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I. Wstęp 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Dmosin w roku 2018.  

Raport o stanie Gminy Dmosin za 2018r. został przygotowany na podstawie informacji i dokumentów 

będących w posiadaniu Urzędu Gminy Dmosin oraz jednostek organizacyjnych działających na terenie 

gminy.  

II. Ogólna charakterystyka Gminy Dmosin 

Gmina Dmosin położona jest w północno – wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie 

brzezińskim, w bliskim sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej. Zajmuje obszar 100,19 km2. Przez teren gminy 

przepływają dwie rzeki – Mroga i Mrożyca.  

 

                                                   

Usytuowanie Gminy Dmosin na tle województwa łódzkiego i powiatu brzezińskiego 

W granicach administracyjnych powiatu brzezińskiego Gmina Dmosin zajmuje jego północną część                         

i graniczy z następującymi jednostkami samorządowymi: 

 na północnym zachodzie z gminą Stryków,  

 na północy z miastem i gminą Głowno,  

 na wschodzie z gminą Lipce Reymontowskie, 

 na północnym wschodzie z gminą Łyszkowice,  

 na południowym wschodzie z gminą Rogów, 

 na południu i na południowym zachodzie z gminą Brzeziny.  

Przez teren Gminy Dmosin przebiega Autostrada A2. Najbliższe węzły autostradowe to węzeł „ Łódź-

Północ” i węzeł „Łowicz” . 

 Gminę Dmosin zamieszkuje 4.419 osób / stan na dzień 31 grudnia 2018r./  Powierzchnia całkowita Gminy 

Dmosin obejmuje obszar 10.019 ha., co stanowi 28 % obszaru całego powiatu brzezińskiego i  0,55 % 

powierzchni województwa łódzkiego.  

Ogólna gęstość zaludnienia wynosi ok. 44 os/km2, tymczasem średnia dla powiatu wynosi ok. 86 osób  

na km 2.  Teren Gminy podzielony jest na 30 miejscowości, które tworzą 26 sołectw. 
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Wykres:  Udział powierzchni Gminy Dmosin na tle gmin powiatu brzezińskiego  

 

III. Uchwały Rady Gminy Dmosin 

Rada Gminy Dmosin liczy 15 radnych. W okresie od stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. odbyło  

się 15 Sesji Rady Gminy.            

 W okresie od 8 stycznia 2018 r. do 14 listopada 2018r.  (VII kadencja Rady Gminy ) - 12 Sesji Rady 

Gminy. 

 W okresie od 23 listopada 2018 do 31 grudnia 2018  r.  (VIII kadencja Rada Gminy)  3 Sesje Rady 

Gminy. 

W 2018 r. do biura Rady zostało przedłożonych przez pracowników Urzędu Gminy 89 projektów uchwał, 

które zostały przyjęte przez Radnych Rady Gminy Dmosin. W omawianym okresie wykonano w całości  

84 uchwały, 5 uchwał dotyczących opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania przestrzennego 

jest w trakcie realizacji.  

Zestawienie Uchwał Rady Gminy Dmosin przyjętych w 2018 r. 

 Nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 stycznia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018 - 2027, 

 Nr XXXIII/198/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 stycznia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Dmosin na 2018 r., 

 Nr XXXIII/199/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 stycznia 2018 r zmieniająca uchwalę  w sprawie 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości., 

  Nr XXXIII/200/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu.,  

 Nr XXXIV/201/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Dmosin na 2018 r., 

 Nr XXXIV/202/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Dmosin na lata 2018-2027., 

 Nr XXXIV /203/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia w 2019 r. 
w budżecie Gminy Dmosin środków na fundusz sołecki., 
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 Nr XXXIV/204/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dmosinie., 

 Nr XXXIV/205/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt., 

 Nr XXXIV/206/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Dmosin 
na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym., 

 Nr XXXIV/207/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania                   
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat 
za korzystanie z tych obiektów i urządzeń., 

 Nr XXXIV/208/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas 
dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony., 

 Nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku  
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin ETAP III oraz przebudowa i rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin., 

 Nr XXXV/210/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dmosin 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych., 

 Nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu                         
i w budżecie Gminy Dmosin na 2018r., 

 Nr XXXVI/212/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018-2027, 

 Nr XXXVI/213/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin 
Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Program, 

 Nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
obręb ewidencyjny Dmosin Drugi, 

 Nr XXXVI/215/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
obręb ewidencyjny Dmosin Wieś., 

 Nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
obręb ewidencyjny Kołacin., 
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 Nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
obręb ewidencyjny Koziołki., 

  Nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
obręb ewidencyjny Osiny., 

  Nr XXXVI/219/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody  
na zamianę nieruchomości w miejscowości Kołacinek., 

  Nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Kołacinek stanowiącej własność Gminy 
Dmosin., 

 Nr XXXVI/221/2018 RADY GMINY DMOSIN z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego                         
w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

 Nr XXXVII/222/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Dmosin na 2018, 

 Nr XXXVII/223/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 
2018-2027, 

 Nr XXXVII/224/2018 rady Gminy Dmosin z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu  
jej rozliczenia., 

 Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu                         
i w budżecie Gminy Dmosin na 2018 r., 

 Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 maja 2018 roku. zmieniająca uchwałę  
Nr XXXIV /206/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dmosin na okręgi wyborcze, 
ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 maja 2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXV 
/210/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dmosin  
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych., 

 Nr XXXIX/228/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r., 

 Nr XXXIX/229 /18 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r., 

 Nr XXXIX/230/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu                       
i w budżecie Gminy Dmosin na 2018 r., 

 Nr XXXIX/231/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych  
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przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej., 

