RAPORT
O STANIE
GMINY DZIAŁOSZYN
ZA 2021 R.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
URZĄD MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
UL. PIŁSUDSKIEGO 21
98-355 DZIAŁOSZYN
www.dzialoszyn.pl

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP…………………………………………………………………………………………………………... 3
2. INFORMACJE OGÓLNE …………………………………………………………………………………... 4-5
3. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ……………………………………….……………….… 6
4. DEMOGRAFIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE ………………………………………….… 6-23
4.1. Demografia ………………………………………………………………….………….…………………..……. 6
4.2. Przedsięwzięcia Prorodzinne …………………………………………………..………………………….…. 6-23
4.2.1.
Gminny program wspierania rodziny ……………………………………….……………………….…... 6-22
4.2.2.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii ……………………………………………..………………………. 24-25
4.2.3.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi ……………………….…………….……………... 25
5. INFORMACJE FINANSOWE …………………………………………………………………………... 25-36
5.1. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok …………….…………………….…….…… 25-26
5.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych …………………………………….……….................................... 27-36
5.3. Stan mienia komunalnego ………………………………….............................................................................. 37
5.4. Inwestycje zrealizowane w 2021 r. ……………........................................................................................... 37-42
5.4.1.
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna ……………......................................................................................42-43
5.4.2.
Infrastruktura drogowa ……………....................................................................................................... 43-45
5.4.3.
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna………………………………………………............................... 45
5.4.4.
Obiekty użyteczności publicznej ……………........................................................................................ 45-48
5.5. Realizacja funduszu sołeckiego …………………………………................................................................. 49-51
5.6. 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…………………………………………….……………………………………………51-52
5.7. Podatki lokalne ……………………………………………………………………….…………………… 52-53
6. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII ….………………..... 55-57
6.1. Strategia rozwoju ……………………………………………………………………………………….….. 55-56
6.2. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Działoszyn
na lata 2014- 2020 …………………………………………………………………………………..……...… 56
6.3. Programy realizowane przez Miasto i Gminę Działoszyn ………………………………………….…….… 56-57
7. ŁAD PRZESTRZENNY ………………………………………………………………….………………. 57-58
7.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn ……………………...….. 57-58
8. ŚRODOWISKO ……………………………………………………………………………………….…... 58-61
8.1. Program ochrony środowiska ………………………………………………………………….……….….... 58-60
8.2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest ……………………………………………………..…. 60-61
9. OŚWIATA I WYCHOWANIE …………………………………………………………………………... 61-70
9.1. Oświata……………………………………………………………………………………………………... 61-69
9.2. Sport…………………………………………………………………………………………………………69-70
9.3. Stypendia……………………………………………………………………………………………………..70
10. KULTURA, SPORT I REKREACJA ……………………………………………………..…………… 71-74
10.1.Wydarzenia Kulturalne w 2021 r. ……………………………………………………………..…….……… 71
10.2.Walory rekreacyjno – turystyczne Miasta i Gminy Działoszyn ………………….………………...…….... 72-74
11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA ……..………………….. 74-80
12. OCHRONA ZDROWIA ……………………………………………………………….………………….. 80-81
13. ROLNICTWO ……………………………………………………………………………………………... 81-82
14. FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
- NIE OPISANYCH WCZEŚNIEJ W RAPORCIE ………………………………..…………………… 82-105
14.1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie ……………………………….……….…………….. 82-86
14.2. Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie …………………………………….………………….… 87-96
14.3. Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Działoszyn ……………………………………………….…….…. 96-101
14.4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach ………………………………….…………….…..101-105
15. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE ………………………………. 106-117
16. PODSUMOWANIE ………………………………………………………………….…………………..……118

2

1. WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. z 2022 r. poz. 559, 583,1005) 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 2021 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn
w 2021 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 z póź.zm.) 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 2021 r. kadencji 2018-2023 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 31.12.2021 r. Miasto i Gminę Działoszyn zamieszkiwało: 12.155
mieszkańców, w tym 6157 kobiet i 5998 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:
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1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
skład:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie wraz ze Szkołą Filialną w Kolonii
Lisowice
 Publiczne Przedszkole w Raciszynie
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
3. Miejskie Przedszkole w Działoszynie
4. Zespół Szkół w Trębaczewie


skład:



Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie
Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie

5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Działoszynie
6. Szkoła Podstawowa w Szczytach z oddziałami przedszkolnymi
Dodatkowo na terenie Miasta i Gminy Działoszyn funkcjonował Żłobek im. Kubusia
Puchatka w Działoszynie, zapewniający opiekę dla około 70 dzieci. Ponadto działa również
Niepubliczne Przedszkole „Cyrk Malucha” w Działoszynie, do którego w 2021 r. uczęszczało
około 30 dzieci.
1) Inne jednostki organizacyjne:
- 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.
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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.

4. DEMOGRAFIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE
4.1 Demografia
Miasto i Gminę Działoszyn zamieszkuje według danych na dzień
31.12.2021 roku 12.155 mieszkańców w tym 6157 kobiet i 5998
mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 100,45 osoby na 1 km².
Liczba osób zamieszkujących w mieście wynosi 5551.
4.2 Przedsięwzięcia Prorodzinne
4.2.1 Gminny program wspierania rodziny
W dniu 16 grudnia 2019 r. została podjęta uchwała nr
XVIII/11/19 Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy na lata 2020-2022.
Głównym celem gminnego programu jest wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym i przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
poprzez kompleksowe i zaplanowane działania wielu instytucji, skoncentrowane na
przywróceniu w rodzinie prawidłowego funkcjonowania i optymalnych warunków dla rozwoju
dzieci. Adresatami gminnego programu są rodziny niepełne, wielodzietne, zagrożone
problemami wychowawczymi, borykające się z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością
członków rodziny oraz doświadczające kryzysów związanych z konfliktami, uzależnieniami,
przemocą, bezrobociem i ubóstwem. W 2021r. asystent rodziny pracował z 18 rodzinami, z 2
rodzinami zakończono współpracę ze względu na osiągnięcie celów, 1 rodzina zmieniła miejsce
zamieszkania, więc współpraca również została zakończona i 1 rodzina zaprzestała współpracy
z asystentem rodziny na podstawie złożonego oświadczenia. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy
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z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w 2021r. współfinansował pobyt 7 dzieci w pieczy
zastępczej na kwotę 31.156,50 zł.
Prowadzony był także monitoring sytuacji dziecka z rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Gdy było zagrożone dobro dziecka,
pracownicy socjalni wraz z asystentem podejmowali natychmiastową interwencję w środowisku
zamieszkania rodziny. Ośrodek współdziałał z policją, pracownikami służby zdrowia,
pracownikami oświaty oraz kuratorami rodzinnymi.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
1. Program ,,Posiłek w szkole i w domu”
Program "Posiłek w szkole i w domu" zapewnia
pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym,
o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują
się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego
w
postaci
produktów
żywnościowych.
Celem szczególnym programu jest ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się
w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim
poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych w szczególności osób
samotnych, w podeszłym wieku, chorych i osób niepełnosprawnych. Gminy udzielają wsparcia
osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art.8 ww. ustawy. W 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
zrealizował pomoc w postaci wieloletniego programu – „Posiłek w szkole i w domu”.
Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 375 osób. Koszt programu
ogółem wyniósł 53.640zł, z tego środki własne 21.456zł, dotacja to 32.184zł.
W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z posiłku w szkole i przedszkolu skorzystało
95 dzieci, w kwocie 28.432 zł, środki własne 11.373 zł, dotacja 17.059 zł.
Z pomocy w postaci wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu”
w formie świadczenia rzeczowego i świadczenia pieniężnego na zakup żywności w okresie od
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01.01.2021r do 31.12.2021r. skorzystało łącznie 72 osoby w kwocie 19.350zł z czego środki
własne to 7.740zł, a dotacja to 11.610 zł.
2. Dofinansowanie do pobytu mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn w Domach
Pomocy Społecznej
Sprawy związane z kierowaniem do domu
pomocy
społecznej
regulują
przepisy
ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2268). Domy pomocy społecznej to
placówki, przeznaczone dla osób wymagających
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności,
nie mogących samodzielnie
funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych (zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej).
Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej
następuje na podstawie:
-pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy
społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Ponadto
niezbędne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia
w DPS, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
zaświadczenia psychologa i lekarza psychiatry
-rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego
w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS. Wywiad środowiskowy
ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia
świadczenia z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.
Dodatkowo w przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej:
-postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
-postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
-postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej
w DPS.
Po wydaniu decyzji kierującej i po uzyskaniu wolnego miejsca dla osoby – właściwy organ
(w przypadku m.st. Działoszyn jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie)
wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS po czym zainteresowana osoba może zamieszkać
w placówce. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. opłacał pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 16 osób na łączną
kwotę 451.560,05zł.
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Przez okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zmarły 3 osoby, przebywających w Domach
Pomocy Społecznej, w tym samym okresie MGOPS w Działoszynie wydał 3 decyzje
umieszczające w DPS.
3. Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze przyznawane są mieszkańcom
Gminy Działoszyn na wniosek osoby zainteresowanej,
rodziny, pracownika socjalnego lub każdej innej osoby,
która zauważy w środowisku potrzebę udzielenia takiej
pomocy. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik socjalny
przeprowadza wywiad środowiskowy, w którym
stwierdza konieczność udzielenia usług opiekuńczych.
Po dokładnym rozeznaniu środowiska, pracownik
socjalny nawiązuje kontakt z lekarzem prowadzącym świadczeniobiorcę, który określa rodzaj
i zakres usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności danej osoby wskazując przy tym czas wykonywania usług. 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. Na podstawie Uchwały Nr XLIX/305/18 Rady
Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 marca 2018r. następnie zmienionej uchwałą nr XXXIII/218/20
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, 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
01.01.2021r. do 31.12.2021r. wsparł tą formą pomocy 31 osób na łączna kwotę 97.873,60 zł. 27
osób objętych było odpłatnością na łączną kwotę 24.416,30zł.
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4. Projekty Socjalne realizowane przez MGOPS w Działoszynie w 2021 roku
Projekt socjalny jest to zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę
sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej.
Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego oceny.
1) Projekt socjalny „Radosna Wielkanoc w dobie pandemii”
Na przełomie marca i kwietnia 2021r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zrealizował projekt socjalny pt. „Radosna
Wielkanoc w dobie pandemii„”, który skierowany
był do seniorów zamieszkałych w gminie
Działoszyn, korzystający z pomocy społecznej przy
współpracy
z
Środowiskowym
Domem
Samopomocy w Niżankowicach. Zakwalifikowanie
uczestników projektu odbyło się na podstawie
analizy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych. Informacja o realizacji projektu została
umieszczona także na stronie internetowej tutejszego OPS. Realizacja projektu Celem głównym
projektu było zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz wykluczenia społecznego seniorów
z terenu gminy Działoszyn w dobie pandemii w okresie Świąt Wielkanocy.
Osoby zakwalifikowane do projektu socjalnego zostały obdarowane paczkami żywnościowymi
z produktami świątecznymi. Do paczek zostały dołączone także kartki świąteczne zrobione
własnoręcznie przez pracowników socjalnych. Uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy wykonali upominki świąteczne dla biorących udział
w projekcie socjalnym
seniorów.
2) Projekt socjalny „Bezpieczne wakacje”
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Działoszynie w okresie wakacyjnym tj.
w lipcu i sierpniu 2021r. realizował projekt socjalny
„Bezpieczne wakacje”, dla rodzin z dziećmi
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Do udziału w projekcie zostało
zakwalifikowanych 44 dzieci z 19 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Działoszyn.
Podczas czasu wolnego dzieci i młodzież korzystają z internetu gdzie często poznają nowe
osoby. Pracownicy socjalni MGOPS w Działoszynie chcieli zwrócić im uwagę na problemy
i zagrożenia wynikające z beztroskiego serfowania w sieci. Celem głównym projektu
„Bezpieczne wakacje” było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące
z korzystania z internetu. Pracownicy socjalni opracowali ulotkę informacyjną zawierająca
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zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Rodzinom biorącym udział w projekcie została
przyznana pomoc finansowa.
3) Projekt socjalny „Podziel się na święta”
W grudniu 2021r. w MGOPS w Działoszynie realizowany był projekt socjalny pt.
„Podziel się na święta”. Pracownicy socjalni skupili się na osobach starszych
i niepełnosprawnych, korzystających z pomocy tutejszego OPS. Zakwalifikowano 27 osób.
Rekrutacja osób odbyła się na podstawie analizy rodzin przez pracowników socjalnych oraz
rozmowy z osobami, które wyraziły zgodę na udział w projekcie socjalnym. Ze względu na
zbliżający się okres świąteczny, każda z osób zakwalifikowanych do projektu otrzymała paczkę
świąteczną. Projekt realizowany był przy współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy
w Niżankowicach oraz Miejsko-Gminnym domem Kultury w Działoszynie. Uczestnicy zajęć
w/w placówek wykonali upominki świąteczne w formie stroików oraz kartek świątecznych dla
seniorów biorących udział w projekcie. Celem głównym projektu była próba wyeliminowania
wykluczenia społecznego osób starszych i niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu Gminy Działoszyn.
4. Pomoc żywnościowa
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działoszynie we współpracy z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej w Sieradzu w 2021r.
wspierał rodziny z gminy Działoszyn w formie
żywności. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ
mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria
określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
2268). W 2021r. próg dochodowy kwalifikujący osoby do skorzystania z formy pomocy
w postaci żywności został podniesiony z 200 do 220% aby większa grupa mieszkańców mogła
zostać zakwalifikowana do skorzystania z ww. formy wsparcia. Osoby, które mogły być
zakwalifikowane do pomocy żywnościowej musiały spełniać następujące kryterium dochodowe
1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie bezwarunkowo wyklucza osobę
zainteresowaną z przyznanej pomocy w formie paczki żywnościowej lub gotowego posiłku.
Od tej zasady nie ma żadnych ustępstw. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działoszynie przy współpracy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Sieradzu realizował
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 polegający na
dostarczaniu żywności dla najuboższych osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.
Wydawanie żywności rozpoczęło się w styczniu 2021r. i trwało do września 2021r.
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Ta forma pomocy rzeczowej cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.
Łącznie z pomocy żywnościowej skorzystało 340 osób.
5. Schronienie
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest
tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca
w noclegowni, schronisku dla bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały
kontrakt socjalny całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na
wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności
życiowej. Pobyt w schronisku przyznawany jest decyzją administracyjną. W tym celu należy
zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, pracownik socjalny przeprowadza wywiad, zawiera
z klientem kontrakt socjalny. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
w 2021r wydał dwa skierowania do schroniska dla osób bezdomnych, jedna osoba została
umieszczona w schronisku.

6. Program „Czyste powietrze”
„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski
program wsparcia finansowego na wymianę źródeł
ciepła. Celem programu jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. Program ten jest
przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą. Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na
przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra
Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. ust. 2020
r. poz. 1713. W związku z tym w 2021 roku w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Działoszynie wydano 85 takich zaświadczeń.
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7. Zasiłek stały
Podstawową pomoc wobec osób i rodzin całkowicie
niezdolnych do pracy, przy braku dochodu bądź przy
bardzo niskich dochodach stanowią zasiłki stałe.
Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej
udzielane w formie pieniężnej – szczególnie potrzebującej
grupie obywateli. Państwo polskie wypłaca taki rodzaj
świadczenia między innymi tym, którzy nie mogą już
pracować z racji swojego sędziwego wieku – ale również
tym, którzy samotnie zarządzają gospodarstwem domowym
oraz pozostają w rodzinie. Zasiłek przyznawany jest w ustawowej wysokości wynikającej
z różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem. Natomiast w każdym
z tych przypadków obowiązują inne kryteria przydziału do skorzystania z zasiłku. Kwota zasiłku
stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości
zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego. Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. udzielił pomocy
w formie zasiłku stałego 30 osobom na łączną kwotę 17.9052,30 zł.
8. Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy jest specjalną formą pomocy pieniężnej, jaką państwo polskie wypłaca
potrzebującym obywatelom w ramach prowadzonej polityki społecznej. Takie świadczenie
przyznawane jest przede wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 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 życiową podopiecznego, lecz także i jego zarobki. Oznacza to, że jednym
z kryteriów wypłaty zasiłku jest kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnie
gospodarującej brane pod uwagę będą jedynie jej własne zarobki, natomiast w przypadku
podopiecznych żyjących w rodzinie – łączne dochody każdego z członków. Ustawa o pomocy
społecznej szczegółowo określa wysokość zasiłków okresowych. Kwota zasiłku okresowego
stanowi różnicę między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie
może być niższy od 50% tej różnicy, jednak nie mniejszy niż 20,00 zł. Okres, na jaki jest
przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności
sprawy. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku
okresowego. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w okresie od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. udzielił pomocy 52 osobom w łącznej kwocie 81.750,07 zł.
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9. Zasiłek celowy, w tym celowy specjalny
Zasiłek celowy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działoszynie zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy
społecznej, tj. w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby
bytowej może przyznać zasiłek celowy. Może on być
przyznany 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, a także kosztów pogrzebu.
Art. 41 ustawy o pomocy społecznej mówi o tym, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach
osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany
specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. W okresie od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc
w formie zasiłku celowego (w tym w naturze) oraz specjalnego zasiłku celowego (w tym
w naturze) na łączną wysokość 89.999,20zł, z czego specjalne zasiłki celowe wyniosły łącznie
38.462,83zł. Wydano 81 zleceń na dostarczenie opału na kwotę 40.994,46zł, z czego specjalne
zasiłki celowe w naturze z przeznaczeniem na opał wyniosły 13.961,48zł. Przyznano również
pomoc w formie drewna opałowego dla 9 rodzin na łączną kwotę 1.107,09zł. Pomoc klientom
pomocy społecznej przyznano również w postaci zakupu artykułów chemicznych, zakupu pieców
grzewczych oraz grzejnika. Takich decyzji wydano 5 na łączną kwotę 1.230,50zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał w roku 2021 pomoc w postaci paczek
wielkanocnych. Wydano 18 decyzji na zasiłek celowy specjalny na kwotę 1.499,40zł. natomiast
decyzji na zasiłek celowy odnośnie paczek świątecznych wydano łącznie 11 na kwotę
1.128,60zł. MGOPS w Działoszynie działając w oparciu o art. 48 ustawy o pomocy społecznej
„Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego
pozbawiona” przyznał także pomoc w naturze w postaci artykułów żywnościowych dla osób
i rodzin pozostających w kwarantannie domowej w związku z wirusem COVID-19, które
zgłosiły zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe do Powiatowej Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznej w Pajęcznie. Tę formę pomocy przyznano 5 rodzinom na łączną kwotę
280,00zł.

Działania Prorodzinne
1. Stypendia szkolne
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu
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zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do
edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest
głównie w oparciu o:


ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) - rozdział 8 a
„Pomoc materialna dla uczniów”,



ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) - art. 8 ust.
3-13,



ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256).

Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Działoszyn (stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLI/266/21 Rady
Miejskiej w Działoszynie z dnia 25.06.2021 r.).
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb
społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku
życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę
w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo
-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe. Stypendium szkolne zostaje przyznane w kwocie 100 zł miesięcznie na okres
10 miesięcy (od września do czerwca) jeżeli sytuacja dochodowa rodziny nie zmieni się. W 2021
roku wpłynęło 115 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego z czego 13 z nich to odmowy,
które spowodowane były przekroczeniem kryterium dochodowego. Reasumując stypendia
otrzymało 102 uczniów. Kwota wypłaconych świadczeń na stypendium szkolne w 2021 roku
wyniosła 86.600,00
2.

Asystent rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji wychowawczych to zespół
planowanych działań mających na celu przywrócenie
rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
Realizując zadania określone w ustawie rodziny
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i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudniony asystent rodziny.
Praca asystenta skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji
życiowej rodzin, w których są dzieci. Głównym celem asystenta jest podniesienie umiejętności
opiekuńczo – wychowawczych rodziny, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
radzenia sobie z problemami dnia codziennego. W 2021r. asystent rodziny pracował z 18
rodzinami, w których było 47 dzieci. 1 z rodzin jest zobowiązana przez sąd do pracy
z asystentem, z 2 rodzinami zakończono współpracę ze względu na osiągniecie celów, 1 rodzina
zmieniła miejsce zamieszkania, więc współpraca również została zakończona i 1 rodzina
zaprzestała współpracy z asystentem rodziny na podstawie złożonego oświadczenia.
We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczo – wychowawcze, w szczególności:
nieumiejętność panowania nad emocjami, brak wyuczonych pozytywnych wzorców
wychowawczych, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, konflikt między małżonkami,
przemoc w rodzinie, ubóstwo, niepełność rodziny.
W 2021 roku asystent rodziny:
• opracował 28 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 (schizofrenia paranoidalna) 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;
• zaproponował wprowadzenie zeszytu wydatków, aby rodzina mogła kontrolować swoje
wydatki w zależności o zasobów finansowych;
• pokazywał, jak należy napisać podanie o pracę, podanie o przyznanie lokalu socjalnego, pozew
o rozwód, jak wypełniać wnioski o pomoc finansową i dokumenty niezbędne do stawienia się na
komisji Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności;
• pomagał przy odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości w nauce i przygotowaniu do
sprawdzianów szkolnych;
• współpracował ze szkołami z zakresie pokonania trudności w nauce dzieci objętych wsparciem
asystenta
• 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, Poradnią Psychologiczno
– Pedagogiczną w Działoszynie;
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• motywował członków rodzin do znalezienia zatrudnienia;
• dokonał 27 ocen sytuacji rodzin;
• sporządził 25 sprawozdań półroczne oraz 2 sprawozdania z zakończenia współpracy z rodziną;
• sporządził 6 sprawozdań do sądu ze współpracy z rodziną.
Asystent rodziny uczestniczył wraz z pracownikiem socjalnym i referentem ds. wspierania
rodziny w pracy Zespołu ds. Asysty Rodziny. Posiedzenia Zespołu odbywały się w dni
powszednie, w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działoszynie. W 2021 roku odbyło się 12 spotkań, na których zostały sporządzone protokoły
z posiedzenia oraz plany działań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej.
3.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. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny
przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców,
którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom
dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18 roku życia,
- w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy
w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe
warunki. 9 czerwca 2021 nastąpiły zmiany w Ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Oznaczało to, że
każdy posiadacz aktywnej karty (niezależnie od tego czy jest to karta plastikowa, elektroniczna,
czy obie formy karty) mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie
rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji
mKDR). Natomiast aplikacja mKDR, na której dotychczas były wyświetlane Karty Dużej
Rodziny w formie elektronicznej została zamknięta z końcem czerwca 2021r. W 2021 r. liczba
wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę
wielodzietną wynosiła 13. Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz
pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców – 12.

17

Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny – 3.
Liczba przyznanych nowych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już
jej posiadaczem – 5. Liczba przyznanych duplikatów – 1. Liczba wniosków o przyznanie
elektronicznej Karty Dużej Rodziny jako drugiej formy Karty - 1.
4.Zespół Interdyscyplinarny
W
2021
roku
skład
Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie ze względu na zawarcie
nowych porozumień z podmiotami uległ zmianie.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/280/17 z dnia 28
listopada 2017r. w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
do
spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/235/21 Rady
Miejskiej w Działoszynie z dnia 19 marca 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza
Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 7 czerwca 2021r.
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie:


koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,



diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,



podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym 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.

