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 INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

Przedsięwzięcie pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu 
przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograni-
czenie emisji zanieczyszczeo powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej 
emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. W wyniku modernizacji źródeł ciepła, docieplenia ścian 
zewnętrznych i stropodachu budynków oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania  
(w zależności od obiektu) nastąpi ograniczenie strat ciepła, co doprowadzi do zmniejszenia pozio-
mu kosztów eksploatacyjnych. Ostatecznie wszystkie działania pozwolą na budowę bardziej kon-
kurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony 
sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeo. 
  

W dniu 27.07.2020 roku, w obecności Piotra Adamczyka i Zbigniewa Zięby, Wicemarszałków Wo-
jewództwa Łódzkiego, oraz Rafała Draba, Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn, została podpisa-
na Umowa o Dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0078/19-00 w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-3020. 
  

W budynkach OSP Kiedosy, OSP Niżankowice i OSP Działoszyn prace termomodernizacyjne zosta-
ły już wykonane, natomiast w pozostałych będą sukcesywnie realizowane. Całośd prac zostanie 
zrealizowana do kooca 2021 roku. 

Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych  
na terenie Miasta i Gminy Działoszyn  

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych to środki przezna-
czone na dotacje dla gmin, 
powiatów i miast w wysoko-
ści od 0,5 mln zł do aż po-
nad 93 mln, łącznie w skali 
całego kraju - aż 6 miliardów 
złotych (5 mld dla gmin  
i miast na prawach powiatu 
i 1 mld dla powiatów ziem-
skich). W sytuacji, gdy wiele 
gmin i powiatów boryka się 
z trudnościami finansowy-
mi, dostęp do wielkiego 
rządowego programu 
wsparcia inwestycji to tar-
cza dla samorządów. 
  

Ponad 2,6 mld złotych  
z Funduszu trafiło do gmin 
wiejskich i miejsko-
wiejskich. To droga zrówno-
ważonego rozwoju, który  
w równym stopniu wspiera 
zarówno duże miasta, jak  
i najmniejsze miejscowości. 
  

Kwoty dotacji dla poszcze-
gólnych samorządów wyni-
kały z relacji wydatków ma-
jątkowych i zamożności 

gmin oraz powiatów. Źró-
dłem finansowania projektu 
jest Fundusz COVID-19. 
Wsparcie jest bezzwrotne. 
  

W dniu 08.07.2020 roku w 
Bełchatowie  podczas spo-
tkania z Mateuszem Mora-
wieckim, Prezesem Rady 
Ministrów, Burmistrz Miasta 
i Gminy Działoszyn Rafał 
Drab odebrał czek z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 
  

Miasto i Gmina Działoszyn 
otrzymało czek na kwotę 

500 000,00 zł, która została 
przeznaczona na wykonanie 
kotłowni gazowej w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Działo-
szynie. 
  

Nie jest to duże wsparcie 
finansowe w stosunku do 
potrzeb samorządów  
w związku z wystąpieniem 
epidemii COVID-19 i znacz-
nie uszczuplonym z tego 
powodu dochodom gmin, 
ale cieszy nas zapowiedź 
dalszych środków finanso-
wych. 

Zarząd Województwa Łódzkiego 
Uchwałą nr 390/20 z dnia 23.04.2020 
r. wyłonił do dofinansowania projekt 
pn.: „Termomodernizacja budynków 
Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie Miasta i Gminy Działoszyn”, 
złożony w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa IV Gospodarka  
niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termo-
modernizacja budynków, Poddziała-
nie IV.2.2 Termomodernizacja bu-
dynków. Całkowita wartośd projektu: 
2 115 066,00 zł, w tym dofinansowa-
nie w kwocie: 1 287 345,95 zł. 

Przedmiotem projektu jest 
głęboka (kompleksowa) 
modernizacja energetycz-
na sześd budynków uży-
teczności publicznej 
w gminie Działoszyn: 
 
1. OSP Kiedosy 
2. OSP Niżankowice 
3. OSP Bobrowniki 
4. OSP Zalesiaki 
5. OSP Działoszyn 
6. OSP Kolonia Lisowice 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Rozbudowa sieci  

wodno-kanalizacyjnej 

w gminie Działoszyn 

Rozbudowa sieci wodociągowej realizowana będzie zgodnie z projek-
tem budowlano–wykonawczym opracowanym przez firmę Kawo Pro-
jekt z Wielunia. 
 

W dniu 17.06.2019 roku ogłoszony został przetarg. Termin składania 
ofert upłynął 05.07.2019 roku. W toku prowadzonego postępowania 
wybrano najkorzystniejszą ofertę. 
W dniu 25.07.2019 roku z firmą INSTALAKAN s.c. z Pajęczna podpisa-
no umowę, której przedmiotem jest wykonanie rozbudowy sieci wo-
dociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie. Wartośd 
zawartego kontraktu 97 000,00 zł. Termin wykonania robót 
30.04.2020 roku. Inwestycja wykonana została zgodnie z terminem. 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Trębaczewie przy ul. Wyzwolenia 
o długości ok. 100 m. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 
8 500,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę  
ok. 16 tys. zł. Inwestycja została zrealizowana. 

Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu  
Wiatrakowa Góra w Działoszynie 

Rozbudowa sieci wodociągowej  
w Trębaczewie 