 Nr XXXIX/232/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przekazania  
do zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie., 

 Nr XXXIX/233/18  Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018-2027., 

 Nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dmosin., 

  Nr XL/235/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek 
pomocniczych Gminy Dmosin., 

 Nr XL/236/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 18 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę  
Nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dmosin., 

 Nr XL/237/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dmosin 

 Nr XL/238/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia 
nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości., 

 Nr XLI/239/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Dmosin na 2018r., 

 Nr XLI/240/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dmosin odrębnie  

dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży., 

 Nr XLI/241/2018 RADY GMINY DMOSIN z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy Dmosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych., 

 Nr XLI/242/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu 
Szkół Samorządowych w Dmosinie., 

 Nr XLII/243/2018 RADY GMINY DMOSIN z dnia 4 września 2018 r. zmieniająca uchwałę  
Nr XXXV/210/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dmosin 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych i uchwałę Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 maja 2018 r. 
zmieniającą uchwałę Nr XXXV/210/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 
podziału Gminy Dmosin na stałe obwody głosowania, 

 Nr XLIII/244/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 10 września 2018r. w sprawie współpracy Gminy 
Dmosin jako partnera z powiatem Brzezińskim w zakresie przystąpienia do realizacji zadania 
publicznego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150E w miejscowości Dmosin” w ramach 
rządowego programu pn.” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019., 
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 Nr XLIII/245/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w 2019 r. dla Powiatu Brzezińskiego na realizacje zadania pn. ”Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1150E w miejscowości Dmosin” w ramach rządowego programu pn.” Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”., 

 Nr XLIII/246/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018-2027., 

 Nr XLIV/247/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 
Dmosin., 

 Nr XLIV/248/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy 
Dmosin., 

 Nr XLIV/249/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 września r. w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dmosin., 

 Nr XLIV/250/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu  
oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2018 r.,  

 Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia 
„Rocznego programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”., 

 Nr XLIV/252/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt., 

 Nr XLIV/253/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018-2027., 

 Nr XLV/254/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 17 października  2018 r. w sprawie zmiany budżetu  
oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2018r.  

 Nr XLV/255/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018-2027., 

 Nr XLVI/256/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2019 r., 

 Nr XLVI/257/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych., 

 Nr XLVI/258/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy 
Dmosin, 

 Nr XLVI/259/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zmiany budżetu  
oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2018r., 

 Nr I/1/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Dmosin., 

 Nr I/2/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dmosin., 
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 Nr II/3/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby, liczebności  
i zakresu działania stałych Komisji Rady Gminy Dmosin., 

 Nr II/4/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Dmosin., 

 Nr II/5/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 
Ochrony Zdrowia, Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy 
Dmosin., 

 Nr II/6/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 
Rolnictwa Rzemiosła, Usług i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dmosin, 

 Nr II/7/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 
skarg wniosków i petycji., 

 Nr II/8/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej., 

 Nr II/9/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego 
Komisji skarg wniosków i petycji., 

  Nr II/10/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji 
ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy i Budżetu Rady Gminy Dmosin., 

  Nr II/11/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości rolnym i leśnym., 

  Nr II/12/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Dmosin., 

 Nr II/13/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek  
w szkole i w domu" na lata 2019-2023., 

 Nr II/14/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. – w sprawie zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" 
na lata 2019 - 2023., 

 Nr II/15/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia programu 
osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023., 

 Nr II/16/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XLVI/259/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu  
oraz zmian w budżecie Gminy Dmosin na 2018 r., 

 Nr III/17/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2019-
2032., 

 Nr III/18/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Dmosin na 2019., 
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 Nr III/19/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Dmosin na 2018., 

 Nr III/20/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie reprezentowania Gminy 
Dmosin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego" BZURA"., 

 Nr III/21/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia 
wiceprzewodniczących Rady Gminy do delegowania przewodniczącej Rady Gminy w podróż 
służbową., 

 Nr III/22/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych., 

 Nr III/23/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021., 

 Nr III/24/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla bezdomnych, 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi., 

 Nr III/25/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty., 

 Nr III/25/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty., 

 Nr III/26/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2018-2027. 

 

IV. Urząd Gminy Dmosin 

Siedzibą Urzędu jest miejscowość Dmosin. Urząd jest czynny w dni robocze. Czas pracy Urzędu                         

w poszczególnych dniach tygodnia określa Regulamin Pracy Urzędu. 

Podstawowym celem działalności Urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej 

obsługi. Urząd realizuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań własnych  

oraz zadań zleconych przez administrację rządową.  

Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę społeczną 

i techniczną, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację 

rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy społecznej.   

V. Jednostki organizacyjne  Gminy Dmosin 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie 

 Szkoła Podstawowa w Kołacinie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie  
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VI. Udział Gminy Dmosin w związkach i stowarzyszeniach 

Gmina Dmosin jest członkiem: 

 Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, do którego przystąpiono Uchwałą  

Nr V/35/2003 Rady Gminy Dmosin z dnia29 kwietnia 2003 r.,  

 Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza „Bzura”, do którego przystąpiono Uchwałą                         

Nr IV/29/2003 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 lutego 2003 r., 

 Związku Międzygminnego „BZURA”, do którego przystąpiono Uchwałą Nr VIII/31/2007 Rady 

Gminy Dmosin z dnia 19 czerwca 2007 r., 

 Lokalnej Grupy Działania „Polcentrum”, do której przystąpiono Uchwałą Nr VII/34/2015  Rady 

Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

Składki na rzecz stowarzyszeń wyniosły w 2018 r. łącznie 45.293,52 zł. 