Uchwałą Nr XXXIV/221/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 stycznia 2021r. został
uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026. Gminny Program skierowany jest do mieszkańców
Miasta i Gminy Działoszyn, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie oraz do służb
instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Głównym celem programu jest: zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w gminie Działoszyn poprzez:


Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
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Zwiększanie skuteczności i działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie



Zapewnienie ochrony i możliwości udzielania wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym
przemocą



Podnoszenie świadomości społecznej na zjawiska związane z przemocą w rodzinie



Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tworzy Grupy Robocze pracujące
z daną rodziną. W 2021 r. w 26 rodzinach były prowadzone działania związane
z przeciwdziałaniem przemocy. Do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2021 roku wpłynęło 12 Niebieskich Kart oraz
utworzono 12 Grup Roboczych do pracy z rodziną:
- 8 zawiadomień z Komisariatu Policji
- 4 zawiadomienia z Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Działoszynie.
Przekazano 2 Niebieskie Karty do Zespołu Interdyscyplinarnego właściwego do miejsca
zamieszkania osoby podejrzanej o stosowanie przemocy. Odbyło się 55 spotkań Grup
Roboczych. Z rodzinami był utrzymywany kontakt telefoniczny, praca socjalna była prowadzona
ciągiem przez pracowników socjalnych i przewodniczącą zespołu, sytuacja rodzinna była
monitorowana również przez przedstawicieli Komisariatu Policji w Działoszynie. Grupa
Robocza zakończyła procedurę Niebieskiej Karty w 18 rodzinach.

Pozostała działalność Ośrodka
1 . ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE REALIZOWANE W 2021 ROKU
1) Zasiłków rodzinnych :


liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny: 317



liczba wypłaconych świadczeń: 6165



kwota wypłaconych świadczeń: 708 929,13 zł /gr

2) Dodatków do zasiłków rodzinnych:
a) urodzenie dziecka


liczba wypłaconych świadczeń: 24



kwota wypłaconych świadczeń: 24 000,00 zł/gr

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego


liczba wypłaconych świadczeń: 195
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kwota wypłaconych świadczeń: 75 038,78 zł /gr

c) samotnego wychowywania dziecka


liczba wypłaconych świadczeń: 285



kwota wypłaconych świadczeń: 52 599,32 zł/gr

d) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego


liczba wypłaconych świadczeń: 369



kwota wypłaconych świadczeń: 37 372,32 zł/gr

e) rozpoczęcia roku szkolnego


liczba wypłaconych świadczeń: 634



kwota wypłaconych świadczeń: 36 394,43 zł/gr

f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej


liczba wypłaconych świadczeń: 904



kwota wypłaconych świadczeń 85 003,20 zł/gr

g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania


liczba wypłaconych świadczeń: 865



kwota wypłaconych świadczeń: 57 706,23 zł/gr

3) Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka:


liczba wypłaconych świadczeń: 67



kwota wypłaconych świadczeń: 67 000,00 zł

4) Świadczeń opiekuńczych:
a) zasiłków pielęgnacyjnych


liczba wypłaconych świadczeń: 2686



kwota wypłaconych świadczeń 579 716,94 zł/gr

b) świadczeń pielęgnacyjnych


liczba wypłaconych świadczeń: 711



kwota wypłaconych świadczeń: 1 313 620,03 zł/gr

c) specjalny zasiłek opiekuńczy


liczba wypłaconych zasiłków: 0



kwota wypłaconych świadczeń: 0,00zł

d) zasiłek dla opiekuna


liczba wypłaconych zasiłków: 15
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kwota wypłaconych świadczeń: 9 196,70 zł

5) Świadczenie rodzicielskie :


liczba wypłaconych świadczeń: 289



liczba wypłaconych świadczeń: 262 920,10 zł/gr

2. Świadczenie wychowawcze 500+
1) Liczba przyznanych świadczeń wychowawczych 500+:
a) liczba rodzin pobierajacych świadczenie : 1397
b) liczba świadczeń wychowawczych 500+ : 24 303

3. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Liczba wniosków świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+
przekazanych w 2021 r. Wojewodzie łódzkiemu celem zastosowania przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego : 48.
4. Jedorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się
dziecka w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin "Za życiem "


liczba rodzin pobierających świadczenie : 3



liczba wypłaconych świadczeń: 3



kwota wypłaconych świadczeń: 12 000,00 zł

4. Fundusz alimentacyjny
W ramach ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów referat podejmował
działania wobec dłużników alimentacyjnych
mające na celu ściągnięcie zobowiązań wobec
gminy oraz budżetu państwa. 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
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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. W okresie od 2021-01-01 do 2021-12-31
wypłaciliśmy 583 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 239 620,00 zł. Kwoty
zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wynoszą 144 148,46 zł z tego przekazane na dochody budżetu państwa – 110
617,04 zł , w tym ustawowe odsetki 60 319,91 zł. oraz kwota przekazana na dochody własne
organu właściwego wierzyciela to 33 531,42 zł.
5. 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 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 68.960,45 zł w tym :




Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" 61.814,31 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 4.025,35 zł
Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie 3.120,79 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie w 2021 r. wydał 76 decyzji
przyznających dodatki mieszkaniowe.
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6. 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 2021 r. wydano 36 decyzji na wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego. Tytułem dodatku energetycznego w 2021 r. wypłacono 3.216,09 zł.
Było małe zainteresowanie składaniem wniosków na dodatek energetyczny ze względu na małe
kwoty dofinansowania oraz problemami z dostarczeniem umowy z zakładem dostarczającym
energię elektryczną (umowa zagubiona, mieszkanie wynajmowane lub brak imiennej umowy
z zakładem).
7. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenia zdrowotne od
niektórych świadczeń rodzinnych
W 2021 r. Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie
emerytalno- rentowe od niektórych wypłaconych świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń
społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 18 osób na powyższe zadanie wydatkowano
30.434,94 zł , natomiast z ubezpieczenia emerytalno – rentowego skorzystało 34 osoby na to
zadanie wydatkowano 153.083,16 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.
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
W roku 2021 r. były także odprowadzane składki na ubezpieczenia zdrowotne od
zasiłków stałych. Skorzystało 28 osób na to zadanie wydatkowano 13.998,21 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 stowarzyszenie i organizacje działające na
terenie Gminy Działoszyn. Ze środków na realizację
Gminnego Programu sfinansowano zakup materiałów
profilaktycznych. 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.
Udzielono wsparcia finansowego w postaci dotacji dla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „KROKUS” w kwocie 29.500 zł
Stowarzyszenia Civitas Christiana – 9.000 zł
Stowarzyszenia „Nasz Promyk” - 13.500 zł
Akcji Katolickiej przy Parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie – 13.200 zł
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8.000 zł.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
„Uśmiechem Malowane” w Działoszynie – 6.800 zł.

W ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Gminy
Działoszyn współpracowano i dofinansowane przedsięwzięcia organizowane przez: Honorowych
Dawców Krwi przy Cementowni WARTA, Uczniowski Klub Sportowy 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 Rodzinny konsultant.
Punkt ten mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów Klubu KROKUS w Działoszynie.
Wykupiono świadczenia zdrowotne w Poradni Leczenia Uzależnień ProVitaMed w Wieluniu
w której osoby potrzebujące wsparcia korzystają przez cały rok z solidnego wsparcia w postaci
świadczeń grupowych i indywidualnych. Niestety wiele założonych przedsięwzięć nie zostało
zrealizowanych ze względu na
istniejącą pandemię. W 2021 roku Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbierała się siedemnastokrotnie.
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Do podstawowych działań komisji należało:
Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe i podjęcie stosownych procedur
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;
5) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydawanie opinii w formie postanowienia
6) Sporządzanie sprawozdań, ankiet oraz udział w naradach szkoleniowych i konferencjach.
1)
2)
3)
4)

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 2020 r.
Uchwałą Nr XXXI/199/20 Rada Miejska w Działoszynie z dnia 9 listopada 2020 r. uchwaliła
Program Współpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na 2021 rok.
(Uchwała podjęta przez Radę Miejską była ogólnodostępna , została opublikowana w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn).

a) INFORMACJE FINANSOWE
5.1. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok
Dane ogólne:
Budżet Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska
w Działoszynie przyjęła uchwałą Nr XXXIII/215/20 z dnia
23 grudnia 2020 roku, w której ustalono:
Dochody budżetu w wysokości:

65 407 341,58 zł, w tym:

- dochody bieżące:

61 542 818,40 zł

- dochody majątkowe:
Wydatki budżetu w wysokości:

68 555 816,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące:

59 853 741,78 zł.

- wydatki majątkowe:

3 864 523,18 zł

8 702 074,42 zł.

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

17 031 212,00 zł

wydatki w wysokości:

17 031 212,00 zł
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W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w toku wykonywania
budżetu w roku 2021 budżet Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2021 r. osiągnął
następujące plany dochodów i wydatków:
Dochody budżetu w wysokości:
70 930 718,45 zł w tym:
- dochody bieżące:
69 271 177,46 zł
- dochody majątkowe:
1 659 540,99 zł
Wydatki budżetu w wysokości:
71 559 601,74 zł w tym:
- wydatki bieżące:
63 376 941,59 zł
- wydatki majątkowe:
8 182 660,15 zł
z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono:
Dochody w wysokości:
17 359 233,56 zł
Wydatki w wysokości:
17 359 233,56 zł
Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:
Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 71 895 312,45 zł co stanowi 101,36 %
planowanych dochodów budżetowych ogółem, a w tym:
- dochody bieżące w wysokości
70 738 741,17 zł
- dochody majątkowe w wysokości
1 156 571,28 zł
Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 68 475 697,87 zł co stanowi 95,69 %
planowanych wydatków budżetowych ogółem, a w tym:
-wydatki bieżące w wysokości
60 658 912,14 zł
-wydatki majątkowe w wysokości
7 816 785,73 zł.
Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów,
pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 13 681 520,25 zł.
Należności wymagalne na koniec 31.12.2021 roku wyniosły 2 868 144,25 zł., w tym:
- 104 603,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
- 2 757 442,10 zł – Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.
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Paragraf

Rozdział

Dział

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK

010
01010
6050

6060

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Trębaczewie
(zakup mieszadeł oraz
strumienicy)
Rozbudowa i przebudowa
sieci wod-kan ul. Leśna w
Raciszynie
Rozbudowa sieci wod-kan ul.
Lisowska w Raciszynie
Wykonanie automatycznego
sterowania pracą na ujęciach
wody: Niżankowice oraz
Bobrowniki
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej –
Trębaczew Stacja
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz rozbudowa
sieci wodociągowej przy
drodze powiatowej w
miejscowości Zalesiaki
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz rozbudowa
sieci wodociągowej w
miejscowości Kapituła
Wykonanie i montaż
falownika silnika dmuchawy
awaryjnej – Oczyszczalnia
Trębaczew
Wykonanie stacji zlewnej
ścieków dowożonych –
Oczyszczalnia Trębaczew
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wykup sieci wodociągowej
w miejscowości Zalesiaki
Pieńki – działki 1507/2,
1507/3, 1046, 1404/1,
1404/3/ 1404/5

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

309 140,82

299 232,00

96,79%

309 140,82

299 232,00

96,79%

265 215,24

255 306,42

96,26%

73 893,60

73 893,60

100,00%

22 000,00

18 873,80

85,79%

22 000,00

17 818,74

80,99%

50 829,84

50 829,84

100,00%

31 784,65

31 784,65

100,00%

9 800,00

9 800,00

100,00%

15 600,00

15 582,00

99,88%

10 525,15

10 525,15

100,00%

28 782,00

26 198,64

91,02%

28 925,58

28 925,58

100,00%

28 925,58

28 925,58

100,00%

27

6230

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
Transport i łączność

600
60011
6050

60016
6050

6060

Drogi publiczne krajowe
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Budowa ronda na DK 42 –
skrzyżowanie ul.
Mickiewicza, ul. Piłsudskiego
i ul. Dmowskiego w
Działoszynie
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Budowa drogi w
miejscowości Zalesiaki
Pieńki (FS Zalesiaki Pieńki)
Przebudowa i modernizacja
dróg gminnych na terenie
MiG Działoszyn: Trębaczew
ul. Wiśniowa; Szczyty ul.
Nowowiejska, Łącznik
Sadowiec Wrzosy –
Trębaczew, Kolonia Lisowice
nr dz. 411, Lisowice nr dz.
509
Rozbudowa drogi gminnej nr
ewid. 701 obr. Sadowiec
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
Wydatki na zakupy

15 000,00

15 000,00

100,00%

15 000,00

15 000,00

100,00%

1 377 020,98

1 370 040,12

99,49%

29 520,00

29 520,00

100,00%

29 520,00

29 520,00

100,00%

29 520,00

29 520,00

100,00%

896 428,79

889 447,93

99,22%

803 489,49

798 508,63

99,38%

10 700,00

10 621,66

99,27%

765 481,39

761 478,87

99,48%

23 370,00

23 370,00

100,00%

3 938,10

3 038,10

77,15%

92 939,30

90 939,30

97,85%
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inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup działek nr 395/1 i
395/3 w Kolonii Lisowice
Zakup działki nr 200 obręb 3
Trębaczew
Zakup samochodu
ciężarowego
Drogi wewnętrzne

60017
6050

630
63003
6050

6057

6059

700
70005
6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Przebudowa drogi
wewnętrznej ulicy Lipowej i
Cmentarnej w Trębaczewie
Wykonanie zjazdu z drogi nr
42 na drogę wewnętrzną w
miejscowości Draby (dz.
ewid. nr 1731 obręb KiedosySzczepany)
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Budowa regionalnego
ośrodka turystyki i rekreacji
w Działoszynie, inwestycja w
infrastrukturę obszaru
nadwarciańskiego - produktu
turystycznego województwa
łódzkiego - etap II
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Budowa regionalnego
ośrodka turystyki i rekreacji
w Działoszynie, inwestycja w
infrastrukturę obszaru
nadwarciańskiego - produktu
turystycznego województwa
łódzkiego - etap II
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Budowa regionalnego
ośrodka turystyki i rekreacji
w Działoszynie, inwestycja w
infrastrukturę obszaru
nadwarciańskiego - produktu
turystycznego województwa
łódzkiego - etap II
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

984,00

984,00

100,00%

10 955,30

10 955,30

100,00%

81 000,00

79 000,00

97,53%

451 072,19

451 072,19

100,00%

451 072,19

451 072,19

100,00%

447 013,19

447 013,19

100,00%

4 059,00

4 059,00

100,00%

2 866 467,49

2 670 760,66

93,17%

2 866 467,49

2 670 760,66

93,17%

5 000,00

1 138,30

22,77%

5 000,00

1 138,30

22,77%

763 920,01

697 369,51

91,29%

763 920,01

697 369,51

91,29%

2 097 547,48

1 972 252,85

94,03%

2 097 547,48

1 972 252,85

94,03%

214 615,00

201 904,17

94,08%

214 615,00

201 904,17

94,08%

94 565,00

81 854,17

86,56%
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Budowa budynku
komunalnego

6057

6059

6060

754
75412
6050

6057

48 000,00

46 797,92

97,50%

46 565,00

35 056,25

75,28%

62 078,00

62 078,00

100,00%

62 078,00

62 078,00

100,00%

57 922,00

57 922,00

100,00%

57 922,00

57 922,00

100,00%

50,00

50,00

100,00%

Zakup działki nr 370 obręb 3
Działoszyn (miasto)

50,00

50,00

100,00%

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

1 995 325,05

1 957 472,68

98,10%

1 936 325,05

1 900 003,84

98,12%

307 733,05

307 733,05

100,00%

305 000,00

305 000,00

100,00%

2 733,05

2 733,05

100,00%

754 841,00

723 709,68

95,88%

754 841,00

723 709,68

95,88%

Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
oraz rozbudowa układu
komunikacyjnego pomiędzy
ul. Sportową a ul. Grota
Roweckiego w Działoszynie
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego
oraz budowa targowiska
przeznaczonego na cele
promocji lokalnych
produktów w Działoszynie
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego
oraz budowa targowiska
przeznaczonego na cele
promocji lokalnych
produktów w Działoszynie
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Nadbudowa i przebudowa
części dachu, budowa
elektrycznej wewnętrznej
linii zasilającej, instalacji
oświetlenia zewnętrznego na
Strażnicy OSP w Zalesiakach
Termomodernizacja
budynków OSP na terenie
Miasta i Gminy w
Działoszynie
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Termomodernizacja
budynków OSP na terenie
Miasta i Gminy w
Działoszynie

30

6059

6060

6230

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Termomodernizacja
budynków OSP na terenie
Miasta i Gminy w
Działoszynie
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup działki nr 129 obręb
Kolonia Lisowice
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa dla OSP
Szczyty na dofinansowanie
kosztów zakupu średniego
samochodu ratowniczogaśniczego

530 521,00

525 711,51

99,09%

530 521,00

525 711,51

99,09%

22 500,00

22 119,60

98,31%

22 500,00

22 119,60

98,31%

320 730,00

320 730,00

100,00%

320 730,00

320 730,00

100,00%

59 000,00

57 468,84

97,40%

59 000,00

57 468,84

97,40%

59 000,00

57 468,84

97,40%

Różne rozliczenia

20 758,00

0,00

0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

20 758,00

0,00

0,00%

Rezerwy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne

20 758,00

0,00

0,00%

Rezerwy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne

20 758,00

0,00

0,00%

Oświata i wychowanie

130 190,13

128 936,13

99,04%

85 009,63

83 755,63

98,52%

85 009,63

83 755,63

98,52%

28 890,00

28 290,00

97,92%

13 200,00

12 546,00

95,05%

Pozostała działalność

75495
6050

758
75818
6800

801
80101
6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Rozbudowa monitoringu
miejskiego na terenie Miasta
Działoszyn

Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz budowa
boiska wielofunkcyjnego
wraz z bieżnią przy SP nr 2 w
Działoszynie ul. Ogrodowa
3A
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz przebudowa
kotłowni gazowej w SP
Trębaczew
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80113
6060

900
90001
6050

Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz przebudowa
kotłowni w SP Nr 1 w
Działoszynie przy ul.
Zamkowej

1 916,33

1 916,33

100,00%

Wykonanie projektu Hali
Sportowej przy szkole w
Trębaczewie (FS Trębaczew)

41 003,30

41 003,30

100,00%

Dowożenie uczniów do szkół

45 180,50

45 180,50

100,00%

45 180,50

45 180,50

100,00%

45 180,50

45 180,50

100,00%

1 023 037,61

942 374,27

92,12%

716 817,81

636 157,77

88,75%

588 971,61

519 786,55

88,25%

16 000,00

10 462,64

65,39%

183 673,68

175 200,16

95,39%

128 789,11

128 789,11

100,00%

139 710,96

92 478,96

66,19%

32 311,66

32 311,66

100,00%

36 285,00

33 028,20

91,02%

52 201,20

47 515,82

91,02%

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup autobusu
przeznaczonego do dowozu
dzieci do placówek szkolnych
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Rozbudowa sieci wod-kan ul.
Modrzewiowa w
Działoszynie
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz rozbudowa
sieci wod-kan ul Akacjowej
w Działoszynie – etap I i II
Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
oraz rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej na
Osiedlu Wiatrakowa Góra w
Działoszynie
Wykonanie dokumentacji
rozbudowy i modernizacji
miejskiej oczyszczalni
ścieków w Działoszynie
Wykonanie instalacji
zasilającej i sterującej pracą
dmuchawy natleniającej
komorę KTSOOczyszczalnia Działoszyn
Wykonanie systemu
alarmowego
zabezpieczającego dostęp do
studni głębinowych dla
wszystkich ujęć wody
zarządzanych przez ZWIK
Zakup stopnia sprężającego
dmuchawy do reaktora
biologicznego –
Oczyszczalnia Działoszyn
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6060

90002
6050

90005

6230

90015
6050

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup i dostawa wozu
asenizacyjnego (beczki) do
ciągnika rolniczego
Zakup pomp do
przepompowni ścieków –
sieć kanalizacyjna MiG
Działoszyn

127 846,20

116 371,22

91,02%

76 875,00

69 975,00

91,02%

50 971,20

46 396,22

91,02%

Gospodarka odpadami
komunalnymi

39 790,00

39 790,00

100,00%

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

39 790,00

39 790,00

100,00%

39 790,00

39 790,00

100,00%

162 910,00

162 910,00

100,00%

162 910,00

162 910,00

100,00%

162 910,00

162 910,00

100,00%

103 519,80

103 516,50

100,00%

103 519,80

103 516,50

100,00%

48 585,00

48 585,00

100,00%

7 850,00

7 850,00

100,00%

9 003,30

9 000,00

99,96%

Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych
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 oraz budowa
oświetlenia ulicznego na
Posmykowiźnie
Wykonanie dokumentacji
projektowej oświetlenia na
ulicy Wyzwolenia w
Trębaczewie przy sklepie
„Adolek” (FS Trębaczew)
Wykonanie dokumentacji
projektowej oświetlenia
ulicznego ulicy Spacerowej i
Szczyty Las (FS Szczyty)
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Wykonanie oświetlenia
ulicznego na działce
ewidencyjnej nr 548 w
Zalesiakach (FS Zalesiaki)
Wykonanie oświetlenia
ulicznego ul. Gruszkowa w
Szczytach (FS Szczyty)
926
92601
6050

92695
6060

22 000,00

22 000,00

100,00%

16 081,50

16 081,50

100,00%

Kultura fizyczna

246 105,07

246 065,70

99,98%

Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz budowa
krytej pływalni w
Działoszynie
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zagospodarowanie
rekreacyjne terenu Placu
Geodetów w Działoszynie
Zakup altany (FS
Posmykowizna)
Zakup sprzętu na plac zabaw
w miejscowości Sadowiec
Wieś (FS Sadowiec Wieś)

147 600,00

147 600,00

100,00%

147 600,00

147 600,00

100,00%

147 600,00

147 600,00

100,00%

98 505,07

98 465,70

99,96%

98 505,07

98 465,70

99,96%

60 000,00

59 991,99

99,99%

13 000,00

12 979,97

99,85%

25 505,07

25 493,74

99,96%

8 182 660,15

7 816 785,73

95,53%

RAZEM

Wykonanie dochodów i wydatków na przełomie 2018-2020 roku

Dochody
wykonane za
rok 2018

Dochody
wykonane za rok
2019

Dochody wykonane za
rok 2020

Dochody wykonane za
rok 2021

Dochody
bieżące

56 240 129,86

59 735 367,39

65 388 564,71

70 738 741,17

Dochody
majątkowe

4 694 712,05

1 533 096,05

1 481 799,12

1 156 571,28

Razem

60 934 841,91 zł

61 268 463,44 zł

66 870 363,83 zł

71 895 312,45 zł
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Wydatki
wykonane za
rok 2018

Wydatki
wykonane za rok
2019

Wydatki wykonane Wydatki wykonane za rok
za rok 2020
2021

Wydatki
bieżące

51 273 429,04

56 583 355,07

58 274 237,87

60 658 912,14

Wydatki
majątkowe

11 139 775,63

8 561 726,79

4 185 176,48

7 816 785,73

Razem

62 413 204,67 zł

65 145 081,86 zł

62 459 414,35 zł

68 475 697,87 zł

Wykorzystanie rezerwy budżetowej na przełomie lat 2020-2021
Wyszczególnienie

Zaplanowana

Wykorzystana

Nierozwiązana

2020

170.000,00

168.698,77

1.301,23

2021

420.000,00

229.242,00

190.758,00

2020

230.844,00

158.021,00

72.823,00

2021

280.000,00

273.665,05

6.334,95

2020

400.844,00

326.719,77

74.124,23

2021

700.000,00

502.907,05

197.092,95

Rezerwa celowa

Rezerwa ogólna

Rezerwa razem

Rezerwa zaplanowana w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn w roku 2021-ym, w łącznej
kwocie 700.000,00 zł. została rozwiązana w kwocie 502.907,05 zł według poniższego
zestawienia:
REZERWA celowa na zarządzanie kryzysowe została przeznaczona na:




zakup maseczek jednorazowych, przyłbic, sprzętu ochrony osobistej, zakup odzieży
ochronnej, środków do dezynfekcji w związku z epidemią koronawirusa (COVID)
zakup monitora funkcji życiowych wraz ze stojakiem oraz respiratora stacjonarnego
R860 w celu przekazania do SPZOZ w Wieluniu
zakup środków do dezynfekcji (COVID)
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REZERWA celowa na inwestycje została przeznaczona na:










Zakup działki nr 129 obręb Kolonia Lisowice w kwocie 3.000,00 zł
Zakup autobusu przeznaczonego do dowozu dzieci do placówek szkolnych w kwocie
20.500,00 zł
Budowę i przebudowę przejść dla pieszych w miejscowości Działoszyn w kwocie
6.642,00 zł
Przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie MiG Działoszyn: Działoszyn,
ul. Cmentarna, Trębaczew, ul. Traktorowa; Trębaczew, ul. Wiśniowa; Szczyty,
ul. Nowowiejska; Łącznik Sadowiec Wrzosy - Trębaczew; Kolonia Lisowice nr dz. 411;
Lisowice nr dz. 509 w kwocie 150.000,00 zł
Zakup działki nr 200 obręb 3 Trębaczew w kwocie 6.000,00 zł
Rozbudowę Monitoringu miejskiego na terenie Miasta Działoszyn w kwocie 18.000,00
zł
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Kapituła w kwocie 100,00 zł
Termomodernizację budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie
w kwocie 25.000,00 zł.

