII/113/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków
wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn w okresie od 1
stycznia do 26 lipca 2020 r.

81.

XVIII/114/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta i
Gminy Działoszyn na cele nie związane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem o
ochroną dróg

82.

XVIII/115/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego
Przedszkola w Szczytach w filię Publicznego
Przedszkola nr 2 w Działoszynie

83.

XVIII/116/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w
Działoszynie wraz ze Szkołą Filialną w Szczytach
(podporządkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w
Działoszynie

84.

XVIII/117/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn

85.

XVIII/118/19

16 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata
2019-2030

86.

XVIII/119/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości

87.

XVIII/120/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntownych od osób fizycznych

88.

XVIII/121/19

16 grudnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę
oznaczoną numerem ewidencyjnym 153 położoną
w obrębie 2 Miasta Działoszyn

89.

XIX/122/19

30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok

90.

XIX/123/19

30 grudnia 2019 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata
2019-2030

91.

XIX/124/19

30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata
2020-2030

92.

XIX/125/19

30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
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Działoszyn na 2020 rok
93.

XIX/126/19

30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian Statutu Gminy Działoszyn

94.

XIX/127/19

30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i
Gminy Działoszyn

95.

XIX/128/19

30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Działoszynie oraz zatwierdzenie planów pracy
Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie
na I półrocze 2020 r.

W 2019 r. Rada Miejska w Działoszynie kadencji 2018-2023 obradowała na szesnastu
sesjach Rady Miejskiej w Działoszynie. Podczas posiedzeń Rady Miejskiej w Działoszynie
zostało podjętych 95 uchwał. 15 uchwał dotyczyło zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2019 rok. 7 uchwał dotyczyło zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019 -2030.
Z dniem 5 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr VI/52/19 Rada Miejska w Działoszynie odwołała
ze stanowiska byłego Skarbnika Miasta i Gminy Działoszyn. Natomiast Uchwałą Nr VI/53/19
Rada Miejska w Działoszynie powołała na stanowisko obecnego Skarbnika Miasta i Gminy
Działoszyn p. Katarzynę Kowalską.
W dniu 24 czerwca br. podczas X sesji
Rady Miejskiej w Działoszynie rada 14
głosami „ZA” (przy jednym radnym
nieobecnym) udzieliła Burmistrzowi Miasta
i Gminy Działoszyn p. Rafałowi Drabowi
wotum zaufania oraz absolutorium za 2018
r.
W 2019 r. Rada Miejska w Działoszynie podjęła 15 uchwał związanych z oświatą na terenie
Miasta i Gminy Działoszyn. Rada Miejska w Działoszynie w roku ubiegłym podjęła uchwały:
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok”, w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2021
z perspektywą do 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy
Działoszyn oraz uchwałę w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2019-2022”. W 2019 r. Rada Miejska
w Działoszynie przeprowadziła procedurę oraz dokonała wyboru ławników na kadencję
2020-2023 podejmując tym samym 4 uchwały. Z końcem roku podjęto uchwałę w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2019-2030,
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok. Dokonano również zmiany
Statutu Gminy Działoszyn. Wszystkie projekty uchwał kierowane przez Burmistrza Miasta i
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Gminy Działoszyn na sesje Rady Miejskiej do uchwalenia związane były z realizacją zadań
własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.
16.WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
„JURAJSKA PRZYGODA Z TAŃCEM I AMONITEM”

W dniach 20-25 czerwca 2019 r. gościliśmy
na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn p. Rafała Draba oraz
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Trębaczew i Zespołu Folklorystycznego
Trębaczewianie Dziecięcy Zespół Tańca
Ludowego PERVOTSVIT z Ukrainy.
Podczas wizyty członkowie zespołu
ukraińskiego i dziecięcej grupy tanecznej
Zespołu Folklorystycznego Trębaczewianie
uczestniczyli w warsztatach polskich
i ukraińskich tańców ludowych oraz
wystąpili dla mieszkańców naszej gminy
podczas obchodów Nocy Świętojańskiej.
Wizyta Ukraińskiego zespołu odbywa się
dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn, Cementowni Warta S.A. oraz
Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w
Działoszynie.
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PODSUMOWANIE
W raporcie o stanie Gminy podobnie, jak w roku ubiegłym 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 2019 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
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