Do Związku Międzygminnego „Bzura”  na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych                         

w Piaskach Bankowych przekazano w 2018 r. na wydatki inwestycyjne kwotę 49.819,00 zł.                         

Od 2010 r. do 2018 r. łącznie przekazano 557.138,30 zł. 

VII.  Zabytki i miejsca pamięci narodowej 

Zabytki 

Na terenie Gminy Dmosin zlokalizowane są obiekty zabytkowe dla których prowadzona jest gminna 

Ewidencja Zabytków w formie kart adresowych – 77 kart; w tym 19 zabytków wpisanych jest do Rejestru 

Zabytków Nieruchomych Województwa Łódzkiego, a 58 zabytków figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków. Również na terenie Gminy Dmosin występują stanowiska archeologiczne. Krajobraz kulturowy 

Gminy obfituje w licznie zachowane obiekty o tradycyjnej zabudowie drewnianej, domy, zagrody  

i kapliczki przydrożne. 

Miejsca pamięci narodowej 

Na terenie Gminy Dmosin znajdują się następujące miejsca pamięci narodowej:  

Kwatery i groby wojenne w miejscowościach: 

 kwatera żołnierzy WP z  1939r. – cmentarz  parafialny  w  Dmosinie, 

 kwatera żołnierzy WP z 1939r. – cmentarz  parafialny  w Kołacinku, 

 Kwatera powstańców z 1863r. – cmentarz parafialny w Kołacinku, 

 kwatera żołnierzy  WP  z  1939r. – cmentarz parafialny w Woli Cyrusowej.  

 

Pomniki: 

 upamiętniający odzyskanie  niepodległości przez Polskę w miejscowości Dmosin, 

 upamiętniający   II  Wojnę  Światową  w  miejscowości  Dmosin, 

 upamiętniający   II  Wojnę  Światową -  cmentarz  parafialny  w  Dmosinie, 
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 kamień upamiętniający Ofiary Zbrodni Katyńskiej w miejscowości Dmosin, 

 pomnik i mogiła Powstańców Styczniowych (z 1863r.)  – cmentarz  parafialny  w Kołacinku, 

 upamiętniający mord na ludności  cywilnej z okresu II Wojny Światowej w  Dąbrowie  

Mszadelskiej, 

 upamiętniający  II  Wojnę  Światową  w  miejscowości  Teresin, 

 upamiętniający  II  Wojnę  Światową  –  cmentarz  parafialny  w  Woli Cyrusowej , 

 upamiętniający  Powstanie  Styczniowe  w  miejscowości  Wola  Cyrusowa. 

 

VIII. Demografia 

Liczba i struktura ludności 

Gminę Dmosin zamieszkuje  4 419 osób, w tym 2257 kobiet i 2162 mężczyzn, co ogółem stanowi 14,53% 

ludności powiatu brzezińskiego (stan na 31 grudnia 2018r.) Od lat systematycznie liczba mieszkańców 

maleje. 

 Liczba mieszkańców w gminie Dmosin w latach 2015-2018 przedstawia poniższa tabela. 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Liczba ludności 4473 4455 4431 4419 

 

Gmina Brzeziny; 

17,35%

Gmina Dmosin; 

14,53%

Gmina Jeżów; 

11,30%

Gmina Rogów; 

15,67%
Miasto Brzeziny; 

41,15%

Miasto Brzeziny

Gmina Dmosin

Gmina Brzeziny

Gmina Jeżów

Gmina Rogów

 
Wykres - udział ludności gminy Dmosin na tle gmin powiatu brzezińskiego 

Gmina posiada niską gęstość zaludnienia, która wynosi 44 osoby na km2 . Średnia dla powiatu wynosi ok. 

86 osób na km 2.  

Ilość mieszkańców zamieszkałych w poszczególnych miejscowościach Gminy 

Nazwa miejscowości liczba mieszkańców  
(wg stanu na dzień 31 
grudnia 2017 r.) 

liczba mieszkańców  
(wg stanu na dzień 
31 grudnia 2018 r.) 

DMOSIN  322 321

DMOSIN PIERWSZY 138 136
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DMOSIN DRUGI 304 304

BORKI 129 131

DĄBROWA MSZADELSKA 34 33

GRODZISK 116 108

JANÓW  51 48

KAŁĘCZEW 47 50

KAMIEŃ 136 139

KRASZEW 77 79

KRASZEW WIELKI 48 47

KOŁACIN 419 416

KOŁACINEK 247 243

KOZIOŁKI 100 102

KUŹMY 79 75

LUBOWIDZA 153 155

MICHAŁÓW 24 24

NADOLNA 152 148

NADOLNA KOLONIA 84 85

NAGAWKI 164 165

NOWOSTAWY DOLNE  193 194

OSINY 464 467

ROZDZIELNA 86 87

SZCZECIN 148 152

TERESIN 51 50

WIESIOŁÓW 24 24

WOLA CYRUSOWA 275 272

WOLA CYRUSOWA KOLONIA 217 219

ZAWADY 85 80

ZĄBKI 64 65

OGÓŁEM 4431 4419

 

Przyrost naturalny w latach 2015-2018 przedstawia tabela poniżej: 

Rok   2015 2016 2017 2018 

Urodzenia  39 43 34 59 

Zgony  65 61 74 70 

Przerost naturalny -26 -18 - 40 -11 

 

 Ilość zameldowań na pobyt stały:   - 68 osób, 
  w tym cudzoziemców:    -    0 osób, 

 Ilość zameldowań na pobyt czasowy:   - 58 osób, 
 w tym cudzoziemców:    - 40 osób, 

 Ilość wymeldowań z pobytu stałego:   - 69 osób, 
 w tym cudzoziemców:    -   0 osób, 

 Ilość wymeldowań z pobytu czasowego:  -   6 osób, 
 w tym cudzoziemców:    -   4 osoby. 
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Urząd Stanu Cywilnego wydał: 

 Dowodów osobistych:      - 452 szt., 

 Ilość sporządzonych aktów małżeństw:    -   31 szt., 

 Ilość sporządzonych aktów zgonów:    -   26 szt., 

 Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego:  - 299 szt. 