REZERWA ogólna została rozwiązana na:











uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego)
zakup testów serologicznych na przeciwciała SARS COVID-2 IgG dla pracowników
UMiG w Działoszynie
uzupełnienie środków na podpisane umowy dotyczące usług w UMiG (obsługa prawne,
przesyłki pocztowe, usługi bhp, usługi ochrony danych osobowych, obsługa
informatyczna, kontrola zarządcza, dostępy do oprogramowania, serwis systemu
informatycznego, monitoring itp.)
środki dotyczące wyrównania od stycznia do października wpłaty części równoważącej
subwencji wraz z należnymi odsetkami
odsetki od części równoważącej subwencji wpłacanej w mniejszej wysokości
środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla pracowników
uzupełnienie środków na wypłaty oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
pracowników Żłobka oraz na wyżywienie dla wychowanków
uzupełnienie środków na energię elektryczną zużywaną przy oświetleniu ulicznym na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn
zakup materiałów promocyjnych oraz dostawa i montaż dekoracji (iluminacje
świąteczne)
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5.2. 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 2020 na bieżąco uregulowano stany prawne gruntów
będących w użytkowaniu gminy Działoszyn i wprowadzono
stosowne zmiany w księgach wieczystych. W 2020 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

Nowe mieszkania komunalne dla mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn

W dniu 26 października 2021 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
p. Rafał Drab w obecności Posła na
Sejm RP p. Pawła Rychlika podpisał
w Warszawie porozumienie dotyczące
współpracy Miasta i Gminy Działoszyn
z Krajowym Zasobem Nieruchomości.
Podpisanie umowy ma na celu
pozyskanie
nowych
terenów
inwestycyjnych pod budowę mieszkań
dla mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn w ramach programu Społeczna inicjatywa mieszkaniowa.

5.3. Inwestycje zrealizowane w 2021 r.
1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
-Trębaczew Stacja – Prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm
i długości 75 m wykonała firma INSTALKAN z Pajęczna. Kwota wynagrodzenia
35.580,20 zł. Prace zakończono w dniu 14.09.2021 r.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze
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powiatowej w miejscowości Zalesiaki – Dokumentację wykonała firma ASANITECH
z Dąbrowy. Koszt wykonania dokumentacji - 9.800,00 zł. Na jej podstawie
zaprojektowano sieć wodociągową o długości ok. 260 m. Termin wykonania dokumentacji
– 27.12.2021 r.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Kapituła - umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana z firmą
ASANITECH z Wielunia. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości 550 m
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy - 15.500,00 zł. Termin odbioru
dokumentacji - 23.11.2021 r.
4. Budowa ronda na drodze krajowej Nr 42 - skrzyżowanie ul. Mickiewicza, ul. Piłsudskiego
i ul. Dmowskiego w Działoszynie – zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno
Użytkowego firmie AK-BUD z Częstochowy. PFU obejmuje wykonanie koncepcji ronda
w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia oraz odwodnienia. Wynagrodzenie za realizację
PFU - 29.520,00 zł. Termin odbioru opracowania - 17.12.2021 r.
5. Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 701 obr. Sadowiec – zlecono wykonanie Programu
Funkcjonalno Użytkowego firmie AK-BUD z Częstochowy. PFU obejmuje koncepcję
rozbudowy drogi w zakresie jezdni, ronda, chodnika, oświetlenia, sieci wodociągowej,
odwodnienia. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy - 23.370,00 zł. Termin
protokołu odbioru - 17.12.2021 r.
6. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie - umowa na
realizację zadania została podpisana z firmą Zakład Robót Drogowo - Budowlanych Rafał
Tomala z Wręczycy Małej. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy- 444.444,01
zł. W ramach umowy wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego wraz z nawierzchnią
bitumiczną o gr. 6 cm o powierzchni – ok. 5275 m2. Prace zakończono w dniu 17.09.2021
r.
7. Budowa budynku komunalnego w miejscowości Kol. Lisowice – dokumentację wykonała
firma PROINBUD z Pajęczna. W ramach dokumentacji wykonano budynek gospodarczy
o powierzchni użytkowej ok. 40 m2. Koszt wykonania budynku ok. 100 tys. zł. W dniu
23.12.2021 r. dokonano zgłoszenia zakończenie robót budowlanych.
8. Budowa budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska w Działoszynie
– dokumentację wykonała firma APP z Wielunia. Na jej podstawie podpisano umowę
z firmą JORG z Działoszyna na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania
wykonany będzie budynek o powierzchni użytkowej ok. 60 m2. Kwota umowy
- 375.000,00 zł. Termin wykonania zadania - do 23.09.2022 r.
9. Opracowanie PFU oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych
produktów w Działoszynie. Zadanie realizować będzie firma JORG z Działoszyna na
kwotę 1.986.000 zł. Termin wykonania do 31.10.2022 r. W ramach zadania będą
wykonane m.in.: trzy duże wiaty handlowe, stanowiska handlowe niezadaszone,
utwardzone ciągi piesze, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu
oraz montaż elementów małej architektury (kosze, stojaki rowerowe itp.).
10. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozbudowa układu
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komunikacyjnego pomiędzy ul. Sportową a ul. Grota Roweckiego w Działoszynie umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana z firmą TWZI z Częstochowy.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy - 43.665,00 zł. Termin wykonania
dokumentacji – do 30.06.2022 r. W ramach dokumentacji zaprojektowana będzie droga
łącząca między ul. Sportową a Ul. Grota Roweckiego, budowa ronda, budowa parkingów
i chodników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej.
11. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Działoszynie – umowa na prace projektowe została podpisana z firmą
EKOBUD z Dmosina Drugiego. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy
- 84.870,00 zł, termin wykonania – do 18.03.2022 r. W ramach umowy zostanie wykonana
dokumentacja m.in. dostosowania budynku UMiG w Działoszynie do potrzeb osób
niepełnosprawnych (winda).
12. Nadbudowa i przebudowa części dachu, budowa elektrycznej wewnętrznej linii
zasilającej, instalacji oświetlenia zewnętrznego na Strażnicy OSP w Zalesiakach - umowa
na realizację zadania została podpisana z firmą JORG z Działoszyna. Kwota kontraktu305.000,00 zł. Protokół odbioru robót podpisano w dniu - 15.06.2021 r. W ramach zadania
wykonano m.in.: nową konstrukcję dachu wraz z jego pokryciem blachą dachówkową
– 372,08 m2 oraz nową instalację elektryczną wraz z oświetleniem wewnętrznym oraz
zamontowano słupy oświetlenia zewnętrznego wraz z oprawami.
13. Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie. Projekt
realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2
Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1) OSP Kiedosy- wykonano przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię na pelet
w budynku OSP Kiedosy polegającą na: wykonaniu kompletnej kotłowni składającej się
kotła stalowego na pelet o mocy 60 kW wraz ze zbiornikiem paliwa i sterownikiem
pogodowym.
Wykonano
również
niezbędne
prace
budowlane
związane
z przystosowaniem pomieszczenia do kotłowni na pelet. Wykonawcą była firma
MONTER z Częstochowy. Kwota wynagrodzenia za przedmiot umowy - 84.849,74 zł.
Protokół odbioru podpisano w dniu - 31.05.2021 r.
2) OSP Bobrowniki – wykonano termomodernizację budynku OSP w Bobrownikach.
W ramach zadania wykonano m.in.: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, zamontowano
nową bramę garażową, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15
cm, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną gr. 12 cm. Prace wykonała firma JORG
z Działoszyna, kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy - 118.000,00 zł.
Prace zakończono w dniu - 09.06.2021 r.
3) OSP Kolonia Lisowice: - wykonano termomodernizację budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kolonii Lisowice. Wykonawcą była firma JORG z Działoszyna.
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Kwota wynagrodzenia - 195.000,00 zł brutto. Protokół odbioru podpisano w dniu
- 19.10.2021 r. W ramach zadania wykonano m.in.: wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
zamontowano dwie nowe bramy garażowe, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych
styropianem o gr. 15 cm, wykonano docieplenie stropu wełną mineralną gr. 13 cm.
- wykonano przebudowę pomieszczenia gospodarczego na kotłownię na pelet, wykonano
wewnętrzną instalację c.o. oraz instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej.
Wykonawcą była firma MONTER z Częstochowy. Kwota wynagrodzenia - 300.110,79 zł.
Prace zakończono w dniu- 31.05.2021 r. W ramach zadania wykonano m.in.: kompletną
kotłownię składającą się kotła stalowego na pelet o mocy 80 kW wraz ze zbiornikiem
paliwa i sterownikiem pogodowym. oraz podgrzewaczem wody o poj. 300 dm3.
Wykonano również instalację c.o. wraz z montażem grzejników stalowych – 31 szt.
Wykonano instalację wentylacji mechanicznej m.in. zamontowano nawietrzaki
podokienne oraz wentylatory dachowe. Wykonano również roboty budowlane
dostosowujące pomieszczenie gospodarcze do potrzeb kotłowni na pelet.
4) OSP Zalesiaki: - wykonano termomodernizację budynku OSP w Zalesiakach.
Umowę podpisano z firmą JORG z Działoszyna. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu
Umowy - 114.000,00 zł. Protokół odbioru podpisano w dniu - 26.11.2021 r. W ramach
zadania wykonano m.in.: wymianę drzwi zewnętrznych, wykonano docieplenie ścian
zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm, wykonano docieplenie stropu wełną mineralną gr.
23 cm.
- wykonano przebudowę pomieszczenia gospodarczego na kotłownię na pelet, wykonano
wewnętrzną instalację c.o. oraz instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej.
Wykonawca była firma MONTER z Częstochowy. Kwota wynagrodzenia - 259.487,88 zł.
Termin wykonania - 15.07.2021 r. W ramach zadania wykonano m.in.: kompletną
kotłownię składającą się kotła stalowego na pelet o mocy 60 kW wraz ze zbiornikiem
paliwa i sterownikiem pogodowym. oraz podgrzewaczem wody o poj. 200 dm3.
Wykonano również instalację c.o. wraz z montażem grzejników stalowych – 21 szt.
Wykonano instalację wentylacji mechanicznej m.in. zamontowano nawietrzaki
podokienne oraz wentylatory dachowe. Wykonano również roboty budowlane
dostosowujące pomieszczenie gospodarcze do potrzeb kotłowni na pelet.
5) OSP Działoszyn – wykonano kotłownię gazową oraz przebudowę pomieszczenia
gospodarczego, przebudowę klatki wejściowej do kotłowni, budowę instalacji gazowej
n.c., budowę kanalizacji technologicznej kotłowni. Wykonawcą była firma MONTER
z Częstochowy. Wykonała roboty za kwotę 156.408,72 zł. Protokół odbioru podpisano
w dniu - 30.07.2021 r. W ramach zadania wykonano m.in.: kompletną kotłownię gazową
składającą się z: kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 67,7 kW. Wykonano również
instalacją gazową niskiego ciśnienia oraz zamontowano detektory gazu wraz z modułami
alarmowymi i sygnalizatorami dźwiękowo – świetlnymi. Wykonano roboty budowlane
dostosowujące pomieszczenie gospodarcze i klatkę schodową do potrzeb kotłowni
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gazowej. Wykonano kanalizację technologiczną oraz niezbędną instalację elektryczną.
14. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy
SP nr 2 w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A – podpisano umowę z firmą Instal Projekt
z Wielunia na wykonanie dokumentacji. Kwota wynagrodzenia - 28.290,00 zł, termin
wykonania -21.09.2021 r.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni gazowej w SP
Trębaczew - umowa została podpisana z firmą Instal Projekt z Wielunia. Wynagrodzenie
za realizację przedmiotu umowy- 12.300,00 zł. Protokół odbioru dokumentacji podpisano
- 31.08.2021 r.
16. Wykonanie projektu Hali Sportowej przy szkole w Trębaczewie – zlecono wykonanie
dokumentacji firmie BAPEX z Pajęczna. Zadanie obejmuje wykonanie projektu Sali
gimnastycznej wraz ze wszystkimi branżami instalacyjnymi. Wynagrodzenie za realizację
przedmiotu Umowy - 88.560,00 zł, termin wykonania – do 29.04.2022 r.
17. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod - kan w ul. Akacjowej
w Działoszynie – etap I i II – wykonawca robót była firma INSTALKAN z Pajęczna.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy - 181.490,00 zł, termin wykonania
zadania - 22.11.2021 r. Wykonano sieć wodociągową o śr. 110 mm i długości 396 m oraz
sieć kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm i długości 333 m.
18. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji
deszczowej dla części miasta Działoszyn. Umowa na wykonanie dokumentacji została
podpisana z firmą KOMABUD z Łodzi. Wynagrodzenie za dokumentację - 58.425,00 zł,
termin wykonania - do 30.06.2022 r. Dokumentacja ma obejmować wykonanie
odwodnienia od ul. Ogrodowej aż do rzeki Warty.
19. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - umowa na wykonanie robót
została podpisana z firmą Edan Jadwiga Piech z Bełchatowa. Wynagrodzenie za realizację
przedmiotu Umowy - 141.488,57 zł. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 06.09.2021
r. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm i długości i dł. 486 m.
20. Wykonanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków
w Działoszynie - Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana z firmą
ECOKUBE z Łodzi. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy - 148.830,00 zł,
termin wykonania – do 28.02.2022 r. W ramach zadania ma być wykonana rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie polegająca na dostosowaniu obiektu
do oczyszczania ścieków i usuwania z nich podwyższonych związków azotu i fosforu.
21. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszynie wraz
z niezbędną infrastrukturą – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie BAPEX
z Pajęczna. Kwota umowy - 86.100,00 zł, termin wykonania – do 31.03.2022 r. W ramach
zadania będzie wykonanie PSZOK-u, a w szczególności mają być zaprojektowane
kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych odpadów, wiata
magazynowa do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów niebezpiecznych, pomieszczenie do magazynowania innych wybranych frakcji
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(odpady wielkogabarytowe, zużyte opony), ścieżka edukacyjna, waga samochodowa
najazdowa, budynek do magazynowania odpadów wymagających zabezpieczenia
z częścią socjalno – biurową, ciągi komunikacyjne, niezbędne instalacje w tym
elektryczne, oświetlenie placu, monitoring, zieleń ozdobna.
22. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na
Posmykowiźnie – umowa została podpisana z firmą ENERVOLT z Zawad.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy- 48.585,00 zł. Protokół odbioru
podpisano – 17.12.2021 r. Wykonano oświetlenie uliczne - 5 słupów z oprawami LED.
23. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa krytej pływalni w Działoszynie
- umowa na dokumentację została podpisana z firmą EKOBUD z Dmosina Drugiego.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy - 147.600,00 zł, termin wykonania
- 31.03.2021 r. W ramach zadania będzie wykonana kryta pływalnia o wym. 25 m x 12,5
m wraz ze strefą SPA (dwie wanny i jacuzzi, sauna sucha, sauna parowa i natrysk), zespół
przebieralni dla 80 osób wraz z zapleczem sanitarnym.
24. Rozbudowa i przebudowa sieci wod - kan w ul. Leśnej w Raciszynie - podpisano umowę
na wykonanie dokumentacji w firmą ASANITECH z Dąbrowy, Kwota umowy
– 10.000,00 zł, termin wykonania do 30-04-2022 r.
25. Rozbudowa sieci wod - kan w ul. Lisowskiej w Raciszynie - podpisano umowę na
wykonanie dokumentacji w firmą ASANITECH z Dąbrowy, Kwota umowy – 10.000,00
zł, termin wykonania do 30-04-2022 r.
26. Rozbudowa sieci wod - kan w ul. Modrzewiowej w Działoszynie- podpisano umowę na
wykonanie dokumentacji w firmą ASANITECH z Dąbrowy, Kwota umowy – 14.000,00
zł, termin wykonania do 30-04-2022 r.
5.3.1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
W 2021 r. wykonano dokumentację projektową oraz
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej -Trębaczew Stacja
– Prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o śr.
200 mm i długości 75 m wykonała firma INSTALKAN
z Pajęczna. Kwota wynagrodzenia 35.580,20 zł.
Prace zakończono w dniu 14.09.2021 r. Wykonano
dokumentację
projektową
oraz
rozbudowę
sieci
wodociągowej przy drodze powiatowej w miejscowości
Zalesiaki – Dokumentację wykonała firma ASANITECH
z Dąbrowy. Koszt wykonania dokumentacji - 9.800,00 zł.
Na jej podstawie zaprojektowano sieć wodociągową
o długości ok. 260 m. Termin wykonania dokumentacji
– 27.12.2021 r. Wykonano dokumentację projektową oraz
rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kapituła
- umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana z firmą ASANITECH z Wielunia.
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Zaprojektowano sieć wodociągową o długości 550 m Wynagrodzenie za realizację przedmiotu
umowy - 15.500,00 zł. Termin odbioru dokumentacji - 23.11.2021 r. Wykonano dokumentację
projektową oraz rozbudowę sieci wod - kan w ul. Akacjowej w Działoszynie – etap I i II
– wykonawca robót była firma INSTALKAN z Pajęczna. Wynagrodzenie za realizację
przedmiotu Umowy - 181.490,00 zł, termin wykonania zadania - 22.11.2021 r. Wykonano sieć
wodociągową o śr. 110 mm i długości 396 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm
i długości 333 m. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz budowę sieci
kanalizacji deszczowej dla części miasta Działoszyn. Umowa na wykonanie dokumentacji została
podpisana z firmą KOMABUD z Łodzi. Wynagrodzenie za dokumentację - 58.425,00 zł, termin
wykonania - do 30.06.2022 r. Dokumentacja ma obejmować wykonanie odwodnienia od ul.
Ogrodowej aż do rzeki Warty. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - umowa na
wykonanie robót została podpisana z firmą Edan Jadwiga Piech z Bełchatowa. Wynagrodzenie za
realizację przedmiotu Umowy - 141.488,57 zł. Protokół odbioru robót podpisano w dniu
06.09.2021 r. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm i długości i dł. 486 m.
Wykonano dokumentację rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków
w Działoszynie - Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana z firmą ECOKUBE
z Łodzi. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy - 148.830,00 zł, termin wykonania
– do 28.02.2022 r. W ramach zadania ma być wykonana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Działoszynie polegająca na dostosowaniu obiektu do oczyszczania ścieków
i usuwania z nich podwyższonych związków azotu i fosforu. Rozbudowa i przebudowa sieci wod
- kan w ul. Leśnej w Raciszynie - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w firmą
ASANITECH z Dąbrowy, Kwota umowy – 10.000,00 zł, termin wykonania do 30.04.2022 r.
Dokonano rozbudowy sieci wod - kan w ul. Lisowskiej w Raciszynie - podpisano umowę na
wykonanie dokumentacji w firmą ASANITECH z Dąbrowy, Kwota umowy – 10.000,00 zł,
termin wykonania do 30.04.2022 r. Dokonano rozbudowy sieci wod - kan w ul. Modrzewiowej
w Działoszynie- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w firmą ASANITECH
z Dąbrowy, Kwota umowy – 14.000,00 zł, termin wykonania do 30.04.2022 r.
5.4.2. Infrastruktura drogowa
Miasto i Gmina Działoszyn ciągle się rozwija.
Zabudowywane zostają coraz to nowe jej obszary, dlatego
stan dróg ma duże znaczenie przy lokalizacji nowych
domów i inwestycji.
Chodniki
W 2021 roku do wykonania chodników na terenie Miasta
i Gminy Działoszyn zadysponowano trzy brygady brukarskie
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złożone z pracowników gospodarczych Wydziału Usług Komunalnych, Budowlanych
i Remontowych. W ramach prac brukarskich wykonano:










chodnik w Działoszynie, ul. Wiśniowa (odcinek od delikatesów do ul. Zielonej
chodnik w Działoszynie, ul. Sadowska (odcinek od ul. Wiśniowej do składu opałowego)
utwardzenie placu przy siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie,
ul. Podłęczna
położenie krawężnika w Działoszyn, ul Bankowa w kierunku Stawu
chodnik w Trębaczewie ul. Kolejowa
chodnik w Trębaczewie, ul. Szkolna
utwardzenie terenu w Trębaczewie, ul. Słoneczna (kostka przy świetlicy)
chodnik w Raciszynie, ul. Lisowska
chodnik w Sadowiec Niwa (etap I)

W 2021 roku wykonano również bieżące naprawy chodników oraz podesty z kostki brukowej
pod wiaty przystankowe i miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Drogi
W 2021 roku Wydział Usług Komunalnych,
Budowlanych i Remontowych realizował dwie umowy na
remont i przebudowę dróg oraz utwardzenia gruntu na
łączną kwotę 972 953,66zł
W ramach umów wykonano następujące roboty
drogowe:
remont cząstkowy etap I
 nakładka asfaltowa przy kładce na Wyspę
w Działoszynie
 ulica Wiśniowa w Trębaczewie
 patcher mosty w Lisowicach i Bobrownikach
 droga odbarczeniowa Kolonia Lisowice etap I
 Lisowice nakładka asfaltowa
 Lisowice rozjazd ( fundusz sołecki)
 Węże remont nakładki
 ulica Cmentarna – Działoszyn od PSZOK do lasu
 remont cząstkowy etap II + zjazdy ul. Cmentarna
 utwardzenie terenu przy boisku w Trębaczewie
 utwardzenie terenu ul. Cmentarna w Trębaczewie
 modernizacja ul.Nowowiejskiej w Szczytach
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remont nakładki sołectwa Stacja
wykonanie podbudowy pod nakładę asfaltową łącznik Sadowiec Wrzosy - Trębaczew

Ponadto w 2021 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz rozbudowę
układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Sportową a ul. Grota Roweckiego w Działoszynie
- umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana z firmą TWZI z Częstochowy.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy - 43.665,00 zł. Termin wykonania
dokumentacji – do 30.06.2022 r. W ramach dokumentacji zaprojektowana będzie droga łącząca
między ul. Sportową a ul. Grota Roweckiego, budowa ronda, budowa parkingów i chodników
oraz przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej.