 
Statystyka mieszkańców według wieku i płci – stan na 01.01.2018 r. oraz na dzień 31.12.2018r. 

Przedział 
wiekowy 

Mężczyzn Kobiet Ogółem 

Stan na  
01.01.2018r 

Stan na 
31.12.2018r 

Stan na 
01.01.2018r 

Stan na 
31.12.2018r. 

Stan na 
01.01.2018r. 

Stan na 
31.12.2018r 

0-6 139 150 139 144 278 294 

7-15 193 190 174 179 367 369 

16- 18 76 64 73 65 149 129 

19- 60 1307 1281 1236 1218 2543 2499 

61-65 162 181 153 161 315 342 

Pow. 65 291 296 488 490 779 786 

Ogółem 2 168 2162 2 263 2257 4 431 4419 

 

Od kilku lat w naszej Gminie, każdego roku organizowane są Jubileusze z okazji 50-lecia pożycia 

małżeńskiego, cieszą się one dużą sympatią Jubilatów i ich rodzin. 

               W 2018 r. „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane na wniosek Urzędu Stanu 

Cywilnego przez Prezydenta RP otrzymały 2 małżeństwa. W 2018 r. wystąpiliśmy z kolejnym  wnioskiem 

do  Prezydenta  RP dla 8 małżeństw. 

IX. Informacje finansowe 

Zestawienie zrealizowanych  dochodów  za 2018 rok przedstawia poniżej tabela. 

DOCHODY 

DOCHODY PLAN PLN WYKONANIE PLN % 

DOCHODY WŁASNE 8 164 432,77 8 393 351,64 102% 

w tym:    

-podatek dochodowy od osób fizycznych 3 008 584,00 3 199 775,00 106% 

- podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 27 937,78 279% 

SUBWENCJA OGÓLNA 4 660 198,00 4 660 198,00 100%  

w tym:    

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 414 328,00 1 414 328,00 100%  

- część oświatowa 3 245 870,00 3 245 870,00 100%  

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, 5 841 986,50 5 824 221,75 100% 

w tym    

- na zadania zlecone : 5 446 204,50 5 435 854,79 100% 

1.Administracji Rządowej 5 359 044,50  5 354 808,88  100% 

2.Krajowego Biura Wyborczego, na: 87 160,00 81 045,91 93% 

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 012,00 1 012,00 100% 
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- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
wyborów samorządowych w 2018 r. 

86 148,00 80 033,91 93% 

- na zadania własne: 395 782,00 388 366,96 98% 

-na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 56 170,00  51 607,90 92% 

-inne formy wychowania przedszkolnego 21 920,00  21 920,00 100% 

-stypendia szkolne 18 307,00  18 307,00 100% 

-zasiłki i pomoc w naturze 24 204,00  24 203,74 100% 

-zasiłki stałe 107 958,00  105 332,52 98% 

-środki z UW na utrzymanie GOPS 70 646,00  70 646,00 100% 

-obiady dla dzieci 71 885,00  71 885,00 100% 

-zakup książek do biblioteki 16 000,00 16 000,00 100% 

-finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 
pobierające zasiłki stałe 

8 692,00 8 464,80 97% 

DOTACJE CELOWE, 393 110,06 385 205,86 98% 

 w tym z:    

1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

52 321,00 44 546,00 85% 

1.1 Program „ Czyste powietrze, zdrowy człowiek"  dla SP 
Kołacin. 

7 775,00 0,00 0% 

1.2 Program  „ Z błękitem nieba w drogę ruszamy, wiatr, 
wodę i słońce wykorzystamy" realizowany przez Szkołę 
Podstawową im. Jana Brzechwy w Dmosinie. 

25 000,00 25 000,00 100% 

1.3 Dotacja na likwidację wyrobów zawierających azbest. 19 546,00 19 546,00 100% 

2. Środki z Województwa Łódzkiego 324 438,00 324 308,80 100% 

2.1 "Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie zadań  na zakup sprzętu dla jednostek 
OSP" " 

12 000,00 12 000,00 100% 

2.2 Dotacja na dofinansowanie projektu „Integracja i rozwój 
aktywności sołectwa Wola Cyrusowa Kolonia poprzez 
poprawę stanu użytkowego świetlicy wiejskiej" 

5 000,00 4 870,80 97% 

2.3 Dotacja na dofinansowanie projektu lokalnego pod 
nazwą "Wyposażenie miejsca integracji społeczności lokalnej 
sołectwa Kołacinek" 

5 000,00 5 000,00 100% 

2.4 Dotacja na dofinansowanie projektu lokalnego pod 
nazwą "Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez 
doposażenie sołectwa Dmosin" 

5 000,00 5 000,00 100% 

2.5 Dotacja na dofinansowanie zadania „Plac zabaw jako 
instrument aktywności fizycznej" 

83 548,00 83 548,00 100% 

2.6 Dotacja na zadanie pod nazwą "Budowa i modernizacja 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych" na modernizację 
drogi gminnej Michałów-Teresin 

213 890,00 213 890,00 100% 

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW 
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, 

16 351,06 16 351,06 100% 

- Środki  na dofinansowanie projektu „Modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Dmosin" 

16 351,06 16 351,06 100% 

DOCHODY OGÓŁEM 19 059 727,33 19 262 977,25 101% 
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Struktura dochodów ogółem 
Dochody ogółem                                                                                                                                       
19.262.977,25  
w tym: 

 dochody bieżące 18 939 148,18  stanowią 98 % wszystkich dochodów 

 dochody majątkowe w kwocie 323 829,07 stanowią  2 %, wszystkich dochodów 
w tym:  dochody ze sprzedaży majątku 5 169,21. 
 
 

 

 
 
Struktura dochodów bieżących 
Dochody bieżące                                                                                                                        18 939 148,18  
w tym: 

 dochody własne                                                                                              8 393 351,64 

 subwencje ogólne                                                                                              4 660 198,00 

 dotacje celowe z budżetu państwa                                                                               5 824 221,75 

 dotacje celowe z pozostałych źródeł ( WFOŚ i GW, Urząd Marszałkowski, UE)               385 205,00 
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Struktura dochodów własnych 

Dochody własne                                                                                                    8 393 351,64  

w tym m.in.:  

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych               3 199 775,00 

podatek od nieruchomości                    2 287 995,70 

wpływy z usług ( woda ,ścieki, wynajem świetlic)                                                            696 832,70 

wpływy za odbiór odpadów komunalnych                     522 754,05 

podatek rolny i leśny                                     528 494,39 

podatek od środków transportowych                                   493 698,67 

podatek od czynności cywilnoprawnych                                                             115 285,39 

pozostałe dochody własne                                                                                         548 515,74 

 

 

 

Zmiany wartości majątku Gminy Dmosin według grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia  

i zmniejszenia oraz stan na 31.12.2018 r. przedstawia tabela poniżej. 

Lp. 
Nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika majątku  

Wartość - stan 
na 1.01. 
2018 

  

Ogółem 
zwiększenie 
wartości 
(4+5+6) 

  

Ogółem 
zmniejszeni
e wartości 
(8+9+10+11) 

Wartość - 
stan na koniec 
roku 
obrotowego 
2018 
(3+7-12) 

przychody likwidacja inne *) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Wartości 
niematerialne i 
prawne 

37 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 259,00 

2 Środki trwałe: 50 532 118,56 3 879 612,97 3 879 612,97 210 107,36 23 232,88 233 340,24 54 178 391,29 

Grup
a 0 

Grunty 2 333 580,71 286 606,29 286 606,29 0,00 23 232,88 23 232,88 2 596 954,12 
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Grup
a 1 

Budynki i lokale oraz 
spółdzielcze prawo 
do lokalu 
użytkowego i 
spółdzielcze 
własnościowe prawo 
do lokalu 
mieszkalnego 

16 327 604,94 0,00 0,00 54 236,37 0,00 54 236,37 16 273 368,57 

Grup
a 2 

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

29 341 429,98 3 240 498,41 3 240 498,41 32 729,00 0,00 32 729,00 32 549 199,39 

Grup
a 3 

Kotły i maszyny 
energetyczne 

308 433,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 433,22 

Grup
a 4 

Maszyny, urządzenia 
i aparaty ogólnego 
zastosowania 

534 462,08 41 964,14 41 964,14 123 141,99 0,00 123 141,99 453 284,23 

Grup
a 5 

Maszyny, urządzenia 
i aparaty 
specjalistyczne 

27 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 589,00 

Grup
a 6 

Urządzenia 
techniczne 

113 303,73 31 701,54 31 701,54 0,00 0,00 0,00 145 005,27 

Grup
a 7 

Środki transportu 1 212 389,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 212 389,20 

Grup
a 8 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane 

333 325,70 278 842,59 278 842,59 0,00 0,00 0,00 612 168,29 

Grup
a 9 

Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia tabela poniżej. 

L.p. Dział Przeznaczenie dotacji Kwota 

1. 
754 Dotacja na dofinansowanie remontu schodów prowadzących do sali szkoleniowej w 

Kołacinku dla OSP Kołacinek 
2 820,00 

2. 
754 Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ODO (ochrony dróg oddechowych) dla 

OSP Wola Cyrusowa 
6 550,00 

3. 754 Dotacja na dofinansowanie wymiany drzwi dla OSP Kołacin 4 000,00 

4. 
852 Dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej - z zakresu wspomagania 

bezdomnych 
6 930,00 

5. 900 Dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych i urządzeń wodnych 10 000,00 

6. 
921 Dotacja na realizację zadań publicznych "Działania na rzecz osób w wieku 

emerytalnym"  
5 500,00 

7. 926 Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 37 500,00 

  Razem 73 300,00 

 
 

 

Struktura wydatków ogółem 

Wydatki ogółem  20 640 353,46  

w tym:  

Wydatki bieżące                           18 939 148,18  

Wydatki majątkowe    3 647 647,24  co stanowi  17,67% wydatków ogółem 
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Zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w 2018 r. przedstawia tabela poniżej. 

 
PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DMOSIN 

W 2018 ROKU 

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 
Plan na 

31.12.2018r. 

Wykonanie 
na 

31.12.2018r. 