5.4.3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
W 2021 r. wykonano następujące zadania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP
nr 2 w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A – podpisano umowę z firmą Instal Projekt z Wielunia
na wykonanie dokumentacji. Kwota wynagrodzenia - 28.290,00 zł, termin wykonania
-21.09.2021 r.
2. Wykonanie projektu Hali Sportowej przy szkole w Trębaczewie – zlecono wykonanie
dokumentacji firmie BAPEX z Pajęczna. Zadanie obejmuje wykonanie projektu Sali
gimnastycznej wraz ze wszystkimi branżami instalacyjnymi. Wynagrodzenie za realizację
przedmiotu Umowy - 88.560,00 zł, termin wykonania – do 29.04.2022 r.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa krytej pływalni w Działoszynie - umowa
na dokumentację została podpisana z firmą EKOBUD z Dmosina Drugiego. Wynagrodzenie
za realizację przedmiotu Umowy - 147.600,00 zł, termin wykonania - 31.03.2021 r.
W ramach zadania będzie wykonana kryta pływalnia o wym. 25 m x 12,5 m wraz ze strefą
SPA (dwie wanny i jacuzzi, sauna sucha, sauna parowa i natrysk), zespół przebieralni dla 80
osób wraz z zapleczem sanitarnym.
5.4.4. Obiekty użyteczności publicznej
W 2021 r. wykonano następujące zadania:
1.Budowa budynku komunalnego w miejscowości Koloni Lisowice – dokumentację wykonała
firma PROINBUD z Pajęczna. W ramach dokumentacji wykonano budynek gospodarczy
o powierzchni użytkowej ok. 40 m2. Koszt wykonania budynku ok. 100 tys. zł. W dniu
23.12.2021 r. dokonano zgłoszenia zakończenie robót budowlanych.
2. Budowa budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska w Działoszynie – dokumentację
wykonała firma APP z Wielunia. Na jej podstawie podpisano umowę z firmą JORG
z Działoszyna na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania wykonany będzie budynek
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o powierzchni użytkowej ok. 60 m2. Kwota umowy - 375.000,00 zł. Termin wykonania zadania
- do 23.09.2022 r.
3. Opracowanie PFU oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych
produktów w Działoszynie. Zadanie realizować będzie firma JORG z Działoszyna na kwotę
1.986.000 zł. Termin wykonania do 31.10.2022 r. W ramach zadania będą wykonane m.in.: trzy
duże wiaty handlowe, stanowiska handlowe niezadaszone, utwardzone ciągi piesze, miejsca
postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury
(kosze, stojaki rowerowe itp.).
4.Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Działoszynie – umowa na prace projektowe została podpisana z firmą EKOBUD
z Dmosina Drugiego. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy - 84.870,00 zł, termin
wykonania – do 18.03.2022 r. W ramach umowy zostanie wykonana dokumentacja m.in.
dostosowania budynku UMiG w Działoszynie do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda).
5.Nadbudowa i przebudowa części dachu, budowa elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej,
instalacji oświetlenia zewnętrznego na Strażnicy OSP w Zalesiakach - umowa na realizację
zadania została podpisana z firmą JORG z Działoszyna. Kwota kontraktu- 305.000,00 zł.
Protokół odbioru robót podpisano w dniu - 15.06.2021 r. W ramach zadania wykonano m.in.:
nową konstrukcję dachu wraz z jego pokryciem blachą dachówkową – 372,08 m2 oraz nową
instalację elektryczną wraz z oświetleniem wewnętrznym oraz zamontowano słupy oświetlenia
zewnętrznego wraz z oprawami.
6.Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie. Projekt
realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2
Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1) OSP Kiedosy- wykonano przebudowę
kotłowni węglowej na kotłownię na pelet
w budynku OSP Kiedosy polegającą na: wykonaniu
kompletnej kotłowni składającej się kotła stalowego
na pelet o mocy 60 kW wraz ze zbiornikiem paliwa
i sterownikiem pogodowym. Wykonano również
niezbędne
prace
budowlane
związane
z przystosowaniem pomieszczenia do kotłowni na
pelet. Wykonawcą była firma MONTER
z Częstochowy. Kwota wynagrodzenia za przedmiot umowy - 84.849,74 zł. Protokół
odbioru podpisano w dniu- 31.05.2021 r.
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2) OSP
Bobrowniki
–
wykonano
termomodernizację
budynku
OSP
w Bobrownikach. W ramach zadania wykonano
m.in.: wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
zamontowano nową bramę garażową, wykonano
docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.
15 cm, docieplenie stropu poddasza wełną
mineralną gr. 12 cm. Prace wykonała firma JORG
z Działoszyna, kwota wynagrodzenia za realizację
przedmiotu Umowy - 118.000,00 zł. Prace
zakończono w dniu - 09.06.2021 r.
3) OSP Koloni Lisowice - wykonano
termomodernizację budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kolonii Lisowice. Wykonawcą była
firma
JORG
z
Działoszyna.
Kwota
wynagrodzenia - 195.000,00 zł brutto. Protokół
odbioru podpisano w dniu - 19.10.2021 r.
W ramach zadania wykonano m.in.: wymianę
okien i drzwi zewnętrznych, zamontowano dwie
nowe bramy garażowe, wykonano docieplenie
ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm, wykonano docieplenie stropu wełną mineralną gr.
13 cm.
- wykonano przebudowę pomieszczenia gospodarczego na kotłownię na pelet, wykonano
wewnętrzną instalację c.o. oraz instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wykonawcą była
firma MONTER z Częstochowy. Kwota wynagrodzenia - 300.110,79 zł. Prace zakończono w
dniu- 31.05.2021 r. W ramach zadania wykonano m.in.: kompletną kotłownię składającą się kotła
stalowego na pelet o mocy 80 kW wraz ze zbiornikiem paliwa i sterownikiem pogodowym. oraz
podgrzewaczem wody o poj. 300 dm3. Wykonano również instalację c.o. wraz z montażem
grzejników stalowych – 31 szt. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej m.in.
zamontowano nawietrzaki podokienne oraz wentylatory dachowe. Wykonano również roboty
budowlane
dostosowujące
pomieszczenie
gospodarcze do potrzeb kotłowni na pelet.
4) OSP Zalesiaki:- wykonano termomodernizację
budynku OSP w Zalesiakach. Umowę podpisano
z firmą JORG z Działoszyna. Wynagrodzenie za
realizację przedmiotu Umowy - 114.000,00 zł.
Protokół odbioru podpisano w dniu - 26.11.2021 r.
W ramach zadania wykonano m.in.: wymianę
drzwi zewnętrznych, wykonano docieplenie ścian
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zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm, wykonano docieplenie stropu wełną mineralną gr.
23 cm.
- wykonano przebudowę pomieszczenia gospodarczego na kotłownię na pelet, wykonano
wewnętrzną instalację c.o. oraz instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wykonawca była
firma MONTER z Częstochowy. Kwota wynagrodzenia - 259.487,88 zł. Termin wykonania
- 15.07.2021 r. W ramach zadania wykonano m.in.: kompletną kotłownię składającą się kotła
stalowego na pelet o mocy 60 kW wraz ze zbiornikiem paliwa i sterownikiem pogodowym. oraz
podgrzewaczem wody o poj. 200 dm3. Wykonano również instalację c.o. wraz z montażem
grzejników stalowych – 21 szt. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej m.in.
zamontowano nawietrzaki podokienne oraz wentylatory dachowe. Wykonano również roboty
budowlane dostosowujące pomieszczenie gospodarcze do potrzeb kotłowni na pelet.
4) OSP Działoszyn – wykonano kotłownię
gazową oraz przebudowę pomieszczenia
gospodarczego, przebudowę klatki wejściowej do
kotłowni, budowę instalacji gazowej n.c., budowę
kanalizacji technologicznej kotłowni. Wykonawcą
była firma MONTER z Częstochowy. Wykonała
roboty za kwotę 156.408,72 zł. Protokół odbioru
podpisano w dniu - 30.07.2021 r. W ramach zadania
wykonano m.in.: kompletną kotłownię gazową
składającą się z: kotła gazowego kondensacyjnego
o mocy 67,7 kW. Wykonano również instalacją gazową niskiego ciśnienia oraz zamontowano
detektory gazu wraz z modułami alarmowymi i sygnalizatorami dźwiękowo – świetlnymi.
Wykonano roboty budowlane dostosowujące pomieszczenie gospodarcze i klatkę schodową
do potrzeb kotłowni gazowej. Wykonano kanalizację technologiczną oraz niezbędną
instalację elektryczną.
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5.4.Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 roku

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021r.

Nazwa sołectwa

Kwota zł

Nazwa zadania do wykonania

Bobrowniki

19 979,80

1. Zakup krzeseł na świetlicę wiejską

7 006,89

2. Remont świetlicy wiejskiej

9 999,44

1. Remont drogi publicznej Nr 109022E

2 619,60

2. Promocja sołectwa

10 000,00

3. Zakup krzeseł

710,55

4. Zakup oświetlenia

11 958,00

1. Organizacja wycieczek integracyjnych
dla mieszkańców wsi Grądy

618,64

2. Zakup wyposażenia

12 000,00

1. Zakup naczyń

900,00

2. Zakup peletu

4 625,28

3. Zakup szafek kuchennych

1 100,00

4. Zakup artykułów spożywczych

24 996,61

1. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu
przy szkole filialnej w Kolonii Lisowice

4 558,47

2. Organizacja spotkań integracyjnych

4 000,00

3. Zakup sprzętu AGD

2 290,74

4. Zakup rynien

Draby

Grądy

Kiedosy

Kolonia Lisowice
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9 978,48

1. Poprawa dróg na terenie sołectwa
Lisowice

4 160,00

2. Organizacja Dnia Dziecka

Niżankowice

21 457,25

1. Remont remizy strażackiej

Posmykowizna

12 979,97

1. Zakup i montaż altany

2 640,00

2. Zakup paczek na Mikołaja

41 353,30

1. Remont i doposażenie przedszkola
w pomoce dydaktyczne i zabawki

6 650,00

2. Zakup materiałów do remontu altany,
usługi remontowe

Sadowiec Wieś

15 439,74

1. Zakup sprzętu na plac zabaw

Sadowiec Wrzosy

3 999,96

1. Zakup bramy i furtki do świetlicy
wiejskiej

14 817,29

2. Doposażenie placu zabaw

24 996,94

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej

2 700,00

2. Wykonanie instalacji elektrycznej

10 000,00

1. Doposażenie boiska sportowego

7 912,66

2. Doposażenie budynku Straży Pożarnej

5 000,00

3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w
Szczytach na użytek Stowarzyszenia Liga
Kobiet Kreatywnych

9 000,00

4.Wykonanie dokumentacji projektowej
oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej i
Szczyty Las

16 081,50

5. Dokończenie oświetlenia ul. Gruszkowej

7 000,00

1. Projekt oświetlenia na ulicy Wyzwolenia
przy sklepie „Adolek”

41 003,30

2. Projekt hali sportowej przy Szkole w
Trębaczewie

Lisowice

Raciszyn

Stacja

Szczyty

Trębaczew
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Zalesiaki

Zalesiaki Pieńki

Razem

1 637,92
1 300,00

1.Organizacja imprez kulturalnointegracyjnych mieszkańców sołectwa
Zalesiaki

2 998,66

2. Wyposażenie świetlicy

22 000,00

3. Wykonanie oświetlenia na działce
ewidencyjnej Nr 548

10 621,66

1.Budowa drogi w miejscowości Zalesiaki
Pieńki

2 020,65

2. Zakup artykułów spożywczych

415 113,30

5.6.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
1. Środki pozabudżetowe pozyskane w 2021 r.:
1. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109027E
w miejscowości Posmykowizna” całkowita
wartość
projektu:
1 145 938,00
zł,
dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego: 500 000,00 zł
2. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Działoszynie”, całkowita wartość
projektu: 12 450 000,00 zł, dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych: 9 000 000,00 zł
3. Granty „Sołectwo na Plus” z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 10 000,00 zł
na zadania: „Doposażenie placu zabaw w sołectwie
Sadowiec Wieś”, „Doposażenie świetlicy OSP
Szczyty”, „Doposażenie placu zabaw w sołectwie
Sadowiec Wrzosy”.
4. „Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku

miejsc opieki dla 70 dzieci w Żłobku im. Kubusia
Puchatka w Działoszynie przy ul. M. Konopnickiej 3”, dofinansowanie z Programu Maluch
plus: 77 280,00 zł, dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa: 73 440,00 zł.
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5. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Rozbudowa drogi wewnętrznej ulicy Lipowej i Cmentarnej
w Trębaczewie”, całkowita wartość projektu: 444 444,01
zł, dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego:
137 190,00 zł.
2. Programy realizowane przez Miasto i Gminę
Działoszyn w 2021 r.:
1. Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie
środowiska polegających na wymianie źródła ciepła: 33
umowy w wysokości do 5 000,00 zł; całość na kwotę
162 910,00 zł
2. Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie
środowiska polegających na budowie przydomowych
oczyszczalni: 5000,00 zł na 3 umowy razem 15 000,00 zł.

5.7.Podatki lokalne
Podatki lokalne należą do głównych źródeł dochodów własnych gmin, dlatego
odgrywają ważną rolę w budżecie Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Wpływy z podatków lokalnych kształtują się następująco:
Rodzaj podatków

2020

2021

10 126 461,63

10 270 125,87

p. rolny os. prawne

1 086,00

949,00

p. leśny os. prawne

36 621,00

36 882,44

p.od śr. transportowych

1 872 879,59

1 995 129,73

p. od nieruchomości

2 026 303,11

2 394 321,07

p. rolny

165 509,11

172 602,37

p. leśny

82 412,60

89 117,17

Razem

14 311 273,04

14 959 127,65

p. od nieruchomości os. pr.

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

2020

2021

4660

4969
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Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
(ilość pojazdów na terenie gminy)
Rok
Ilość pojazdów

2020

2021

1499

1640

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 2021 przeprowadzono 24 kontroli
u podatników prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem kontroli było ustalenie
prawidłowości podatku od nieruchomości. W wyniku ww. działań dokonano przypisu 22
podatnikom na łączną kwotę 355 390,00 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.
5.8.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 2021r. pracownicy wydziału
podatków, opłat i gospodarki odpadami komunalnymi
przeprowadzali kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Mieszkańcy naszej gminy o złej segregacji dowiadywali się poprzez zostawianie informacji
o nieprawidłowej segregacji. W dalszym ciągu trwały kontrole mieszkańców pod kątem
prawidłowej liczby zgłoszonych mieszkańców do systemu opłat za odpady komunalne.
W 2021 roku została uruchomiona aplikacja weryfikująca nieścisłości w złożonych
deklaracjach na odpady komunalne. Mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z ulgi z tytułu
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych. Mieszkańcy zostali poinformowani o sposobie kompostowania bioodpadów
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oraz o rodzajach kompostowników. Każdy w swoim przydomowym ogródku może
przeprowadzić proces kompostownia. Dlatego wszystkich, którzy mają możliwość,
pracownicy wydziału zachęcają do stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów
i produkcji naturalnego nawozu. Do końca roku 419 właścicieli nieruchomości zadeklarowało
kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Od początku trwania
nowego systemu gospodarowania odpadami mieszkańcom zapewnione są pojemniki na
odpady zmieszane, szkło, popiół/bio i worki na tworzywa sztuczne, makulaturę i odpady
biodegradowalne.

Ilość odpadów zmieszanych w Mg
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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
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mieszkańców, podnoszenie poziomu ich wykształcenia, spełniającego indywidualne
aspiracje i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
Priorytetowe obszary rozwojowe i cele operacyjne
Wyodrębniono 4 Priorytetowe Obszary Rozwoju (POR), charakteryzujących gminę:
1. Turystyka - Gmina turystyczna zwrócona ku turystom
2. Gospodarka - Gmina aktywna gospodarczo
3. Infrastruktura - Gmina zapewniająca wysoko jakość usług komunalnych
4. Mieszkańcy - Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny
Priorytetowe obszary rozwojowe zostały zdefiniowane na podstawie diagnozy
społeczno- gospodarczej gminy, analizy jej mocnych i słabych stron (SWOT) poprzez
systematyczną i wszechstronną ocenę zewnętrznych i wewnętrznych czynników
określających kondycję bieżącą i potencjał rozwojowy obszaru, a także na podstawie analizy
danych techniką desk reserch (ang. zbierania i analizie danych zastanych).
6.2. STRATEGIA
INTEGRACJI
I
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN NA LATA 2021- 2028
Miasto i Gmina Działoszyn posiada
Strategię
Integracji
i
Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy
Działoszyn na lata 2021- 2028 podjętą przez
Radę Miejską w Działoszynie Uchwałą Nr
XXXV/226/21 z dnia 19 lutego 2021 r.

Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście
i Gminie Działoszyn na lata 2021- 2028 jest długookresowym dokumentem planistycznym
uwzględniającym problemy pomocy społecznej i projekty, które zostały przyjęte do realizacji
oraz zostały zaplanowane przez gminę. Strategia uwzględnia w szczególności programy
pomocy społecznej, które mają na celu wspieranie grup szczególnego ryzyka prowadząc do
ich integracji.
6.3. Programy realizowane przez Miasto i Gminę Działoszyn
Głównym działaniem służącym ochronie środowiska jest
dotacja na wymianę starych, nieekologicznych źródeł ciepła.
Na ten cel w ubiegłym roku Miasto i Gmina Działoszyn
przeznaczyła 162.910, 00 zł. Dzięki dotacji w 33 gospodarstwach
zostały lub zostaną wymienione nieekologiczne źródła ciepła.
Skutki tych działań odczują nie tylko mieszkańcy gospodarstw

56

domowych, w których źródła ciepła zostały wymienione ale i wszyscy mieszkańcy Gminy.
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 15.000, 00 zł., co pozwoliło na montaż kolejnych 5 przydomowych,
ekologicznych oczyszczalni ścieków, na terenach gdzie względy ekonomiczne nie pozwalają
na rozbudowę czy budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
Jednocześnie w lipcu 2019 r. Miasto i Gmina
Działoszyn zawarło porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi, w ramach którego w trybie ciągłym udzielana
jest pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie
dotacji z Programu Czyste Powietrze. Głównym celem
programu jest udzielenie wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła (kotły na
ekogroszek, pelet, pompy ciepła, kotły gazowe, kotły olejowe), termomodernizację budynków
jednorodzinnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji solarnych
i fotowoltaicznych.

7. ŁAD PRZESTRZENNY
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy
Działoszyn
Zgodnie z obowiązującą ustawą z 27
marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
instrumentami kreowania polityki
przestrzennej na poziomie gminnym są:
 studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
 miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Powyższe rodzaje dokumentów są
obowiązkowe do sporządzenia, przy czym
studium obejmuje cały obszar gminy,
natomiast plany miejscowe mogą być uchwalane dla mniejszych terenów. Studium i plan
miejscowy muszą być ze sobą zgodne.
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Plany
miejscowe
są
podstawowymi aktami prawnymi
służącymi do realizacji polityki
przestrzennej na obszarze gminy.
Niosą one za sobą szereg skutków
zarówno prawnych, ekonomicznych,
środowiskowych jak i społecznych.
W 2021 roku Rada Miejska w
Działoszynie uchwaliła następujące
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
1. Uchwała XLVI/291/21z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę
oznaczoną numerem ewidencyjnym 39 położoną w obrębie 1 Miasta Działoszyn,
2. Uchwała XLI/267/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Działoszynie przy ul.
Sadowskiej,
3. Uchwała XXXIX/249/21 z dnia 17 maj 2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę oznaczoną numerem
ewidencyjnym 153 położoną w obrębie 2 Miasta Działoszyn,
4. Uchwała nr XXXVI/237/21 z dnia 19 marca 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
ewidencyjnym Działoszyn, Trębaczew, Zalesiaki położonych w gminie Działoszyn
Zgodnie z ww. dokumentem, kierunkiem przeznaczenia obszaru objętego sporządzanym
planem miejscowym są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
zabudowę usługową. Plany uwzględniały również tereny przeznaczone pod zabudowę
produkcyjno-usługową, składy i magazyny, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze.
Jak w każdym planie przedmiotem ustaleń są tereny komunikacji publicznej, drogi
powiatowej klasy zbiorczej, tereny komunikacji, gminnych dróg wewnętrznych.

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.
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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 znajduje się Cementownia
WARTA S.A. w Trębaczewie w związku z czym mogą powstawać duże źródła emisji
szczególnie niebezpiecznych oddziaływań na środowisko. 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.
 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.
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 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 przyrodniczo
-krajobrazowy „Renesansowe założenie Pałacowo-Parkowe w Działoszynie; Obszar
chronionego krajobrazu Otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego; Obszar Natura
2000 - Załęczański Łuk Warty. Ponadto dla obszaru NATURA 2000 został ustanowiony
Plan Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Załęczański Łuk Warty
PLH100007. Na terenie Miasta i Gminy występuje pięć pomników przyrody.
 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.Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Miasto i Gmina Działoszyn uzyskało
dofinansowanie w formie dotacji ze środków
WFOŚiGW w Łodzi w ramach zadania pn.
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
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zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Działoszyn w 2021 roku". Nazwa zadania
– Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy
Działoszyn w 2021 roku”. Całkowita wartość projektu – 61.973,99 zł (słownie złotych:
sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy 99/100).
Wartość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi -do kwoty 55.772,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt
pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa 00/100), nie więcej niż 90 % wartości kosztu
całkowitego Zadania.
link do strony www.wfosigw.lodz.pl
Zakres prac polega na demontażu i odbiorze wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta
i Gminy Działoszyn, a następnie załadunku, przygotowaniu do transportu oraz transporcie
azbestu do miejsca utylizacji.

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE
9.1.