% 
wykonania 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 010  01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, 
Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin 1 832 302,59 1 754 659,20 96 

2. 010  01010 Dotacja celowa na dofinansowanie budowy 
 przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy 
Dmosin 3 000,00 3 000,00 100 

3. 400 40002 Zakup dwóch zestawów inkasenckich PSION 
/komputer i drukarka/ 21 836,71 21 224,22 97 

4. 600 60016 Nabycie nieruchomości gruntowych pod poszerzenie 
gminnych dróg publicznych na terenie gminy Dmosin 7 738,00 7 738,00 100 

5. 600 60016 Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dmosin 
- prace przygotowawcze 49 055,50 47 206,15 96 

6. 600 60016 Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej Nr 120318E Nowostawy Dolne - Nowostawy 
Górne 54 931,80 54 931,80 100 

7. 600 60016 Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi 
gminnej nr 121051E Osiny - Szczecin 19 999,80 19 999,80 100 

8. 600 60016 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michałów 
- Teresin 572 823,62 572 823,62 100 

9. 600 60017 Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy 
Dmosin 413 000,00 403 035,31 98 

10 600 60017 Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości 
Kołacin 75 000,00 71 739,14 96 

11. 600 60017 Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy 
Dmosin - prace przygotowawcze 20 944,50 19 495,50 93 

12 600 60017 Nabycie nieruchomości gruntowych pod poszerzenie 
dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin 30 000,00 24 202,76 81 

13. 710 71035 Utwardzenie placu na cmentarzu w Kołacinku 
w kwaterze poległych 39 077,42 39 077,42 100 

14. 750 75022 Instalacja i wdrożenie systemu do głosowania 
elektronicznego oraz systemu do transmisji wideo 
obrad 29 795,54 29 795,54 100 

15 750  75023 Zakup serwera 13 081,92 13 081,92 100 

16 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 10 000,00 10 000,00 100 

17. 754 75411 Dofinansowanie zadania  
inwestycyjnego p .n., ,Zakup lekkiego samochodu 
operacyjnego z napędem 4x4  dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach 20 000,00 20 000,00 100 

18. 801 80101 Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły 
Podstawowej w Kołacinie 22 710,04 22 710,04 100 

19 801 80195 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Dmosin 11 124,94 11 124,94 100 

20. 900 90002 Wpłaty do Związku Międzygminnego "Bzura" na 
pokrycie kosztów prac przygotowawczych do realizacji 
zadania inwestycyjnego pn." Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi 
dla obszaru Podregionu Północnego województwa 
łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania 
odpadów" 49 819,00 49 819,00 100 

21 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dmosin 
Pierwszy 33 888,52 33 888,52 100 



    21 

 

22 900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Kołacin 34 984,25 34 984,25 100 

23. 921 92109 Kompletny montaż klimatyzatorów w ramach Projektu 
pn."Integracja i rozwój aktywności sołectwa Wola 
Cyrusowa Kolonia poprzez poprawę stanu użytkowego 
świetlicy wiejskiej" 9 564,00 9 564,00 100 

24. 921 92109 Montaż instalacji gazowej w budynku świetlicy 
w Nowostawach Dolnych 852,70 852,70 100 

25 921 92109 Położenie kostki brukowej przy sali OSP Lubowidza 12 447,60 12 447,60 100 

26 926 92601 Budowa placów zabaw na terenie gminy Dmosin 122 765,00 108 940,46 89 

27. 926 92601 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie 

254 000,00 251 305,35 99 

RAZEM 
3 764 743,45 3 647 647,24 97 

 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela poniżej. 
 

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 

Koszt wykonany  
do dnia 

31.12.2018r. 
i planowany do 

wykonania w latach 
następnych 

Plan na 
01.01.2018r. 

Plan na 
31.12.2018r. 

Wydatki 
poniesione 

w latach 
poprzednic

h 

Wykonanie  
01.01.2018-
31.12.2018r. 

   
Wydatki bieżące, w tym: 

 121 770,00 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 

1. 710 71004 Opracowanie 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
obejmującego obręby: 
Koziołki, Kołacin, Dmosin 
Wieś, Dmosin II, Osiny 

2018-
2019 

121 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Wydatki majątkowe, w 
tym: 

 7 933 967,66 3 394 216,60 2 879 070,15 803 676,73 2 791 462,07 

1. 010 01010 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłącz. 
w m .Dmosin Pierwszy, 
Dmosin Drugi, Dmosin 
Etap III oraz przebudowa 
i rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody 
w miejscowości Teresin 

2016-
2019 

3 489 788,82 2 089 520,02 1 832 302,59 15 129,62 1 754 659,20 

2.. 600 60016 Modernizacja drogi 
gminnej w miejscowości 
Michałów - Teresin 

2017-
2018 

587 778,35 630 000,00 572 823,62 14 954,73 572 823,62 

3. 600 60017 Modernizacja dróg 
wewnętrznych na terenie 
gminy Dmosin 

2017-
2018 

642 841,84 310 000,00 413 000,00 239 806,53 403 035,31 

4. 801 80195 Modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej 
w Gminie Dmosin 

2016-
2019 

2 247 184,35 265 058,58 11 124,94 26 466,55 11 124,94 
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5. 900 90002 Wpłaty do Związku 
Międzygminnego "Bzura" 
na pokrycie kosztów prac 
przygotowawczych do 
realizacji zadania  pn." 
Kompleksowy system 
gospodarki odpadami 
komunalnymi 
i niebezpiecznymi dla 
obszaru Podregionu 
Północnego 
województwa łódzkiego 
wraz z budową zakładu 
zagospodarowania 
odpadów" 

2010-
2019 

606 374,30 99 638,00 49 819,00 507 319,30 49 819,00 

6. 600 60014 Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1150E w 
miejscowości Dmosin w 
ramach rządowego 
programu pn. " Program 
rozwoju gminnej i 
powiatowej 
infrastruktury drogowej 
na lata 2016 - 2019" 

2018-
2019 

360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem wydatki bieżące i majątkowe  8 055 737,66 3 394 216,60 2 879 070,15 803 676,73 2 791 462,07 

 

X. Inwestycje gminne 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, 

Dmosin – ETAP III”   oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin” 

Inwestycja jest finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020  w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” 

Wartość projektu razem brutto   - 3 721 938,96  

Dofinansowanie  z PROW             -  1 629 298,00  

Wkład własny Gminy  Dmosin     -  2 092 640,96  

Celem realizacji projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz wsparcie rozwoju społeczno -

gospodarczego Gminy Dmosin poprzez inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie.  

 

Zadanie I . „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, 

Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”   

Wartość zadania 1 797 071,03 zł., termin realizacji do 30.11.2018 r. 

W ramach zadania został wybudowany: kanał ścieków grawitacyjnych fi 200 mm L=2 244,81 m, kanał 

ścieków sanitarnych fi 160 mm L=213,80m, rurociągi tłoczne fi 90 mm L=795,40m; 3 szt. przepompowni 

ścieków (fi 1500), studnia fi 1200 - 3 szt., studnia fi 1000 - 51 szt., studnia fi 425 - 4 szt. 

Inwestycja Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin została 

zakończona w dniu 30.11.2018 r. 
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Zadanie II „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin” 

Wartość zadania 1.670 064,55 brutto 
Zakres inwestycji obejmuje: 

 remont obudowy studni   

 montaż urządzeń technologicznych; 

 montaż szafy sterowania technologią stacji uzdatniania wody ze zdalnym monitoringiem; 

 montaż zbiorników retencyjnych; 

 budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej  

 montaż agregatu prądotwórczego; 

 termomodernizację budynku stacji. 

Inwestycja w realizacji , termin zakończenia maj 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” 

Inwestycja jest realizowana w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV2 

Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV2.1. Termomodernizacja budynków–ZIT w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne. 

Całkowita wartość projektu                                       2 094 585,03  

Dofinansowanie projektu ze środków UE  RPO     1 371 751,76 

Wkład własny Gminy Dmosin                                       722 833,27 
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Termin rozpoczęcia prac 10 października 2018r. 

W ramach zadania zostaną wykonane: 

 roboty budowlane - docieplenia ścian i dachu, wymiana konstrukcji dachu na budynku sali 

gimnastycznej, wykonanie elewacji, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana 

pokrycia dachu budynku gimnazjum; 

 roboty elektryczne – wymiana oświetlenia w budynkach szkoły na energooszczędne; 

 roboty sanitarne – modernizacja kotłowni grzewczej z paliwa olejowego na spalanie biomasy. 

 

Inwestycja w realizacji. Termin zakończenia zadania listopad 2019r 

 

 

 

 

 

 

 

„Przebudowa placu zabaw w Dmosinie przy Szkole Podstawowej w Dmosinie” 

Inwestycja była współfinansowana z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji celowej.  

 

Całkowita wartość zadania                                    – 253 984,29 

Dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego  –   83 548,00 

Wkład własny Gminy Dmosin                               – 170 436,29  

 

Zakres wykonanych robót: 

  wymiana urządzeń zabawowych, 

 doposażenie terenu w obiekty małej architektury,  

 utwardzenie nawierzchni, 

 wymiana ogrodzenia wzdłuż zachodniej granicy działki. 

Inwestycja została zakończona w sierpniu 2018r.     
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Budowa Placów zabaw na terenie Gminy Dmosin 

W ramach zadania zrealizowano  

 Budowę placu zabaw w Nowostawach Dolnych. Wartość  – 19 808,70 

 Budowę placu zabaw w miejscowości Nagawki. Wartość  – 11 661,78 

 Budowę placu zabaw w miejscowości Lubowidza. Wartość  –  11 738,88 

 Budowę placu zabaw w miejscowości Kraszew. Wartość  –    9 766,06    

 Budowę placu zabaw w miejscowości Ząbki. Wartość   –  20 235,75 

 Budowę placu zabaw w miejscowości Kuźmy. Wartość   –  14 903,06  

 Budowę placu zabaw w miejscowości Osiny. Wartość   –    8 225,53 

 Urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Osiny. Wartość – 12 410,70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utwardzenie placu na cmentarzu w Kołacinku w kwaterze poległych. 

Wartość zadania – 39 077,42  

W ramach zadania zostało wykonane: 
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Utwardzenie terenu kostką wraz z renowacją grobów na cmentarzu w Kołacinku przy grobach                 

żołnierzy polskich z Dywizji Piechoty Armii „Łódź” poległych we wrześniu 1939 roku. Wartość robót 

budowlanych brutto 12 300,00.  

Utwardzenie terenu kostką wraz z renowacją grobów na cmentarzu w Kołacinku przy pomniku  

i grobach poświęconych „Bohaterom z 1863 r. poległych pod Wolą Cyrusową”. Wartość robót 

budowlanych brutto 22 755,00. 

Zadanie zostało zakończone w październiku 2018r. 

Inwestycje z oświetlenia ulicznego: 

W 2018 r. zrealizowano inwestycję pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiny” w ramach 

której wybudowano linię o długość 500 mb., na której zamontowano 11 opraw ulicznych.  

Wartość zadania wyniosła 34 984,25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 r. zrealizowano inwestycję pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołacin”                         

w ramach zadania rozbudowano istniejącą linię oświetlenia ulicznego o długość 580 mb., na której 

zamontowano 12 opraw ulicznych. 

Wartość zadania wyniosła 33 888,52  
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Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO 

Gmina Dmosin roku 2018 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przeprowadziła 9 postepowań przetargowych zakończonych 

podpisaniem umowy na realizację zamówienia.  