Oświata

Zadania oświatowe Miasta i Gminy Działoszyn
wynikają w szczególności z postanowień:
–
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762)
–
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.
558,583,1005)
–
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1915)
–
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)
–
Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1930) oraz innych ustaw i
przepisów wykonawczych.
Prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo
-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla
jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy
Działoszyn zapewnia Wydział Oświaty przy
Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn na
podstawie Uchwały Nr XLIII/273/21 Rady
Miejskiej w Działoszynie z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej
i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Działoszyn.
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Wychowanie przedszkolne
W roku szkolnym 2021/2022 (stan na
30.09.2021 r. wg SIO) w Mieście i Gminie
Działoszyn funkcjonują publiczne przedszkola
oraz oddziały przedszkolne przy szkole. Łączna
liczba wychowanków w przedszkolach wynosi
1)
Miejskie Przedszkole w Działoszynie, do
którego uczęszcza 202 wychowanków tj: dzieci 3
letnich – 31, 4 letnich – 53, 5 – letnich 70, 6
letnich – 48.
2)
Publiczne Przedszkole w Raciszynie
z oddziałem zamiejscowym w Kolonii Lisowice wchodzące w skład Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice, do którego uczęszcza
46 wychowanków tj: dzieci 3 letnich – 10, dzieci 4 letnich – 23, 5 letnich – 4, 6 letnich – 9.
3)
oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Raciszynie, do których uczęszcza
30 wychowanków, tj: dzieci 5 letnich – 14, dzieci 6 letnich – 16.
4)
Publiczne Przedszkole w Trębaczewie, wchodzące w skład Zespołu Szkół
w Trębaczewie, do którego uczęszcza 58 wychowanków tj: 3 letnich - 10, 4 letnich – 22, 5
letnich – 26,
5)
oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Trębaczewie, do których
uczęszcza 35 wychowanków, tj: 6 letnich - 35,
6)
oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Szczytach, do których uczęszcza
30 wychowanków, tj: 3 letnich – 4, 4 letnich – 10, 5 letnich – 8, 6 letnich – 8.
Dodatkowo na terenie Miasta i Gminy
Działoszyn funkcjonuje Żłobek im. Kubusia
Puchatka w Działoszynie, zapewniający
opiekę dla około 70 dzieci. Wydatki
w budżecie gminy na funkcjonowanie żłobka
wynoszą 728 641,00 zł. Z programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 - „Maluch + 2021” Miasto i Gmina
Działoszyn otrzymało 147 220,00 zł.
Niepubliczne
przedszkola,
niebędące
przedszkolami specjalnymi, otrzymują na
każdego ucznia z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn dotację w wysokości 75 %
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Niepubliczne Przedszkole „Cyrk Malucha”
w Działoszynie do którego uczęszczało średnio około 30 dzieci w 2021 r. otrzymało z budżetu
gminy na funkcjonowanie kwotę 250 599,42 zł. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa
zasada ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenie
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko dla dzieci do lat 5
w prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Wyłączenie dzieci 6 letnich
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego związane jest z objęciem ich od stycznia
2017 roku subwencją oświatową. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania
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przedszkolnego
poza
5
godzinnym
bezpłatnym
czasem
pobytu
dziecka
w przedszkolu wynosi 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę zajęć.
2. Szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2021/2022 (stan na
30.09.2021 r. wg SIO) w Mieście i Gminie
Działoszyn
funkcjonuje
pięć
szkół
podstawowych. Łączna liczba uczniów
wynosi 929.
1)
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie ze Szkołą Filialną
w Szczytach,
2)
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie,
3)
Szkoła Podstawowa w Raciszynie wchodząca w skład Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice,
4)
Szkoła Podstawowa w Trębaczewie wchodząca w skład Zespołu Szkół
w Trębaczewie,
5)
Szkoła Podstawowa w Szczytach
Tabela nr 1. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych, dla których Miasto
i Gmina Działoszyn jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2021/2022 (wg SIO na
30.09.2021 r.)
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

razem

Liczba
oddziałów

1.

SP Nr 1

0

1

3

2

1

0

5

0

12

5

2.

SP Nr 2

41

52

52

51

73

17

70

100

456

26

3.

SP R ze SF w 21
Koloni Lisowice

33

26

25

28

12

30

33

208

14

4.

SP T

32

21

20

28

18

11

36

38

204

12

5.

SP Szczyty

12

6

12

11

8

0

0

0

49

5

929

62

63

Tabela nr 2. Organizacja pracy przedszkoli i szkół podstawowych wg SIO stan na
30.09.2021 r. – przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych

Lp.

Szkoła/przedszkole

Nauczyciele

Pracownicy obsługi
i administracji

1.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działoszynie

48,4

17,06

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działoszynie

7,24

0,88

3.

Miejskie Przedszkole w Działoszynie

18

18,06

32,33

15,38

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie
5.

Zespół Szkół w Trębaczewie

29,56

13,44

6.

Szkoła Podstawowa w Szczytach

9,44

4,81

7.

Żłobek

0

22,88

144,97

92,51

Razem:
Wyniki egzaminów (%)

Egzamin ósmoklasisty w sesji 2021 odbył się w terminie 25 maja do 27 maja 2021 r.
W warunkach reżimu sanitarnego do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 128 uczniów klas
ósmych z 4 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn. Mimo
trwającego w tym czasie stanu epidemii, egzamin ósmoklasisty odbył się bez zakłóceń.
Wyniki egzaminu w poszczególnych szkołach ilustruje poniższa tabela:
Placówka
oświatowa

Język polski
(128 zdających)

Matematyka
(128 zdających)

Język angielski
(124 zdających)

Język niemiecki
(4 zdających)

SP Nr 1
w Działoszynie

65 %

43 %

81 %

-

SP Nr 2
w Działoszynie

66 %

46 %

70 %

-

ZSP w Raciszynie

56 %

36 %

58 %

-

ZS w Trębaczewie

66 %

44 %

66 %

67 %

Procentowe wyniki egzaminów ósmoklasistów na tle powiatu pajęczańskiego i województwa
łódzkiego ilustruje poniższa tabela:
Wyniki
egzaminów
ósmoklasisty

j. polski

matematyka

j. angielski

j. niemiecki

gmina

62,63 %

42,84 %

65,85 %

-

powiat

61 %

45 %

62 %

57 %

województwo

58 %

48 %

65 %

53%
64

Wydatki na oświatę
Wydatki na oświatę stanowią
znaczny udział w budżecie Miasta
i Gminy Działoszyn. Wysokość subwencji
oświatowej nie pokrywa w pełni kosztów
funkcjonowania szkół podstawowych.
Powoduje to konieczność finansowania
tych placówek w części z dochodów
własnych gminy. Wysokość środków
spoza części oświatowej subwencji
ogólnej przeznaczonych na pokrycie
kosztów utrzymania szkół wzrasta z roku
na rok. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów funkcjonowania placówek
oświatowych są zmiany w prawie oświatowym. Nakładanie nowych obowiązków na organy
prowadzące szkoły i przedszkola przez Ministra Edukacji i Nauki (zapewnienie pomocy
pedagogiczno-psychologicznej, organizacja zajęć rewalidacyjnych, organizacja świetlic,
organizacja specjalnych metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, zatrudnienie nauczycieli
wspomagających) w znaczący sposób konsekwencjami finansowymi obciąża budżety
jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ nie ma pokrycia z otrzymanej przez Miasto
i Gminę Działoszyn tzw. subwencji oświatowej. Przyznanie prawa do opieki przedszkolnej
dzieciom w wieku od 3 do 5 lat oraz podwyższenie wieku obowiązku szkolnego oznacza
znaczący wzrost zakresu zadań realizowanych przez przedszkola i kosztów. Wysokość części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jest naliczana na
podstawie liczby uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez tę jednostkę
samorządu terytorialnego, z wykorzystaniem tzw. standardu podziału subwencji oraz
określanych przez ministra wag zwiększających, uwzględniających np. wyższe koszty
kształcenia w szkołach wiejskich, kształcenia uczniów niepełnosprawnych o różnym stopniu
niepełnosprawności, poziom wykształcenia nauczycieli i wiele innych. W efekcie jst
otrzymuje na każdego ucznia wyliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty koszty
jego kształcenia w szkołach i placówkach określonego typu.
Tabela nr 3. Wysokość subwencji oświatowej a wydatki na funkcjonowanie placówek
prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn
Rok

Wydatki w
budżecie gminy
na szkoły

Wydatki w
budżecie gminy
na przedszkola

subwencja

Dotacja
przedszkolna

2021

13 867 860,74

4 478 010,29

9 366 645,00

445 713,00
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Pozostałe zadania oświatowej
1) Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły
wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ze środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowuje się:
- koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach,
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego
nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe
nauczycieli;
- koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.
Miasto i Gmina Działoszyn na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczyło kwotę 40
606,49 zł.
2) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych,
zatrudnionych w placówkach oświatowych w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego
wymiaru zajęć bądź nauczycieli przebywających na emeryturze, rencie lub nauczycielskim
świadczeniu kompensacyjnym na refundację w całości lub części poniesionych przez
nauczyciela kosztów korzystania z opieki zdrowotnej, w szczególności specjalistycznych
usług medycznych, zakupu lekarstw, sprzętu medycznego lub ortopedycznego, rehabilitacji
zdrowotnej, korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego. W 2021 roku Miasto i Gmina
Działoszyn przyznała pomoc finansową w formie zapomóg pieniężnych dla 14 nauczycieli
(w tym emerytów i rencistów), w łącznej kwocie 9 200,00 zł. Jeden wniosek został
odrzucony, ponieważ został złożony po terminie.
3)

Dowóz uczniów do szkół

Zadaniem
gminy
jako
organu
prowadzącego jest zapewnienie bezpłatnego
dowozu uczniom oraz dzieciom 6 letnim
odbywającym obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne: Droga dziecka z domu do szkoły
nie może przekraczać:
1)
3 km – w przypadku dzieci odbywających
przygotowanie przedszkolne i uczniów klas I-IV
szkół podstawowych,
2)
4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych
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Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza
odległości wymienione powyżej obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu. W związku z powyższym dowoź
uczniów do szkół, bez względu na odległość, organizowany jest przez Miasto i Gminę
Działoszyn, na ten cel zostały zakupione autobusy oraz bus dostosowany do przewozów
uczniów niepełnosprawnych. Dofinansowano również zwrot kosztów dowozu dla 6 rodziców
dzieci niepełnosprawnych, którzy zwrócili się z wnioskiem o refundację kosztów dowozu
dzieci do placówek oświatowych. Wydatkowano na
ten cel – 13 816,95 zł.
Wyprawka szkolna
Wyprawka
szkolna
jest
pomocą
w formie dofinansowania zakupu podręczników do
kształcenia ogólnego, w tym podręczników do
kształcenia specjalnego lub podręczników do
kształcenia w zawodach. W roku 2021 w ramach
programu 32 uczniów otrzymało pomoc na łączną
kwotę 7 011,46 zł.
Wyposażenie szkół w podręczniki
Miasto i Gmina Działoszyn odpowiada za
koordynację i rozliczenie dotacji otrzymanej
z budżetu państwa na zakup dla uczniów szkół
podstawowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych. Zgodnie z założeniem
Programu wszyscy uczniowie klas I-VIII uczęszczający do szkoły podstawowej są
uprawnieni do otrzymania bezpłatnych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych
niezbędnych do realizacji podstawy programowej. W roku 2021 liczba uczniów objętych
programem wynosiła 928. Łączna kwota otrzymanej dotacji wynosiła 131 928,66 zł. Na w/w
cel otrzymano dotację w pełnej wysokości z budżetu państwa.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z art. 122 ustawy – Prawo oświatowe, w 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyn przyznał dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Dofinansowanie
udzielono 14 pracodawcom, którzy złożyli wniosek i spełniali warunki określone w ustawie,
na łączną kwotę 103 930,64 zł. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Środki te są przekazywane na
wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda otrzymane środki na
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na
wyodrębniony rachunek bankowy gminy.
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Program Leader100 Sport
Program „LEADER100 SPORT” zagościł w placówkach oświatowych na terenie
Miasta i Gminy Działoszyn. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Działoszynie, Miejskie Przedszkole w Działoszynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice oraz Zespół Szkół w Trębaczewie,
mając na uwadze chęć poprawy ogólnej sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, biorą udział w Programie „LEADER100 SPORT”. Jest to program
rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli
województwa łódzkiego na lata 2021-2025, który jest finansowany w całości ze środków
finansowych Województwa Łódzkiego, a za jego realizację odpowiada Fundacja edukacyjna
Leader100. Placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Działoszyn w ramach realizacji
programu otrzymały sprzęt sportowy o wartości 3 500 zł, tj. trzy kosze , piłki do minikoszykówki oraz worek na piłki. Podstawowym celem Programu jest kształtowanie w
województwie łódzkim postaw społecznych poprzez wykorzystanie odpowiednich
programów aktywności ruchowej dzieci, zwiększenie kwalifikacji zawodowych kadry
pedagogicznej oraz wykorzystanie i wzmocnienie potencjału wychowawczego rodziców
poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami
oświatowymi.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
NPRCZ jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu
poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych,
szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących
centrum dostępu do kultury i wiedzy. Zespół Szkolno-Przeedszkolny w Raciszynie ze Szkołą
Filialną w Kolonii Lisowice skorzystał z programu i otrzymane środki w wysokości 9 600 zł
przy wkładzie własnym 2400 zł wykorzystał na zakup nowości wydawniczych do biblioteki
szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
Zajęcia wspomagające dla uczniów
Środki na realizację zajęć zostały przekazane z rezerwy subwencji oświatowej. Ww.
zajęcia w ogólnej liczbie 600 godzin dla wszystkich placówek oświatowych, miały na celu
utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego. Były przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych. Uczestniczyli w nich chętni uczniowie. Miasto i Gmina Działoszyn na ten cel
otrzymała zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 42 000 zł.
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Wycieczka 8 klas do SUNTAGO

W dniach 4 i 8 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta
i Gminy Działoszyn p. Rafał Drab zorganizował dla
uczniów klas 8 z terenu Miasta i Gminy Działoszyn
bezpłatny wyjazd do wodnego parku rozrywki
SUNTAGO. W wycieczce udział wzięło ponad 100
uczniów. -„Co roku organizowaliśmy kolonie letnie dla
młodzieży rok pandemii sprawił, iż kolonie w tamtym
roku nie odbyły się. Wynagradzając młodzieży z terenu
Miasta i Gminy Działoszyn czas izolacji od rówieśników
w domach i naukę zdalną zdecydowałem się
zorganizować wyjazd dla uczniów klas 8 do nowo
utworzonego parku rozrywki SUNTAGO”- Rafał Drab
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn.

Przedszkola wyposażone w nowoczesne
telewizory
W dniu 9 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i
Gminy Działoszyn p. Rafał Drab dokonał
uroczystego przekazania telewizorów dla
Przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.
Nowoczesne telewizory marki SAMSUNG
otrzymało pięć placówek oświatowych z naszego
terenu.

9.2.Sport
Na podstawie Uchwały Nr IX/76/11 Rady Miejskiej
w Działoszynie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta
i Gminy Działoszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
dotację na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu oraz
Zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 14.01.2021 r. w sprawie
zatwierdzania
wniosków
organizacji
sportowych
o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju
sportu z budżetu MiG Działoszyn w 2021 r. zostały
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przyznane i w całości rozliczone dotację dla:
1.
KS „Warta” - rozwój piłki nożnej wśród młodzieży 220 000 zł
2.
ULKS Działoszyn – piłka: nożna, siatkowa, koszykowa, lekkoatletyka, tenis stołowy,
strzelectwo sportowe, szachy, warcaby 10 000 zł
3.
LZS Trębaczew - rozwój piłki nożnej wśród
młodzieży 10 000 zł
4.
LKS „Victoria” -prowadzenie zajęć
w Taekwon-do 7 000 zł
5.
Klub Biegacza „Warta” - 3 000 zł
Łączny koszt projektu na 2021 r. wyniósł 250
000 zł.
9.3. Stypendia
Realizując zadania z zakresu działalności
kulturalnej oraz sportowej w 2021 r. Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn przyznał: -nagrody dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Taka forma wsparcia ma na celu wspieranie
rozwoju osób szczególnie uzdolnionych sportowo
oraz docenianie pracy na rzecz lokalnego sportu.
Stypendia otrzymało 6 uczniów na łączną kwotę 6 000 zł, - stypendia dla uczniów szkół
podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Działoszyn. Stypendia otrzymało 24 uczniów na łączną
kwotę 9 600,00 zł.
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10.KULTURA, SPORT I REKREACJA
10.1.WYDARZENIA KULTURALNE W 2021 R.
W 2021 r. ze względu na trwającą
pandemię sars-cov-2 większość wydarzeń
kulturalno-rozrywkowych
organizowanych
przez
jednostki
organizacyjne
Miasta
i Gminy Działoszyn odbyła się w trybie online.
Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie pod
ścisłym rygorem sanitarnym w trosce
o bezpieczeństwo uczestników wydarzeń
początkowo zrezygnował z uroczystych
obchodów związanych z organizacją świąt
państwowych na terenie naszej gminy.
Na wniosek mieszkańców w miesiącu czerwcu
została zorganizowana nieco mniejsza impreza
plenerowa pn. Powitanie Lata. We wrześniu
2021 r. wręczono medale z okazji długoletniego
pożycia małżeńskiego. Większość imprez
kulturalno-rozrywkowych w 2021 r. została
zorganizowana przez Miejsko Gminny Dom
Kultury w Działoszynie. Natomiast relacje
z wydarzeń przeprowadzonych przez jednostki
zostały opublikowane na oficjalnym profilu
społecznościowym Urzędu Miasta i Gminy
w Działoszynie www.facebook.pl
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10.2.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
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
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Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 39 z dnia 24.11.1983 r.
(MP nr 33 poz. 230 z 1983 r.),
„Węże” — utworzony w celu zachowania wapiennego wzgórza Zelce — ostańca
jurajskiego — z systemem jaskiń zawierających formy naciekowe oraz z lejami krasowymi a także w celu zachowania muraw na-skalnych, wapieniolubnych paproci,
muraw kserotermicznych, zarośli dzikich róż i jałowców — utworzony Zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 5 z dnia 10.12.1971 r.
W obszarze Gminy Działoszyn, w znacznej części na terenie Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego zlokalizowany jest OBSZAR NATURA 2000 - Specjalny Obszar Ochrony
Siedlisk (SOOS). Kod obszaru: PLH100007. Powierzchnia całkowita: 9.055,2 ha.
Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn dostępne są liczne szlaki turystyczne: piesze,
rowerowe, konne, kajakowy, a także ścieżki dydaktyczne.
Szlaki turystyczne piesze
1. Czerwony szlak turystyczny - Szlak Jury Wieluńskiej (Wieluń - Załęcze Wielkie - Węże
- Działoszyn - Częstochowa). Wyżyna Wieluńska, zwana także Jurą Wieluńską, stanowi
przedłużenie ku północnemu zachodowi Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (cały ten
trójczołowy region nosi też nazwę Jury Polskiej). "Szlak Jury Wieluńskiej", będący
fragmentem - "Szlaku Orlich Gniazd", liczy około 113 km. Umożliwia turystom
poznanie walorów środowiska naturalnego Wyżyny Wieluńskiej, jej przeszłością
historyczną i zabytki oraz specyfikę gospodarki tego regionu. Unikatowa przyroda
obszaru położonego w sąsiedztwie wielkiego łuku rzeki między Działoszynem
a Krzeczowem spowodowała utworzenie tu ZPK. Park ten jest jedynym z wielu
tworzących zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych między Krakowem
a Wieluniem.
Przebieg szlaku: Wieluń-PKP Miasto (0,0 km) - Ruda (5,2 km) - Łaszew (12,2 km)
- Bieniec Duży (17,2 km) - Kępowizna (20,0 km) - Załęcze Wielkie (23,2 km) - Troniny
- rezerwat "Węże" (28,2 km) - Lisowice (33,2 km) - Raciszyn - Działoszyn (40,0 km)
- Grądy Łazy (45,0 km) - do Częstochowy (113,0 km).
2. Niebieski szlak turystyczny - Szlak rezerwatów przyrody (Chorzew - Dąbrowa na
Niżankowicach - Węże - Szachownica - Lipie - Krzepice - Kłobuck - Blachownia).
Szlak przebiega wschodnią częścią Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i łączy
wszystkie istniejące na tym obszarze rezerwaty przyrody. Przebycie trasy szlaku
pozwala zapoznać się 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).
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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 190 Km przy średnim
spadku 1,02-0,80 promila, jest najatrakcyjniejszą ofertą dla miłośników spływów
kajakowych. Za Działoszynem można podziwiać najładniejszy odcinek Warty Płynący
innymi przez Załęczański Park Krajobrazowy oraz Park 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
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„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.
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.,
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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. 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 4,6 m³, zbiornik środka pianotwórczego 460 litrów.
Dodatkowo na stałe zamontowano działko wodno- pianowe (o wyd. 1600 L/min), linię
szybkiego natarcia 60m zakończona prądownicą wodno-pianową TURBO, zraszacze, maszt
oświetleniowy pneumatyczny (o wys. 5m 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,
Jednostka, w specyfice swego działania ma dodatkowo ratownictwo wodne i lodowe, dlatego
też posiada 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
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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 wyposażenie to umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaka ratownika oraz:
pompa do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych, wentylator oddymiający,
ubrania koszarowe, agregatt prądotwórczy trójfazowy HONDA ECT7000F/GV, cztery
aparaty powietrzne plus dwie dodatkowe butle wymienne oraz cztery czujniki bezruchu
i niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. W części garażowej jednostki zamontowany jest
system oddymiania spalin.
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
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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
wysokociśnieniową,
pompę
pływająca
NIAGARA, agregat prądotwórczy, maszt
oświetleniowy z najaśnicą, pilarkę łańcuchową,
podest roboczy na dachu samochodu. Jednostka
w 2021 roku zgłosiła chęć zakupu średniego
samochodu ratowniczo gaśniczego. W związku
z akceptacją Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn złożono akces zakupu w KP PSP
w Pajęcznie. OSP Kolonia
Lisowice w miesiącu kwietniu odebrała promesę dotyczącą zakupu w/w pojazdu. W chwili
obecnej jesteśmy na etapie przetargu na zakup pojazdu.
6) Jednostka OSP Szczyty:
a) pojazdy ratowniczo – gaśnicze
MAN TGM 13.290 4X4 BB – rok prod. 2021,
który trafił do jednostki OSP Szczyty 19 lipca
2021 roku. Wartość zakupu brutto to kwota
800.730,00 zł. Wyposażenie: zbiornik wodny
o pojemności 3000l, pianowy 300l, 4 aparaty
powietrzne ochrony górnych dróg oddechowych,
dwie zapasowe butle, pilarka do drewna, pompa
szlamowa Honda WT40X, pompa TOHATSU do
wody czystej, torba medyczna PSP R1 z deską
ortopedyczną i szynami Kramera, agregat
prądotwórczy, latarki, radiotelefony nasobne.
Jednostka
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Szczytach w 2023 roku ma zamiar dołączyć do
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
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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
Jelcz 022 rok prod. 1997 – pozyskany
nieodpłatnie w 2021 roku od jednostki OSP
Szczyty, która nabyła nowy pojazd ratowniczo gaśniczy, wyposażony w zbiornik wodny,
autopompę, drabinę ZS 2100 z podporami i hamulcem, pilarkę łańcuchowa oraz niezbędne
wyposażenie
Dodatkowo jednostka posiada motopompę do wody czystej PO3 oraz umundurowanie
i niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy
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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.
Ww. 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. Plan budżetu na ochronę
przeciwpożarową na 2021 rok wynosił 2. 532.379,31 zł z czego wykorzystano 2.448.543,92
zł. Na rok 2022 plan przewiduje wydatki na kwotę 906.005,00 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:
1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Sp. z o.o. Sp. k. w Działoszynie,
2) Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarza Rodzinnego Z. Szczęsny
w Trębaczewie.
Mieszkańcy mają dostęp do następujących gabinetów stomatologicznych:
1) Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anna Wykrota,
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2) Gabinet Lekarski – Grażyna Bożek,
3) Prywatny Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Błasiak,
4) Prywatny Gabinet stomatologiczny Plus-Dent Marek Pluskota,
5) Specjalistyczna praktyka Stomatologiczna J. Mrozicka-Flak,
6) Prywatny Gabinet Stomatologiczny Leszek Flak,
7) Anita Mateja Praktyka Dentystyczna.
Specjalistyczne usługi medyczne świadczone są przez:
1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Optimax z Częstochowy, który świadczy
usługi specjalistyczne w zakresie w dermatologii i okulistyce. Gabinety NZOZ’u
działają w Działoszynie.
2) 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:
1) apteka „Panaceum” Katarzyna Kuder,
2) apteka „Primula” Krzysztof Giedyk,
3) apteka Urszula Cykowska,
4) apteka Katarzyna Grzyb,
5) Apteka Burchacińscy Wieluń
6) 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
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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%.
Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w 2021r. nie wystąpiły szkody w gospodarstwach
rolnych spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
Jak co roku, również w 2021r. pracownicy świadczyli pomoc rolnikom w wypełnianiu
wniosków o dopłaty składane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W roku 2021 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 503 wniosków
i wypłacono producentom rolnym kwotę 203.640,75 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

14.FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH - NIE OPISANYCH WCZEŚNIEJ W RAPORCIE
14.1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie
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 32 osoby w pełnym wymiarze ( 1 osoba urlop bezpłatny), 3
osoby na 7/8 etatu ,1osoba na 1/2 etetu.
Zakład prowadzi Oczyszczalnię Ścieków w Działoszynie i Trębaczewie oraz obsługuje 7
ujęć wody w tym około 112,70 km. sieci wodociągowej i 74,80 km. sieci kanalizacyjnej.
Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

§ 0830

Wpływy z usług

§ 0920

Plan na 2021 rok

Wykonanie za
IV kwartały
2021 roku

5 482000,00

5 442 666,01

Wpływy z pozostałych odsetek

3 000,00

166,07

§0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów

3 000,00

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów
RAZEM

12 000,00
5 500 000,00

0,00
10 610,95
5 453 443,03
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Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan na 2021
rok

Wykonanie za I V
kwartały 2021 roku

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

140 000,00

139 443,17

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

326 000,00

325 927,84

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

38 500,00

38 340,99

§ 4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

5 000,00

4 006,00

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 000,00

24 070,00

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

542 000,00

514 441,83

§ 4220

Zakup środków żywności

2 000,00

1 220,57

§ 4260

Zakup energii

845 000,00

768 690,75

§ 4270

Zakup usług remontowych

388 000,00

367 449,02

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

6 000,00

2 055,62

§ 4300

Zakup usług pozostałych

531 770,34

500 546,40

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

14 000,00

11 771,71

66 000,00

1 850 000,00

63 035,97
1 840 184,97
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§ 4400

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

8 000,00

7 368,87

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

115,34

§ 4430

Różne opłaty i składki

194 000,00

193 113,86

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

56 129,66

56 129,66

§ 4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego

12 000,00

4 191,10

§ 4580

Pozostałe odsetki

600,00

494,79

§ 4610

Koszty postępowania sąd. I prok.

670,00

0,00

§ 4650

Odsetki od nieterminowych wpłat
podatku doch. d osób prawnych

130,00

0,00

§ 4700

Szkolenia pracowników

18 000,00

15 246,31

§ 4710

PPK

§ 6080

Zakupy inwestycyjne zakładu

RAZEM

8 200,00

59 000,00

5 140 000,00

2 393,73

48 546,48
4 928 784,98

Odsetki w kwocie 494,79 zł zapłacono za nieterminowe wpłaty zobowiązań
wynikające z niedostarczenia w terminie faktur o raz niezapłaceniu w terminie składek ZUS
w związku z nieobecnością pracownika.
W paragrafie 4210 ujęto między innymi:
Zakup pieca C.O. KWPR Lider 5 38kW – 8 900,82
Premium gel -26 717,58
Paliwo - 67 031,19
Zetag – 26 842,41
Naner – 24 452,06
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Sonda pomiaru stężenia suchej masy osadu-6 511,59
Pipline safer – 21 585,87
Węgiel kamienny na obiekty zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie – 12 738,63
Wyposażenie meblowe do pomieszczeń w budynku ZWiK –5 747,28
Wapno budowlane mielone wysoko reaktywne – 44 686,59
Kosiarki + podkaszarki – 5 324,93
Drążki teleskopowe – do pobierania próbek wody/ścieków – 1 387,63
Przepływomierz elektromagnetyczny 3szt. I 2 rejestratory – 27 497,38
Emulsja anionowa – polimer do osadu ściekowego ocz. Trębaczew – 608,41
Przepływomierze i rejestratory firmy ABB do zdalnego odczytu na ujęcia wody – 28 602,42
Cement montażowy do studzienek kanalizacyjnych – 2 957,16
Opony do samochodu SCANIA – 2 933,35
Zawór zwrotny kulowy – 4 335,74
Kompresor-2 726,18
Myjka KRANZLE z uchwytem na wąż ocz. Działoszyn – 2 002,54
Sprzęt elektroniczny do pomieszczeń w budynku ZWiK –8 555,80
Podchloryn sodu – 2 604,56
Wodomierze, materiały potrzebne do montażu wodomierzy, plomby wodomierzy – 29 611,99
Żarniki do lamp UV hydrofornia Działoszyn – 11 349,39
Zawór czerpalny do opalania – 3 820,97
Kruszywo + transport ocz. Działoszyn – 4 898,25
Szafy ubraniowe dla pracowników -3 265,04
Preparat do osadu czynnego -4 579,16
Pompa na przepompownię- 4 467,20
Pompa do ścieków-7 210,22
Dyfuzor rurowy-4 273,59
Dysze do Wuko-4 073,55
Testy kuwetowe -1 793,04
Włazy betonowe-3 010,13
Zestawy do montażu pomp-4 450,13
Pompa śrubowa z motoreduktorem- 9 426,57
Pompa sprężarkowa-3 800,00
Par. 4270 razem 367 449,02 ujęto:
Remont i modernizacja oprogramowania ilości ścieków wypł. z ocz. w Trębaczewie
oprogramowania SCADA- 6 717,60
Remont dmuchaw na ocz. ścieków w Trębaczewie i Działoszynie- 3 826,79
Remont systemu kominowego ze stali nierdzewnej o średnicy 180 w budynku ZwiK-7 389,36
Remont oświetlenia placu na oczyszczalni ścieków w Trębaczewie- 6 157,80
Remont systemu automatycznego pracy oczyszczalni ścieków w Trębaczewie – etap I -13
435,20
Remont pompy ścieków przepompownia Zalesiaki -13 647,92
Naprawa mieszalnika wapna z osadem – ocz. ścieków w Działoszynie-19 033,20
Naprawa mieszadeł typ FLYGHT na ocz. ścieków w Działoszynie-11 084,04
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Remont systemu automatycznego pracy oczyszczalni ścieków w Trębaczewie etap II- 13
435,20
Remont systemu automatycznego pracy oczyszczalni ścieków w Trębaczewie etap III-27
990,00
Remont pompy ścieków - przepompownia Raciszyn-8 598,53
Remont systemu automatycznego sterowania oczyszczalni ścieków w Trębaczewie-11 196,00
Naprawa i wymiana napędów zasuw autom. dla czynności ścieków w Trębaczewie.-13
032,85
Remont systemu autom. ster. pracy ocz. ścieków w Trębaczewie - etap IV końcowy-10
076,40
Wykonanie remontu prasy taśmowej filtracyjnej na ocz. ścieków w Działoszynie-25 465,30
Wykonanie remontu prasy taśmowej filtracyjnej na ocz. ścieków w Trębaczewie-8 923,51
Remont zagęszczarki Wacker.-223,03
Remont hydroforni w Działoszynie -53 975,01
Instalacja do zdalnego odczytu przep. na ocz. Trębaczew - remont przepływomierzy-3 582,72
Remont włazu studziennego kanalizacji - Szczyty ul. Wieluńska -1 455,48
Remont pompy 3085.183 - przepompownia Raciszyn ul. Działoszyńska-8 934,41
Remont pompy FLYGHT - przepompownia Zalesiaki-3 627,50
Materiały zakupione na remont hydrantu na ocz. śc.w Trębaczewie remont zasuwy
wod.(wymiana) na sieci na os. Stacja w m-ci Trębaczew.-1 117,77
Wymiana serwisowa oleju i filtrów drążka kierownicy w sam. SCANIA- 2 196,65
Wykonanie remontu bramy wjazdowej na ocz. ścieków w Działoszynie-2 357,88
Naprawa- remont kraty taśmowej - oczyszczalnia ścieków Działoszyn.-6 885,54
Remont zasuwy DN300 przy komorze reaktora nr 1 ocz. ścieków Działoszyn-9774,11
Remont samochodu osobowego Skoda Fabia (układ hamulcowy, wymiana oleju)-2 146,00
Remont stopnia sprężającego dmuchawy - ocz. Działoszyn-11 173,61
Remont pompy ścieków przepompownia Raciszyn.-8 665,70
Remont pompy ścieków – ocz. Działoszyn, przep. ścieków ul. Bankowa Działoszyn-7 501,32
Remont systemu sterowania zbiorników buforowych – ocz. ścieków Działoszyn-15 898,32
Remont pompy ścieków na ocz. ścieków w Działoszynie-3 000,53
Masa mineralno - asfaltowa - zakupiono w celu remontu studni na ul. W. Polskiego-1 092,29
Bieżące remonty -23 831,45
Par. 6080 razem – 48 546,48 zł ujęto:

Lampa UV AM 1 316 montaż i materiały montażowe SUW - hydrofornia Bobrowniki- 13
323,24
Lampa UV AM 1 316 montaż i materiały montażowe SUW -hydrofornia Szczyty- 13 323,24
Zakup pojazdu osobowego marki Renault Megane – 21 900,00
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14.2.Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
Realizacja zadań w zakresie kultury

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie został
utworzony 31 lipca 1991 roku na podstawie Uchwały nr X/89/91 Rady Gminy. Zadaniem
statutowym MGDK, od początku istnienia, była organizacja życia kulturalnego, edukacja
kulturalna, kształtowanie wrażliwości estetycznej w środowisku, jak również inspirowanie
własnej twórczości uczestników zajęć. W tym okresie swojej działalności MGDK zanotował
wiele sukcesów o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym. Wypracowano też sporo
różnorodnych formy pracy, które na stałe weszły do harmonogramu cyklicznych imprez
kulturalnych, organizowanych na naszym terenie. Misją Miejsko-Gminnego Domu Kultury
w Działoszynie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, upowszechnianie
i promocja kultury, rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych
społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz lokalnej
społeczności, świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę. Staramy się
w pracować w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności, ale również te
potrzeby kreować. Stąd różnorodność naszych działań i narzędzi jakimi się posługujemy,
a także różnorodność adresów pod które działania nasze kierujemy.
Realizacja zadań w zakresie kultury w 2021 r.
W roku 2021 w naszej instytucji działy : sekcja plastyczna – grupa młodsza i starsza
ilość członków około 24 osoby, sekcja wokalna – zajęcia indywidualne i grupowe, ilość osób
12, grupa rytmiki – ilość osób 14, oraz grupy taneczne – dwie grupy młodsza i starsza ilość
osób łącznie – 38, grupa rękodzieła artystycznego – ilość osób 9. Prowadzone były również
indywidualne zajęcia rysunku i malarstwa oraz zajęcia taneczne ( Latino- Solo) połączone
z aerobikiem dla dorosłych. Powstała nowa grupa Aktywni Kulturalnie skierowana do osób
60+, licząca pod koniec roku 14 osób. Prowadzony jest Klub Spotkań Filmowych – stałe,
bezpłatne seanse dla różnych grup wiekowych wg. określonego harmonogramu.
Podczas ferii zimowych oraz wakacji przygotowujemy i prowadzimy specjalną ofertę dla
dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczą w wielu warsztatach i zajęciach plastycznych,
manualnych, sportowych i rekreacyjnych. Odbywają się imprezy plenerowe, wycieczki,
konkursy i zabawy. Zajęcia feryjne odbyły się online (czasowe zamknięcie instytucji),
natomiast z oferty wakacyjnej skorzystało łącznie około 90 dzieci.
W minionym roku MGDK współpracował z Uniwersytetem III Wieku oraz zespołem
folklorystycznym Trębaczewianie. Braliśmy udział w trzech projektach zewnętrznych: „ Sieć
na kulturę w podregionie sieradzkim” Fundacja Zrównoważonego Rozwoju, „ Przystanek
Kultura. Musical” Łódzki Dom Kultury oraz „Glina nie pyskuje. Budowanie więzi po
lockdownie ” Fundacja „ Zamiast” (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
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Łącznie w 2021 r. przeprowadzono:
Seanse filmowe wyświetlone przez zewnętrznego operatora – 8, ilość uczestników 710
osób Seanse filmowe bezpłatne wyświetlone w klubie Spotkań Filmowych – ilość seansów
15, ilość osób 231 Koncerty – ilość- 10 koncertów (w tym 2 współorganizowane) ilość osób
1120 Festiwale, przeglądy artystyczne – 2, ilość osób 300 (w tym 1 on-line) Wycieczki
turystyczno - krajoznawcze – ilość 4, ilość osób 109 Zajęcia animacyjne dla dzieci – ilość
16, ilość osób – 206 Warsztaty – ilość 12, ilość osób – 80 Spektakle teatralne – ilość 4,
ilość osób 390 Wystawy – ilość 9, ilość osób 670 Prelekcje, spotkania, wykłady, szkolenia
– ilość 15, ilość osób 445 Imprezy plenerowe – ilość 3, ilość osób 1080 Konkursy – ilość 3,
ilość osób 250 Kiermasz – ilość 1, przeprowadzony stacjonarnie i online, ilość osób około
Działania online prowadzone w związku z czasowym zamknięciem placówki: działania
skierowane do dzieci jako oferta zajęć feryjnych, oferta on-line skierowana do odbiorców
kultury w różnym wieku, blok wydarzeń z okazji Dnia Kobiet, XVIII Regionalny Festiwal
Wokalny „ Warta – Song”.
Dołączono szczegółowe, kwartalne informacje z działalności kulturalnej MGDK.
Informacja dotycząca dotacji przekazanej przez Miasto i Gminę Działoszyn w 2021 r.
W 2021 r. przyznano jednostce dotację podmiotową w wysokości 420 000,00 zł z
czego wydatkowano kwotę w wysokości 420 000,00 zł. Wydatkowane środki finansowe
zostały przeznaczone na bieżącą działalność kulturalną, oraz drobne remonty.

Przychody:
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

I. Przychody ogółem

443 658,00

Dotacja podmiotowa na działalność
MGDK

420 000,00

Przychody z usług
Przychody ze sprzedaży towarów
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
II. Stan środków obrotowych na
początek roku w tym:
zapasy materiałów

%

442 303,09

99,69%

420 000,00

100,00%

12 930,00

12 929,17

99,99%

0,00

0,00

0,00%

10 702,00

9 348,21

87,35%

26,00

25,71

98,88%

57 491,20

100,00%

0,00

0,00%

57 491,20
0,00
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zapasy towarów

176,99

176,99

100,00%

środki pieniężne

68 132,97

68 132,97

100,00%

1 623,63

100,00%

należności i rozliczenia
międzyokresowe

1 623,63

zobowiązania

-12 442,39

-12 442,39

100,00%

RAZEM PRZYCHODY

501 149,20

499 794,29

99,73%

39 035,60

39 035,60

100,00%

pokrycie amortyzacji poza planem

Przychody zostały wykonane w 99,73% i obejmują:
1) dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na działalność MiejskoGminnego Domu Kultury,
2) przychody z usług tj. z tytułu najmu lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku
MGDK przy ul. Narutowicza 26A,
3) opłat za udział w zorganizowanych zajęciach, dofinansowania w formie sponsoringu
na organizację imprez kulturalnych,
4) pozostałe przychody operacyjne tj. przychody z tytułu refundacji kosztów
poniesionych na zorganizowanie stażu,
5) różnice VAT wynikające z zaokrągleń, odszkodowania.

Koszty:
Wyszczególnienie
1

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2

Wynagrodzenia osobowe razem

3

ZUS

4

Składki- fundusz pracy

5

Plan

Wykonanie

%

412,00

411,41

99,86%

247 000,00

246 967,58

99,99%

46 100,00

45 762,80

99,27%

6 300,00

5 953,07

94,49%

Wynagrodzenia bezosobowe

32 560,00

32 555,31

99,99%

6

Materiały i wyposażenie

20 000,00

15 739,70

78,70%

7

Koszt własny sprzedaży towarów

0,00

0,00

0,00%

8

Energia elektryczna

34 200,00

30 462,45

89,07%

9

Zakup usług remontowych

17 811,20

11 449,93

64,29%
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10

Świadcz. na rzecz pracowników - zdrowotne

11

Zakup usług pozostałych

12

200,00

0,00

0,00%

79 566,00

43 582,02

54,77%

Świadcz. na rzecz pracowników - szkolenia

2 000,00

1 087,00

54,35%

13

Delegacje

1 000,00

432,90

43,29%

14

Różne opłaty i składki

4 000,00

2 113,57

52,84%

15

Świadczenie urlopowe

7 000,00

6 976,18

99,66%

16

Pozostałe koszty operacyjne

3 000,00

2 893,75

96,46%

501 149,20

446 387,67

89,07%

51 355,84

51 355,84

100,00%

RAZEM KOSZTY
amortyzacja poza planem

Informacja z działalności Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
Działania on-line przeprowadzone w związku z czasowym zamknięciem instytucji
Działania skierowane do dzieci i młodzieży jako oferta zajęć feryjnych
1. Zwyczaje karnawałowe w różnych zakątkach świata. Zadanie do wykonania
– wykonania i ozdobienie maski karnawałowej. Szablony do wyboru.
2. Pogadanka na temat święta Trzech Króli. Czytanie na ekranie: „ Skąd się wzięli Trzej
Królowie?”
3. Czytanie na ekranie: bajka dla dzieci.
4. Pokaz iluzji w wykonaniu p. Piotra Szumnego.
5. Warsztaty dla członków stałych zajęć wokalnych przygotowujące do nagrania
koncertu WOŚP
6. Jurajski zabawy z Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
7. Warsztaty plastyczne: Makrama podstawowe sploty.
8. Słuchowisko „ Zimowy poranek” przygotowane przez Muzeum Narodowe
w Warszawie.
9. Warsztaty plastyczne – masy sensoryczne suchy śnieg.
10. Galeria chodnikowa – przedstawienie prac plastycznych Gabrysi.
11. Zagadkowa okolica czyli znajdź szczegół – część pierwsza
12. MY HERO-INA" - profilaktyczny spektakl międzypokoleniowy
13. Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „ Człowiek, świat, przyroda”
14. Czytanie na ekranie- „ Teodorek i śmiesznych przygód worek. Zadanie do wykonania:
jak pomagam rodzinie, kolegom, znajomym.
15. Młodzi zdolni, kreatywni – przedstawienie pasji mieszkańca gminy.
16. Galeria Chodnikowa – przestawienie prac plastycznych Natalki.
17. Wirtualny spacer Zamek Królewski na Wawelu.
18. Wirtualny spacer Muzeum Narodowe. Oferta zajęć przygotowana przez Muzeum.
19. Warsztaty plastyczne – puchnące, rosnące farby.
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20. Warsztaty dla członków stałych zajęć wokalnych przygotowujące do nagrania
koncertu WOŚP
21. Spektakl online. Teatr Powszechny w Łodzi „ Rodzina”
22. Akcja fotograficzna zimowe szaleństwo : To co ulepimy dziś bałwana?
23. Czytanie na ekranie: Legenda o pająku. Zadanie do wykonania – obrazki pająków.
24. Rozstrzygniecie konkursu plastycznego: „ Jak spędzam ferie zimowe w dobie
pandemii?”
25. Zagadkowa okolica czyli znajdź szczegół – część druga
26. Pogadanka: Ekologia czy warto zaprzątać sobie głowę? Ekologiczne zadania do
wykonania.
27. Wirtualna wystawa twórczości p. Wanda Nąckiewicz.
28. Wirtualna wystawa prac Natalka Nąckiewicz.
29. Dzień Kubusia Puchatka.
30. Podsumowanie konkursów, działań na ferie.
Oferta on-line skierowana do odbiorców kultury w różnym wieku
15.01.2021 Kontynuacja akcji promującej czytanie ph. „ Czytanie na ekranie”. 21.01.2021
Koncert on-line z okazji Dnia Babci i Dziadka 31.01.2021 Koncert z okazji 29 Finału WOŚP
oraz licytacje, e-skarbonka. W miesiącach styczeń – luty wystawa dziecięcych prac
towarzysząca Finałowi WOŚP 8.02.2021 Rozpoczęcie nowej akcji on-line
BOOKCROSSING czyli UWOLNIJ KSIĄŻKĘ. 5.02- 14.02.2021 Życzenia Walentynkowe –
akcja on-line W miesiącach luty-kwiecień Wystawy twórczości p.Elżbiety Wanat Najgibauer,
Tadeusza Posmyka, Jana Posmyka. Wystawy w formie stacjonarnej i on-line promujące
Obchody XXX lecia MGDK. 15.02.2021 Niech żyje bal – zabawa online. Konkurs na
najbardziej pomysłowy strój oraz najbardziej twórczy taniec. 19.02.2021 godz. 16.00 i 18.00
(2 seanse), ilość osób - 30 Klub Spotkań Filmowych – projekcja filmu Hotel Transylwania 3
W miesiącu luty – marzec Jubileuszowa Galeria prac dziecięcych. Wystawy prac Sylwii
Nowak i Marty Janeczek.
Blok wydarzeń z okazji Dnia Kobiet 20.02.- 9.03. – spotkanie dla Pań on-line
z kosmetyczką i fryzjerką „ Codzienna pielęgnacja włosów i skóry” - pogadanka i pokaz na
temat Kosmetyków naturalnych „ Moc natury. Domowe kremy i mazidła” - warsztaty
prowadzone przez Fundację Kobiet - warsztaty Makramy. Podstawowe sploty. - spotkanie online z trenerem personalnym – spektakl teatralny on-line. Teatr Kwadrat „ Upiór czyli berek w
operze” - konkurs „ Co kryje damska torebka?” - Konkurs polubienia, zaproszenia do zabawy
- Konkurs „ Jesteśmy piękne” - Konkurs „ Mój wymarzony dzień”
1.03. – 10.03.2021 projekt Sieć na Kulturę w podregionie sieradzkim – szkolenia
pracowników. 5.03. 2021 r. (2 seanse) ilość osób 25. Seans w Klubie Spotkań Filmowych pt.
„ Księżniczka Łabędzi i królestwo muzyki” 12.03.2021 r. Ilość osób 28 ( 2 seanse). Seans w
Klubie Spotkań Filmowych pt. „ Hotel Transylwania 3” 18.03.2021 r. Publikacja filmu
promującego Jubileusz XXX lecia istnienia MGDK. 21.03.2021 r. Akcja on-line Skarpetkowe
wyzwanie #SkarpetkoweWyzwanie odbywa się co roku 21 marca z okazji Światowego Dnia
Zespołu Downa. Tego dnia zakłada się dwie różne skarpetki, aby wyrazić różnorodność ludzi.
27.03.2021 r. XVIII Regionalny Festiwal Wokalny „Warta – Song”.
Ponadto były prowadzone w formie on-line zajęcia plastyczne oraz wokalne.
1. Konkurs on-line dla dorosłych „ Praca na dawnej fotografii”
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2. Akcja „ Wiosno. Gdzie się schowałaś?”
3. Dzień Czekolady.
4. I Międzywojewódzki Amatorski Przegląd Pianistyczny w Miedźnie.
5. Święto Chrztu Polski 14.04
6. Akcja Dzień Ziemi czyli święto naszej planety – konkurs plastyczny.
7. 15 kwietnia Światowy Dzień Sztuki.
8. Kolejna odsłona akcji „ Uwolnij książkę”.
9. Malowanie na sztalugach w plenerze „ Majowa łąka”
10. Akcja - 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - prace plastyczne dzieci i
młodzieży z naszej gminy, oraz praca przestrzenna wykonana przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Niżankowicach. Wystawy plenerowe, oraz akcja w Internecie.
IV Ogólnopolski Zlot Foodtrucków czas trwania - 7.05.-9.05.2021 r. ilość uczestników
– około 400 osób Imprezę objął swoim patronatem burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
p. Rafał Drab. Na miłośników jedzenia czekało wiele kulinarnych atrakcji, była to okazja do
skosztowania specjałów z najdalszych, często egzotycznych zakątków świata. Mieszkańcy
Działoszyna i licznie odwiedzający imprezę goście mieli okazję skosztować przysmaków
z całego świata, od przepysznych hamburgerów, po wegetariańskie kanapki czy smaczne
desery. Z powodu zaleceń bezpieczeństwa odwiedziło nas w tym roku tylko 10 żarciowozów.
Nie była dostępna hala biesiadna oraz atrakcje dla dzieci.
Włączenie się w program profilaktyki raka piersi realizowany przez NU-MED Centrum
Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. Działania profilaktyczne pod hasłem „Sąsiadko, zbadaj
się tak jak ja!” były realizowane w okresie od lutego 2019 do grudnia 2021 na terenie dwóch
powiatów w województwie łódzkim – radomszczańskiego i pajęczańskiego. Czas trwania
maj-czerwiec
Wznowienie stałych stacjonarnych zajęć zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
epidemiologicznymi. ( 17 maj)
XII Gminne Prezentacje Przedszkoli ph. „Przedszkolak potrafi” czas trwania 18.05.2021
r. ilość uczestników – forma on-line Przegląd przeprowadzono w oparciu o nadesłane filmy.
Udział wzięły wszystkie gminne przedszkola. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe.
Seanse w Klubie spotkań Filmowych
czas trwania 28.05.2021 r.
ilość uczestników – 40 osób Odbyły się 2 seanse filmowe: bajka dla dzieci oraz film
familijny.
Wystawa prac czas trwania 25.05 – 16.06.2021 r. liczba uczestników – około 150 osób
Wystawa prac ph. „ Droga do marzeń” autor Piotr Starzec. Piotr jest uczestnikiem zajęć
Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach. To właśnie tam pod okiem
wykwalifikowanych terapeutów miał możliwość rozwinięcia swojej pasji. Podczas
warsztatów w ŚDS powstały niepowtarzalne w swoim rodzaju prace.
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Seanse w Klubie spotkań Filmowych
czas trwania 1.06. 2021 r.
ilość uczestników – 40 osób Seanse filmowe z okazji Dnia Dziecka.
Plenerowy seans filmowy czas trwania – 3.06.2021 r. liczba uczestników- około 60 osób
Plenerowy seans filmowy „ Kino na leżakach”
Festyn plenerowy z okazji Dnia Dziecka liczba uczestników – około 150 osób czas
trwania – 6.06.2021 r. Rodzinny festyn plenerowy z okazji Dnia Dziecka przeprowadzony
wspólnie z firmą animacyjną Rytmiks.
Seanse w Klubie spotkań Filmowych
czas trwania 11.06.2021 r.
ilość uczestników – 20 osób Seans filmowy dla młodzieży.
Udział w festynie „ Powitanie lata” czas trwania 19.06.2021 r. liczba uczestników – 30
osób Podczas festynu zaprezentowały program artystyczny grupa wokalna oraz grupa
taneczna działające w MGDK.
Festyn „Powitanie lata” czas trwania – 20.06. 2021 r. liczba uczestników – około 80 osób
MGDK przygotował blok animacyjny dla dzieci.
Zorganizowano również bezpłatne warsztaty wikliniarskie, warsztaty plastyczne oraz
warsztaty historyczno ceramiczne. Przygotowaliśmy udział w wydarzeniu Kolorów Holi.
Seanse w Klubie spotkań Filmowych
czas trwania 25.06.2021 r.
ilość uczestników – 40 osób Dwa seanse filmowe dla dzieci i młodzieży.
25.06. 2021 r. godz. 16.30 i 18.00, ilość osób: 40 Dwa bezpłatne seanse dla dzieci w Klubie
Spotkań Filmowych („ Panda i Banda” oraz „ Hop”). 30.06.2021 r. ilość osób: 12 Kreatywne
spotkania z plastyką – warsztaty Decoupage. Gry, zabawy, animacje. 1.07.2021 r. ilość osób:
10 Warsztaty taneczne, nauka fragmentu układu tanecznego oraz ćwiczenia rozciągające
i zabawy rytmiczne 2.07.2021 r. ilość osób: 18 Blok zajęć wakacyjnych dla najmłodszych.
W programie: zajęcia plastyczne, taneczne, gry, zabawy, animacje oraz bezpłatny seans
w Klubie Spotkań Filmowych („Lorax”). 6.07.2021 r. ilość osób: 7 Plastyczne wyzwania
„Collage znana postać” oraz gry, zabawy, animacje. 7.07.2021 r. ilość osób: 12 Warsztaty
taneczne, nauka fragmentu układu tanecznego oraz ćwiczenia rozciągające i zabawy
rytmiczne 8.07.2021 r. ilość osób: 11 Warsztaty wokalne praca nad interpretacją wybranych
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utworów muzycznych, ćwiczenia rytmiczne i umuzykalniające. 9.07.2021 r. ilość osób 20
Seans filmowy dla najmłodszych w Klubie Spotkań Filmowych ( Rodzeństwo Willoughby)
13.07. ilość osób 22 Blok zajęć dla najmłodszych: zajęcia taneczne, plastyczne, zabawy
rytmiczne oraz animacje. 14.07.2021 r. ilość osób: 15 Warsztaty taneczne, nauka fragmentu
układu tanecznego oraz ćwiczenia rozciągające i zabawy rytmiczne. 16.07. godz. 16.00, ilość
osób 20 Warsztaty „ Budujemy hotele dla pszczół” Celem warsztatów była ochrona
przyrody i poszerzanie wiedzy o znaczeniu owadów w życiu człowieka oraz zbudowanie
hoteli dla pszczół, które zostały ustawione w wybranych przez uczestników miejscach.
Zbudowaliśmy 5 hoteli. 16.07 godz. 18.00, ilość osób około 100 Spektakl teatralny
w wykonaniu Małych Form Teatralnych „ Widowisko” z Krakowa. Niezwykła lekcja o
dobroci, szacunku do rodziców, o tym jak ważną pełnią rolę w życiu dziecka i nie tylko.
Przedstawienie miało charakter interaktywny, widzowie często i bardzo chętnie brali czynny
udział w widowisku. Wspaniała gra aktorska i świetny kontakt z publicznością. 20.07 ilość
osób 18 Kreatywna lekcja biblioteczna dla najmłodszych. Zajęcia ph. „Jak się zachowywać
na wakacjach” Krzyżówki, kalambury, zagadki, zajęcia ruchowo taneczne, projektowanie
i wykonywanie pocztówek z wakacji. 20.07, ilość osób 40 Seans dla najmłodszych w klubie
Spotkań Filmowych 21.07. ilość osób 30 Wycieczka autokarowa do Muzeum Dywizjonu 303
im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Napoleonie (gmina Lipie). Samoloty, broń, pamiątki po
polskich pilotach walczących podczas II wojny światowej, to prawdziwa gratka dla
miłośników biało-czerwonej szachownicy. 23.07 ilość osób 12 Kreatywne spotkania
z plastyką ph. „ Las w słoiku”, gry, zabawy, animacje 23.07 ilość osób 30 Seans dla dzieci
w Klubie Spotkań Filmowych 26.07. ilość osób 40 Warsztaty ceramiczne dla dzieci
i dorosłych ph. „ Glina nie pyskuje. Odbudowujemy więzi po lock downie”. Warsztaty
prowadzone przez Fundację Zamiast. 27.07 ilość osób 12 Warsztaty wokalne.
Praca z utworami „Pożar w Kwaśniewicach” Niebiesko Czarnych oraz „ Bratnie dusze” Cleo.
Ćwiczenia rytmiczne, praca z tekstem ,śpiew, improwizacja. 28.07 ilość osób 4 Kreatywna
lekcja biblioteczna dla starszych, scenariusz zajęć w oparciu o książkę „ Wakacje Mikołajka”.
29.07. ilość osób 12 Kreatywne spotkania z plastyką „ Mandale”, gry, zabawy, animacje,
wizyta w RCRKiT w Działoszynie 30.07. ilość osób 42 Seanse filmowe dla najmłodszych
w Klubie Spotkań Filmowych 4.08. ilość osób 40 Kolejne spotkanie podczas warsztatów
ceramicznych dla dzieci i dorosłych ph. „ Glina nie pyskuje. Odbudowujemy więzi po lock
downie”. Warsztaty prowadzone przez Fundację Zamiast.
Projekt Kultura przystanek Musical. 13.08. ilość osób – 20 Projekt Przystanek Kultura
Musical. Warsztaty aktorskie Prowadzący p. Joanna Wiśniewska aktorka teatralna, logopeda.
Gościnnie współpracuje z Teatrem Arlekin w Łodzi oraz Teatrem Muzycznym w Łodzi.
Prowadzący p. Szymon Nygard aktor. Gra w Teatrze Arlekin w Łodzi. W telewizji można go
było zobaczyć m.in. w "Ranczo", " Ojcu Mateuszu" czy " Komisarzu Aleksie" 19.08 ilość
osób 20 Projekt Przystanek Kultura Musical . Warsztaty wokalne i wykład Prowadzący p.
Krzysztof Wawrzyniak asystent reżysera w Teatrze muzycznym w Łodzi. Pracował przy
realizacji kilkunastu operetek, musicali, koncertów. Kierownik artystyczny Festiwalu OFF
Północna. P. Emilia Klimczak solistka Teatru Muzycznego w Łodzi. Współpracowała z
Teatrem Jaracza i Teatrem Nowym w Łodzi. Brała czynny udział w mistrzowskich
konkursach wokalnych polskich i zagranicznych pedagogów. p. Ewa Spanowska ukończyła z
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wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi , współpracuje z Teatrem Muzycznym w Łodzi.
23.08. ilość osób 20 Projekt Przystanek Kultura Musical . Warsztaty taneczne. Prowadzący
p. Anna Dębowska absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Łodzi. Brała m.in. udział
w produkcji musicalu Evita i rock opery Jesus Christ Superstar.
Projekt „Glina nie pyskuje. Budowanie więzi po lockdownie” 25.08. ilość osób 40
Podsumowanie projektu „Glina nie pyskuje. Budowanie więzi po lockdownie.” Zadanie
publiczne realizowane przez Fundację „ZAMIAST” z Czarnożył.
Wystawa „ Wrzesień 1939” czas trwania 26.08 – 25.09.2021 r. ilość osób około 250
(przez okres trwania wystawy) „Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej
agresji”. Zbiory pozyskane z IPN zostaną dołączone pamiątki oraz zdjęcia z naszej okolicy
pochodzące z czasów II wojny światowej.
Koncert Alerta, Alerta czas trwania – 28.09.2021 r. ilość uczestników – około 150 osób
Koncert „ Alerta, Alerta. Nigdy więcej wojny”. Podczas koncertu wystapiły zespoły „ Leśne
ludki”, „ The Analogs” oraz „ Skankan”.
Klub Spotkań Filmowych czas trwania 27.08.2021 r. liczba uczestników – 40 osób Seanse
w Klubie Spotkań Filmowych dla dzieci i młodzieży.
Klub Spotkań Filmowych czas trwania - 1.09.2021 ilość osób 16 Seans da dzieci i
młodzieży w Klubie Spotkań Filmowych.
Koncert charytatywny czas trwania – 5.09 2021 r. liczba uczestników – około 150 osób
Udział grupy wokalnej podczas Festynu. Organizacja warsztatów plastycznych.
Wystawa prac członków sekcji plastycznej czas trwania – 9.09.- 30.09.2021 r. liczba
uczestników – około 80 osób Wystawa prac członków sekcji plastycznej działającej w
MGDK. Prace ph. „ Zachód słońca” i „ Wspomnienie wakacji”.
Klub Spotkań Filmowych czas trwania 17.09.2021 r. liczba uczestników – 40 osób Seanse
w Klubie Spotkań Filmowych dla dzieci i młodzieży.
Święto Kolorów Holi czas trwania – 18.09.2021 r. liczba uczestników – około 30 osób
Święto Kolorów Holi. W trakcie m.in. kampania edukacyjno-informacyjna „Czad i Ogień.
Obudź czujność” czyli promocja bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń - Państwowa
Straż Pożarna w Pajęcznie, spotkanie z wizażystką i doradcą pielęgnacyjnym, strefa makijażu,
strefa zabaw i animacji, oraz strefa gastronomiczna.
Klub Spotkań Filmowych czas trwania 24.09.2021 r. liczba uczestników – 40 osób Seanse
w Klubie Spotkań Filmowych dla dzieci i młodzieży.
Kwalifikacje Regionalne 26 Konkursu Piosenki „ Wygraj sukces” czas trwania
– 27.09.2021 r. liczba uczestników – około 300 osób Udział członków sekcji wokalnej
95

w kwalifikacjach regionalnych, z trzech delegowanych osób jedna zakwalifikowała się do
finału.
14.3.Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Działoszyn
1. Dotacje, Programy, Granty
- "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu
Biblioteki Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ubiegłym roku pozyskaliśmy kolejne 2.500 tys. na zakup 89 książek.
2. „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 księgo zbioru 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 86 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.
W 2021 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn dzięki Akcji „Mała Książka
– Wielki Człowiek” pozyskała 27 najmłodszych Czytelników oraz rozdano 18 dyplomów,
natomiast Filia biblioteczna w Trębaczewie 11 Czytelników oraz rozdano 5 dyplomów.
Akcja cieszy się popularnością wśród naszych najmłodszych.
3. W portalu wbibliotece.pl
Naszą Bibliotekę można śledzić również w portalu
wbibliotece.pl. Portal ułatwia wyszukiwanie książek,
które znajdują się w naszym księgozbiorze.
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Link do katalogu online: https://w.bibliotece.pl/collection/user/dzialoszyn.bpmig/
4. Staże zawodowe
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn realizuje staże
zawodowe na podstawie umowy z Zespołem Szkół im. M.
Skłodowskiej-Curie w Działoszynie oraz w ramach projektu
pod nazwą „Zacznij działać!”
5. Zbiory biblioteczne, statystyki
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn
oraz Filii bibliotecznej w Trębaczewie posiadamy 37.275
książek. W roku 2021 zakupiliśmy 669 książek za 16.250,00 zł. Zarejestrowaliśmy 1663
czytelników, którzy wypożyczyli 18976 woluminów. W 2021 roku Bibliotekę odwiedziło
8802 Czytelników.
6. Wybrane formy pracy zrealizowane w 2021 roku
- Dyskusyjny Klub Książki
Przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn działają 4 Dyskusyjne Kluby Książki:
- DKK Działoszyn powstały w 2012 r.; moderator: Justyna Panek
- 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 Działoszynie moderator: Anna Musiał
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 2021 roku podczas pandemii odbywały się spotkania autorskie online, organizowane przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi wraz z Instytutem Książki. Spotkania autorskie
dla dorosłych, lista autorów: Robert Małecki, Konrad Lewandowski, Tomasz Grzywaczewski,
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Anna Kamiński, Michał Rusinek, Tomasz Samojlik, Anna Dziewit – Meller oraz Justyna
Sobolewska, Marcin Szczygielski, Anna Onichimowska, Roksana Jędrzejewska, Sławomir
Koper, Katarzyna Enerlich, Renata Piątkowska, Joanna Bator, Katarzyna Wasilewska, Marta
Orzeszyna, Krzysztof Kochański, Daniel Odija, Witold Jabłoński, Grzegorz Kasdepka,
Andrzej Pilipiuk.
- Konkurs poetycki „W słowach utopieni” - 25 listopad 2021 roku,
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn odbyło się wręczanie nagród
w Konkursie Poetyckim "W słowach utopieni..". W tegorocznej edycji uczestnicy zmagali się
z hasłem: „Człowiek musi jeść, pić i ubierać się – reszta jest szaleństwem.” – S. Lem.
Do konkursu zgłoszonych zostało 43 utworów (35 wierszy i 8 opowiadań).
W I kategorii wiekowej (do 11 lat) zgłoszone zostało 1 opowiadanie,
w II kategorii wiekowej (12 - 15 lat) zgłoszone zostały 4 prozy i 27 wierszy, w III kategorii
wiekowej (powyżej 16 lat) odnotowano 3 prozy i 8 wierszy. Jury konkursowe
w składzie: Adam Piotrowski (przewodnicząca jury), Marta Kucharska, Anna Kubarycz oraz
Małgorzata Wolna wyłoniło 8 laureatów w trzech kategoriach wiekowych.
Pan Rafał Drab – Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn objął swoim Patronatem tegoroczny
konkurs.

- Narodowe Czytanie 2021
Już po raz siódmy włączyliśmy się w obchody ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.
W roku 2021 w akcji został zaprezentowany dramat pt. Moralność Pani Dulskiej – Gabrieli
Zapolskiej.
- Ogólnopolska Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Akcja polega na nakłanianiu i rozpowszechnianiu czytania dzieciom bajek, przez rodziców,
kiedy te są małe. Ma to na celu zwiększenie wyobraźni dziecka, zachęcenia do książek.
Biblioteka zorganizowała cykl spotkań z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola
w Działoszynie.
- Wyjazdy do Filharmonii
Biblioteka w roku 2021 zorganizowała dwa wyjazdy do Filharmonii Częstochowskiej.
W październiku był to spektakl „Wąsik”, a w grudniu „Boeing, Boeing. Pan Rafał Drab
– Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn ufundował nam przejazd do Częstochowy.
- 25 listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia
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25 listopada swoje święto obchodzi najmilszy, najprawdziwszy przyjaciel dzieci - Pluszowy
Miś! Nie jest to przypadkowa data, ponieważ tego dnia przypada rocznica powstania
maskotki
pluszowego
misia
jest
z
nią związana
ciekawa
historia.
Biblioteka zorganizowała lekcje biblioteczne z okazji Dnia Pluszowego Misia spotkania
z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola w Działoszynie, ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Działoszynie oraz ze Szkoły Podstawowej w Szczytach (kl. I
– III).
- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
5 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek - Biblioteka zorganizowała
spotkania z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola w Działoszynie oraz z Przedszkola
w Szczytach.
- Dary od Czytelników
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn może się pochwalić niezwykłą ofiarnością
ze strony naszych Czytelników. W ostatnim czasie trafiła do nas duża ilość książek o różnej
tematyce. Są to książki dla dzieci, powieści obyczajowe, romanse czy bardzo ciekawe
kryminały. Książki prezentowane na zdjęciach to tylko część z przyjętych darów. Mamy
nadzieję, że zachęcą wszystkich do odwiedzenia naszej Biblioteki oraz zapoznania
się z nowościami od naszych Czytelników.
7. Lekcje biblioteczne
W 2021 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 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 z terenu gminy Działoszyn.
8. Academica
Biblioteka przystąpiła do projektu Academica.
Cyfrowa
Wypożyczalnia
Publikacji
Naukowych
ACADEMICA to największa pełnotekstowa baza polskich publikacji naukowych. Udostępnia
ponad 3,5 miliona dokumentów z zasobów Biblioteki Narodowej. Stale rozbudowywane
zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin
w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich, monografie, skrypty oraz
czasopisma specjalistyczne (ponad 2 tys. tytułów), teksty źródłowe, literaturę piękną oraz
zbiory specjalne i publikacje nie chronione prawem autorskim.
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Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn za rok 2021
Przychody:
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

I. Przychody ogółem

402 456,00

402 455,07 100,00%

Dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki
MiG Działoszyn

400 000,00

400 000,00

100,00%

150,00

150,00

100,00%

Dotacja z Biblioteki Narodowej

2 250,00

2 250,00

100,00%

Pozostałe przychody operacyjne

49,00

49,00

100,00%

7,00

6,07

86,71%

Przychody z usług

Przychody finansowe
II. Stan środków obrotowych na początek roku
w tym:
zapasy materiałów

11 485,74

11 485,74 100,00%

0,00

0,00

0,00%

środki pieniężne

26 084,22

26 084,22

100,00%

należności i rozliczenia międzyokresowe

11 017,60

11 017,60

100,00%

zobowiązania

-25 616,08

-25 616,08

100,00%

RAZEM PRZYCHODY

413 941,74

413 940,81 100,00%

Przychody zostały wykonane w 100% i obejmują:
1. dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na działalność Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy
Działoszyn,
2. dotację z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru
3. pozostałe przychody operacyjne : wynagrodzenie z US za terminowe wpłaty podatku PIT
4. kapitalizacja odsetek
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Koszty:
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe razem
1
ZUS
2
Składki- fundusz pracy
3
Materiały i wyposażenie
4
Energia elektryczna
5
Zakup pomocy dydaktycznych
materiałów i książek
6
Świadcz. na rzecz pracowników zdrowotne
7
Zakup usług pozostałych
8
Delegacje
9
Różne opłaty i składki
10
ZFŚS
11
Internet
12
Telefon
13
RAZEM KOSZTY

Plan
285 100,00
48 362,00
4 930,00
9 700,00
18 245,00

Wykonanie
285 050,75
48 361,45
4 928,88
9 691,77
18 188,47

%
99,98%
100,00%
99,98%
99,92%
99,69%

16 250,00

16 250,00

100,00%

100,00
19 074,74
0,00
598,00
9 731,00
638,00
1 213,00
413 941,74

100,00
19 001,54
0,00
597,12
9 730,48
637,53
1 212,92
413 750,91

0,00%
99,62%
0,00%
99,85%
99,99%
99,93%
99,99%
99,95%

14.4.Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach
Środowiskowy Dom Samopomocy
w
Niżankowicach
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
przewlekle psychicznie chorych – typ A, dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną
– typ B, dla osób ze spektrum autyzmu lub
niepełnosprawnościami sprzężonymi – typ
D. Swoim wsparciem obejmuje osoby
zamieszkałe na terenie gminy Działoszyn,
gminy Wierzchlas, z którą zostało podpisane
porozumienie w dn. 04.01.2011r. i gminą
Siemkowice w dn. 13.05.2015r.
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Z terenu gminy Działoszyn uczestniczyło na zajęciach 27 osób, z terenu gminy
Wierzchlas – 4 osoby i z terenu gminy Siemkowice 2 osoby. W okresie od 01.01.2021r. do
31.12.2021r. nasz Dom opuściła 1 osoba z terenu gminy Działoszyn, z powodu pogorszenia
stanu zdrowia – 1, natomiast przybyły - 4. Aktualnie 33 osoby posiadają wydane decyzje
administracyjne. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania uczestników w naszym
Domu współpracowano z:
• Rodzinami i opiekunami
• Katolickim Stowarzyszeniem Charytatywnym „Betel” Dom Chleba Powszedniego dla Osób
Niepełnosprawnych w Działoszynie
• Ośrodkami Pomocy Społecznej w Działoszynie, Wierzchlesie, Siemkowicach
• Środowiskowym Domem Samopomocy w Wieluniu, Justynowie, Ostrówku, Łasku, Osieku,
Aleksandrowie Łódzkim
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie
• Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Działoszynie
• 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 budżetowy),
trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening
umiejętności komunikacyjnych mający na celu kształtowanie i poszerzanie
alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania sie,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
trening kulinarny,
trening techniczny: zajęcia ceramiczno-rękodzielnicze, zajęcia krawieckie,
terapia zajęciowa: zajęcia plastyczne,
terapia ruchowa,
poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, socjalne.
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Wszystkie usługi świadczone przez ŚDS w Niżankowicach w roku 2021 dostosowane
były do aktualnych rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących działalności
placówek pobytu dziennego, w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.
Treningi i terapie odbywały się w reżimie sanitarnym. W ramach prowadzonych zajęć
uwzględniano tematykę dotyczącą obecnej sytuacji epidemicznej, ze szczególnym
podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej oraz dystansu społecznego.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach zapewnia swoim uczestnikom:
• dowóz do placówki,
• spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.
Środowiskowy Dom Samopomocy organizuje również imprezy okolicznościowe
i integracyjne mające na celu integrację uczestników ze środowiskiem lokalnym,
zapobieganie ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Uczestnicy z dużym
zaangażowaniem przyłączają się do akcji pomocowych organizowanych przez MGOPS
w Działoszynie, takich jak: „Radosna Wielkanoc w dobie pandemii” oraz „Podziel się na
święta”, wykonując przy tym własnoręcznie, na miarę swoich możliwości ozdoby świąteczne.
Ponadto podczas 30 Finału WOŚP uczestnicy przygotowali spektakl muzyczny oraz
przekazali na licytację obrazy i ceramiczne serca, które powstały podczas terapii
w pracowniach plastycznej i ceramiczno-rękodzielniczej.
W roku 2021 uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach wzięli
udział w wymienionych poniżej imprezach integracyjnych:
• XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, pt. „Nie zamieniaj serca
w twardy głaz…”cyber - edycja – organizowany przez w Środowiskowy Dom Samopomocy
w Głownie,
• XV Wojewódzki Konkurs plastyczny 2021, pt. „Morskie opowieści” organizowany przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku,
• Wyjazd na seans filmowy do „Kina za Rogiem” w Działoszynie,
• Wyjazd integracyjny do Pałacu Męcińskich w Działoszynie,
• „Powitanie lata” w Parku Strażaka – wystawa rękodzieła, prace wykonane przez
uczestników,
• Piknik integracyjny w Lisowicach,
• Wyjazd integracyjny do Pałacu Męcińskich w Działoszynie,
• Kiermasz bożonarodzeniowy organizowany przez Miejsko-Gminny Dom Kultury
w Działoszynie,
• Impreza integracyjna na pożegnanie lata w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Niżankowicach – „Turniej Boccii” z udziałem zaproszonych gości – uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy z Bobrownik,
• Sesja zdjęciowa w plenerze w Działoszynie,
• Spotkanie Andrzejkowe w ŚDS w Bobrownikach,
• Muzyczne warsztaty terapeutyczne, pt.: „Język światła”.
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Realizacja dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021r.
Realizacja dochodów budżetowych
Dotacja celowa udzielona z budżetu Wojewody Łódzkiego w okresie od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r. w wysokości 691.361,25 zł została wykorzystana na działalność statutową.
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 7.106,28 zł z czego 95%
stanowi należność budżetu państwa tj. 6.750,97 zł, natomiast 5% - 355,31 zł stanowi dochód
należny jednostkom samorządu terytorialnego. Zgodnie z wprowadzoną zmianą w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 803), a w związku z tym
decyzją Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie uczestnicy nie
ponoszą odpłatności za pobyt i usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział
852

85203

§
4010

Nazwa
Wynagrodzenia osobowe
pracowników

Plan po
zmianach

Wykonanie

w złotych

w złotych

487 917,30

487 917,30

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30 855,46

30 855,46

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

89 396,69

89 396,69

4120 Składki na Fundusz Pracy

10 669,09

10 669,09

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

18 750,00

18 750,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

48 100,27

48 100,27

4260 Zakup energii

8 000,00

7 023,19

4270 Zakup usług remontowych

5 000,00

5 000,00

150 436,48

150 434,17

4300 Zakup usług pozostałych
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4360

Opł. za usługi telekomunikacyjne
w publicznej sieci

4280 Zakup usług zdrowotnych
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
Razem:

1 940,00

1 907,80

550,00

550,00

0,00

0,00

855,71

855,71

18 991,00

18 991,00

871 462,00

870 450,68

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 2021r. stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych. Środki
w ramach tego § wykorzystano m.in. na dowóz uczestników z terenu gminy Działoszyn na
zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. Kolejna pozycja wśród wydatków
rzeczowych to § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Środki w ramach tego
§ wykorzystano na doposażenie pracowni w materiały do terapii i treningów w
poszczególnych pracowniach, w tym treningu prowadzonego w pracowni kulinarnej,
mającego na celu zapewnienie uczestnikom posiłku.
Wnioski
Wspieranie i aktywizowanie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Niżankowicach w dążeniu do zwiększania zaradności i samodzielności w różnych sferach
życia realizowane jest przez wykwalifikowaną kadrę pracowników. Postępowanie
wspierająco – aktywizujące prowadzi do podnoszenia ogólnej zaradności życiowej osób
biorących udział w zajęciach organizowanych przez Dom. Szereg podejmowanych działań
przyczynia się do integracji społecznej i zapobiega marginalizacji osób ze szczególnymi
potrzebami. Główne zadania Domu, wynikające z charakteru działalności są
zindywidualizowane i dostosowane do zmieniających się potrzeb i możliwości uczestników
oraz zakładają długotrwały proces oddziaływania.
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15. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Działoszynie w kadencji 2018- 2023
w 2021 r.
Lp.
1.

Numer uchwały
XXXIV/220/21

data
26 stycznia 2021 r.

w sprawie
Uchylenia "Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacji na lata 2019-2022"
Uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinnie na lata
2021-2026
Rozpatrzenie skargi na działalność
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

2.

XXXIV/221/21

26 stycznia 2021 r.

3.

XXXIV/222/21

26 stycznia 2021 r.

4.

XXXIV/223/21

26 stycznia 2021 r.

Zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola
w Szczytach

5.

XXXIV/224/21

26 stycznia 2021 r.

Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok

6.

XXXV/225/21

19 lutego 2021 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu
udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn

7.

XXXV/226/21

19 lutego 2021 r.

8.

XXXV/227/21

19 lutego 2021 r.

9.

XXXV/228/21

19 lutego 2021 r.

10.

XXXV/229/21

19 lutego 2021 r.

11.

XXXVI/230/21

19 marca 2021 r.

12.

XXXVI/231/21

19 marca 2021 r.

Uchwalenia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 20212028
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)
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszynie na lata 20212031
Przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji
stałych Rady Miejskiej w Działoszynie za
2020 rok
Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych Miasta i
Gminy Działoszyn na cele nie związane z
budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg
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Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 20212031
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

13.

XXXVI/232/21

19 marca 2021 r.

14.

XXXVI/233/21

19 marca 2021 r.

15.

XXXVI/234/21

19 marca 2021 r.

16.

XXXVI/235/21

19 marca 2021 r.

Zmieniającej uchwałę Nr XLIV/280/17 z
dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

17.

XXXVI/236/21

19 marca 2021 r.

Likwidacji Publicznego Przedszkola
w Szczytach

18.

XXXVI/237/21

19 marca 2021 r.

Uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w obrębie
ewidencyjnym Działoszyn, Trębaczew,
Zalesiaki położonych w gminie Działoszyn

19.

XXXVI/238/21

19 marca 2021 r.

20.

XXXVI/239/21

19 marca 2021 r.

21.

XXXVII/240/21

4 kwietnia 2021 r.

22.

XXXVIII/241/21

23 kwietnia 2021 r.

23.

XXXVIII/242/21

23 kwietnia 2021 r.

24.
25.

XXXVIII/243/21
XXXVIII/244/21

23 kwietnia 2021 r.
23 kwietnia 2021 r.

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Miasta i Gminy
Działoszyn
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w obrębie 3 Miasta
Działoszyn
Wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji
i Nauki na postanowienie Łódzkiego
Kuratora Oświaty w Łodzi w sprawie
negatywnej opinii dotyczącej zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Korczaka w Działoszynie wraz ze
Szkołą Filialną w Szczytach
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 20212031
Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
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26.

XXXIX/245/21

17 maja 2021 r.

27.

XXXIX/246/21

17 maja 2021 r.

28.

XXXIX/247/21

17 maja 2021 r.

29.

XXXIX/248/21

17 maja 2021 r.

30.

XXXIX/249/21

17 maja 2021 r.

31.

XXXIX/250/21

17 maja 2021 r.

32.

XXXIX/251/21

17 maja 2021 r.

33.

XXXIX/252/21

17 maja 2021 r.

34.

XXXIX/253/21

17 maja 2021 r.

35.

XL/254/21

9 czerwca 2021 r.

36.

XL/255/21

9 czerwca 2021 r.

37.

XLI/256/21

25 czerwca 2021 r.

stanowiącej własność Miasta i Gminy
Działoszyn
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021
-2031
Określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego
Przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn na 2021
rok
Uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru obejmującego działkę oznaczoną
numerem ewidencyjnym 153 położoną w
obrębie 2 Miasta Działoszyn
Zmieniająca uchwałę 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 i
ochroną dróg
Zmiany: Regulaminu udzielania i rozliczenia
dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy
Działoszyn na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska
polegających na wymianie źródeł ciepła w
celu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Miasta i Gminy Działoszyn"
Wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
Zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 20212031
Udzielania Burmistrzowi Miasta i Gminy
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38.

XLI/257/21

25 czerwca 2021 r.

39.

XLI/258/21

25 czerwca 2021 r.

40.

XLI/259/21

25 czerwca 2021 r.

41.

XLI/260/21

25 czerwca 2021 r.

42.

XLI/261/21

25 czerwca 2021 r.

43.

XLI/262/21

25 czerwca 2021 r.

44.

XLI/263/21

25 czerwca 2021 r.

45.

XLI/264/21

25 czerwca 2021 r.

46.

XLI/265/21

25 czerwca 2021 r.

47.

XLI/266/21

25 czerwca 2021 r.

48.

XLI/267/21

25 czerwca 2021 r.

49.

XLI/268/21

25 czerwca 2021 r.

50.

XLII/269/21

2 lipca 2021 r.

Działoszyn wotum zaufania
Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta i Gminy
Działoszyn za 2020 r.
Udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała
Draba z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
Uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz
zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji
Rady Miejskiej w Działoszynie na II półrocze
2021 r.
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszyn 2021-2031
Określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Mieście i Gminie Działoszyn w roku
szkolnym 2021/2022
Wyrażenia zgody na wynajem lokalu na czas
nieokreślony i odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu
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
Zatwierdzenia projektu zmiany Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzanie ścieków
na terenie Miasta i Gminy Działoszyn
Przyjęcia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i
Gminy Działoszyn
Uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Działoszynie przy ul.
Sadowskiej
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr ewid. 243/48, 244/3, 244/4,
243/49, 244/5 (obręb 4 Miasto Działoszyn)
oraz działki nr ewid. 284 (obręb 4 Miasta
Działoszyn), gmina Działoszyn
Zmiany uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej
w Działoszynie z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powołania składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w
Działoszynie
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51.

XLIII/270/21

23 lipca 2021 r.

52.

XLIII/271/21

23 lipca 2021 r.

53.

XLIII/272/21

23 lipca 2021 r.

54.

XLIII/273/21

23 lipca 2021 r.

55.

XLIII/274/21

23 lipca 2021 r.

56.

XLIII/275/21

23 lipca 2021 r.

57.

XLIII/276/21

23 lipca 2021 r.

58.

XLIV/277/21

27 sierpnia 2021 r.

59.

XLIV/278/21

27 sierpnia 2021 r.

60.

XLIV/279/21

27 sierpnia 2021 r.

61.

XLIV/280/21

27 sierpnia 2021 r.

62.

XLIV/281/21

27 sierpnia 2021 r.

Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 20212031
Ustalenia dopłat do cen ścieków
wynikających z taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Miasta
i Gminy Działoszyn w okresie pierwszych 12
miesięcy obowiązywania taryf
Organizacji wspólnej obsługi finansowo
-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej
dla jednostek organizacyjnych Miasta i
Gminy Działoszyn
Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie na
postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z
dnia 23 czerwca 2021 r.
Zmieniającej uchwałę w sprawie poboru
podatku rolnego, leśnego i podatku od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz wyznaczania inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso w gminie Działoszyn
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr ewid. 43/1 obręb Działoszyn
Zmiany uchwały Nr XLV/287/10 Rady
Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 sierpnia
2010 r. w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i
Niepełnosprawnych Intelektualnie w
Niżankowicach
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021
-2031
Określenia rodzajów dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Miasta i Gminy Działoszyn,
zagospodarowania tych odpadów, sposobu
ich świadczenia oraz wysokości cen za te
usługi.
Sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych
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63.

XLIV/282/21

64.
65.

XLIV/283/21
XLIV/284/21

66.

XLV/285/21

67.

XLV/286/21

68.

XLVI/287/21

69.

XLVI/288/21

70.

XLVI/289/21

71.

XLVI/290/21

72.

XLVI/291/21

73.

XLVI/292/21

74.

XLVII/293/21

75.

XLVII/294/21

76.

XLVII/295/21

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Miasta i Gminy
Działoszyn i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
27 sierpnia 2021 r.
Zmiany Uchwały Nr V/42/19 Rady Miejskiej
w Działoszynie z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta i Gminy Działoszyn
27 sierpnia 2021 r.
Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
27 sierpnia 2021 r.
Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej od osoby fizycznej.
28 września 2021 r.
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
28 września 2021 r.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021-2031
1 października 2021 r. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr ewid. 689 położonej w obrębie 2
Miasta Działoszyn
1 października 2021 r. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w obrębie geodezyjnym Trębaczew w
gminie Działoszyn
1 października 2021 r. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu obejmującego część miejscowości
Trębaczew w gminie Działoszyn – cmentarz
parafialny wraz z otoczeniem
1 października 2021 r. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w sąsiedztwie Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Raciszynie w obrębie geodezyjnym Raciszyn
w gminie Działoszyn
1 października 2021 r. Przystąpienia do uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działkę oznaczoną numerem
ewidencyjnym 39 położoną w obrębie 1
Miasta Działoszyn
1 października 2021 r. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek położonych w obrębie geodezyjnym
27 października 2021 r. Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
27 października 2021 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021-2031
27 października 2021 r. Przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na
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77.

XLVII/296/21

78.

XLVII/297/21

79.

XLVII/298/21

80.

XLVIII/299/21

81.

XLVIII/300/21

82.

XLVIII/301/21

83.
84.

XLVIII/302/21
XLVIII/303/21

85.

XLVIII/304/21

86.

XLVIII/305/21

87.

XLVIII/306/21

88.

XLVIII/307/21

89.

XLVIII/308/21

90.

XLVIII/309/21

prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, znajdujących się na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn
27 października 2021 r. Zmiany Regulaminu udzielania i rozliczania
dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy
Działoszyn na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska
polegających na wymianie źródeł ciepła w
celu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Miasta i Gminy Działoszyn
27 października 2021 r. Przyjęcia Strategii Rozwoju
Elektromobilności Miasta i Gminy
Działoszyn
27 października 2021 r. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej od osoby fizycznej
26 listopada 2021 r.
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
26 listopada 2021 r.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021-2023
26 listopada 2021 r.
Uchwały w sprawie wynagrodzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn
26 listopada 2021 r.
Określenia stawek podatku od nieruchomości
26 listopada 2021 r.
Określenia stawek podatku od środków
transportowych
26 listopada 2021 r.
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Nr 2 Miasta Działoszyn, w gminie
Działoszyn
26 listopada 2021 r.
Przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
obrębie geodezyjnym Bobrowniki, w gminie
Działoszyn
26 listopada 2021 r.
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Kolonia Lisowice, w gminie Działoszyn
26 listopada 2021 r.
Zamiany nieruchomości położonych
w obrębie geodezyjnym 2 Działoszyn (wieś)
26 listopada 2021 r.
Zmiany uchwały Nr XXV/158/20 Rady
Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 maja
2020 r. w sprawie realizacji wspólnej
inwestycji polegającej na zaprojektowaniu
i wybudowaniu drogi prowadzącej od
miejscowości Gligi do miejscowości Bugaj
26 listopada 2021 r.
Wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM
KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
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91.

XLVIII/310/21

26 listopada 2021 r.

92.

XLVIII/311/21

26 listopada 2021 r.

93.

XLVIII/312/21

26 listopada 2021 r.

94.

XLIX/313/21

10 grudnia 2021 r.

95.

XLIX/314/21

10 grudnia 2021 r.

96.

XLIX/315/21

10 grudnia 2021 r.

97.

XLIX/316/21

10 grudnia 2021 r.

98.
99.

XLIX/317/21
XLIX/318/21

10 grudnia 2021 r.
10 grudnia 2021 r.

100.

XLIX/319/21

10 grudnia 2021 r.

101.

XLIX/320/21

10 grudnia 2021 r.

102.

XLIX/321/21

10 grudnia 2021 r.

103.

XLIX/322/21

10 grudnia 2021 r.

104.

L/323/21

29 grudnia 2021 r.

105.

L/324/21

29 grudnia 2021 r.

Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia
udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej
Uchylającej uchwałę nr XLVII/295/21 z dnia
27 października 2021 roku w sprawie
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, znajdujących się na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn
Uzgodnienia Projektu uchwały Sejmiku
Województwa Łódzkiego w sprawie
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na
terenie województwa Łódzkiego
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021
-2031
Ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet
radnym Rady Miejskiej w Działoszynie
Wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Zwolnień od podatków od nieruchomości
Pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, znajdujących się na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn
Wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn
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)
Przystąpienia do sporządzania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Działoszyn
Zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyn na 2021 rok
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
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106.

L/325/21

29 grudnia 2021 r.

107.

L/326/21

29 grudnia 2021 r.

108.

L/327/21

29 grudnia 2021 r.

109.

L/328/21

29 grudnia 2021 r.

110.

L/329/21

29 grudnia 2021 r.

111.

L/330/21

29 grudnia 2021 r.

Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2021
-2031
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na
lata 2022-2031
Uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyn na 2022 r.
Określenia warunków i trybu funkcjonowania
zadań własnych Miasta i Gminy Działoszyn
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Uchwalenia Programu Współpracy Miasta
i Gminy Działoszyn z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na
2022 rok
Zmiany "Regulaminu udzielania i rozliczania
dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy
Działoszyn na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska
polegających na budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Miasta
i Gminy Działoszyn"
Uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów
pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej
w Działoszynie w I półroczu 2022 r.

W
2021
r.
Rada
Miejska
w Działoszynie kadencji 2018-2023
obradowała na 17 sesjach Rady Miejskiej
w Działoszynie. Podczas posiedzeń Rady
Miejskiej
w
Działoszynie
zostało
podjętych 111 uchwał. 14 uchwał
dotyczyło zmian w budżecie Miasta
i Gminy Działoszyn na 2021 rok. 13
uchwał dotyczyło zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyn na lata 2021 -2031.

W dniu 25 czerwca 2020 r. podczas XLI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie rada
udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafałowi Drabowi wotum zaufania oraz
absolutorium za 2019 r.
W 2021 r. Rada Miejska w Działoszynie podjęła 8 uchwał związanych z oświatą na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Rada Miejska w Działoszynie w roku ubiegłym podjęła
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uchwały: uchylenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacji na lata 2019-2022", uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinnie na lata 2021-2026, uchwalenia
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Działoszyn na
lata 2021-2028, ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Miasta i Gminy Działoszyn na cele nie związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, 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, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Miasta i Gminy Działoszyn, przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 3
Miasta Działoszyn, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta
i Gminy Działoszyn, określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, przyjęcia "Programu opieki nad
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn
na 2021 rok, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 153 położoną w obrębie 2 Miasta
Działoszyn, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne, określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Mieście i Gminie Działoszyn w roku szkolnym 2021/2022, wyrażenia zgody na wynajem
lokalu na czas nieokreślony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
zatwierdzenia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Działoszynie przy ul. Sadowskiej, przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.
243/48, 244/3, 244/4, 243/49, 244/5 (obręb 4 Miasto Działoszyn) oraz działki nr ewid. 284
(obręb 4 Miasta Działoszyn), gmina Działoszyn, ustalenia dopłat do cen ścieków
wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania taryfy,
organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla
jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Działoszyn, przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 43/1 obręb
Działoszyn, zmiany uchwały Nr XLV/287/10 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31
sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Niżankowicach,
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy
Działoszyn, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen
za te usługi, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta
i Gminy Działoszyn i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
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właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 689 położonej w obrębie 2 Miasta
Działoszyn, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Trębaczew w gminie Działoszyn,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu obejmującego część miejscowości Trębaczew w gminie Działoszyn – cmentarz
parafialny wraz z otoczeniem, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Raciszynie w obrębie geodezyjnym Raciszyn w gminie
Działoszyn, przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 39 położoną
w obrębie 1 Miasta Działoszyn, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym, przyjęcia
zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie
Miasta i Gminy Działoszyn, zmiany Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej
z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej
emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności
Miasta i Gminy Działoszyn, określenia stawek podatku od nieruchomości, określenia stawek
podatku od środków transportowych, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nr 2 Miasta
Działoszyn, w gminie Działoszyn, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Bobrowniki, w gminie Działoszyn, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kolonia
Lisowice, w gminie Działoszyn, zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym
2 Działoszyn (wieś), zmiany uchwały Nr XXV/158/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia
26 maja 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu
i wybudowaniu drogi prowadzącej od miejscowości Gligi do miejscowości Bugaj, wyrażenia
zgody na utworzenie spółki SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej, uzgodnienia Projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa Łódzkiego,
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn, określenia warunków i trybu funkcjonowania
zadań własnych Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok. Wszystkie projekty uchwał kierowane
przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn na sesje Rady Miejskiej do uchwalenia
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związane były z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie
gminnym.
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PODSUMOWANIE

W raporcie o stanie Gminy podobnie, jak w latach ubiegłych zostały Państwu
przedstawione informacje opisujące sytuację Miasta i Gminy Działoszyn pod względem
gospodarki

finansowej,

oświatowym,

środowiska,

infrastruktury

technicznej,

ładu

przestrzennego i społeczeństwa. Mimo utrudnień gospodarczo-rynkowych wywołanych
wzrostem cen spowodowanych pandemią nasza gmina w 2021 r. w większości zrealizowała
zaplanowane inwestycje. Miasto i Gmina Działoszyn jednak nie zwolniła tępa i w dalszym
ciągu realizowała i realizuje wcześniej zaplanowane inwestycje oraz powierzone zadania.
Oprócz

zadań

własnych

w

2021

r.

zrealizowaliśmy

zadania

zlecone

tj. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie, czy
przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Uważam, że nasza gmina stale
się rozwija o czym świadczą inwestycje prowadzone w każdej najmniejszej miejscowości
naszej gminy, jak i w samym mieście.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Rafał Drab
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