 

Postepowania przetargowe zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego których wartość 

zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy  

i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

Postepowania przetargowe na roboty budowlane – 4 szt. - wartość zawartych umów - 4 872 861,40 PLN 

Postepowania przetargowe na usługi – 4 szt. – wartość podpisanych umów – 1 117 359,16 PLN 

Postępowania przetargowe na dostawy – 1 szt. – wartość podpisanej umowy – 127 200,00 PLN. 

 

XI. Działalność gospodarcza 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej /CEIDG/  prowadzona jest w oparciu  

o ustawę z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy. Prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii. Wpisu do CEIDG można dokonać w każdym urzędzie obsługującym 

CEIDG.  

 

W 2018 roku w Urzędzie Gminy Dmosin przetworzono następujące rodzaje i ilości wniosków:  

Lp. Rodzaj wniosku Liczba 
wniosków 

1. Wniosek o wpis 24 

2. Wniosek o zmianę wpisu 57 

3. Wniosek o zmianę z zawieszeniem 9 

4. Wniosek o zmianę ze wznowieniem 5 

5. Wniosek o wykreślenie 12 

 RAZEM 107 

  

Według raportu gminnego o przedsiębiorcach działających na terenie gminy Dmosin ilość wpisów  

dla głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej wynosi 258, natomiast ilość wpisów 

posiadających dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie naszej gminy  

wynosi 18.                                                                                                                 

 

Z danych powyższych wynika, że na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 276 

podmiotów gospodarczych.  
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XII. Zezwolenia na alkohol 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są w oparciu o ustawę z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz następujące uchwały Rady 

Gminy Dmosin: 

 

 Uchwała Nr XIV/85/04 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie Gminy Dmosin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych (straciła moc 19 września 2018r.), 

 Uchwała Nr XLI/240/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dmosin 

odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży (obowiązuje od 19 września 2018r.), 

 Uchwała Nr XLI/241/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie gminy Dmosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

(obowiązuje od 19 września 2018r.), 

 Uchwała Nr XLVI/258/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia 

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy 

Dmosin. 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie według stanu na dzień 31.12.2018r. wynosiła 

16 w tym:  

 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 15, 

 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 1. 

 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych w 2018 roku według stanu 

na dzień 31.12.2018r. wynosiła – 37 w tym: 

 

 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 36, 

 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 1. 

 

W 2018 roku wydane zostało jedno zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w  czasie i miejscu trwania imprezy  

na wolnym powietrzu. 

 

Wydano 9 decyzji w związku z likwidacją punktu sprzedaży napojów alkoholowych zgłoszonych  

przez przedsiębiorców. 

 

W 2018 roku wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 73 348,84 zł 
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XIII. Rolnictwo 

Gmina Dmosin jest gminą typowo rolniczą. Liczba gospodarstw rolnych wynosi 1 559 szt. 

Klasyfikacja 
gruntów 

Rodzaj gruntów  

Grunty 
orne 

Łąki i 
pastwiska 

Rowy Lasy Razem  

I - -   -  

II 2,1300 -   2,1300  

III - 13,8279   13,8279  

III a 57,8773 -   57,8773  

III b 365,5306 -   365,5306  

IV - 209,4621   209,4621  

IV a 1.503,0936 -   1.503,0936  

IV b 2.457,0400 -   2.457,0400  

V 3.246,2408 191,3638   3.437,6046  

VI 1.007,1658 38,8009   1.045,9667  

VI z 5,3945 -   5,3945  

Rowy - - 25,6441  25,6441  

Lasy - -  721,2197 721,2197  

Razem 8.644,4726 453,4547 25,6441 721,2197 9.844,7911  

 

Zestawienie gruntów według klasyfikacji przedstawia tabela wyżej. 

 

Wykres gruntów według klasyfikacji 

Zestawienie gruntów pozostałych przedstawia tabela poniżej. 

Rodzaj gruntu Powierzchnia w ha 

Inne tereny zabudowane - Bi 12,3607 

Inne tereny komunikacyjne - Ti 0,0191 

Tereny mieszkaniowe - B 17,5934 

Tereny przemysłowe – Ba 1,2927 

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy - Bp 

0,6138 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz 4,9661 
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Drogi - dr 0,6738 

Grunty związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

28,5418 

Nieużytki 39,9906 

Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - Wp 0,1333 

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - Ws 1,4861 

Pozostałe grunty 3,0900 

Razem 110,6614 

 

 

Wykres gruntów pozostałych 

Zestawienie budynków według rodzajów 

Rodzaj budynku Ilość – szt. 

Budynki mieszkalne 1 713 

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 119 

Pozostałe budynki 327 

Budynki letniskowe 82 

Budynki gospodarcze w gospodarstwie rolnym 852 

Razem 3 093 
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Wykres budynków według rodzajów 

Pomoc publiczna dla rolników - klęska suszy   

W 2018 roku na terenie gminy Dmosin w okresie 31.05.2018r. – 10.07.2018r. wystąpiła susza, która 

spowodowała straty w uprawach rolniczych.  Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 0050.43.2018 z dnia 2 lipca 

2018 roku powołał Komisję do szacowania strat na terenie Gminy. Szacowanie strat realizowane było  

w oparciu o wytyczne Wojewody Łódzkiego, System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzony 

przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. 

Do Urzędu Gminy Dmosin wpłynęło 247 wniosków o szacowanie szkód.  

W okresie od 03.07.2018r. do 10.08.2018r. komisja dokonała szacunku strat w gospodarstwach rolnych 

dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym. Łącznie oszacowane szkody na terenie gminy 

(powyżej i poniżej 30 % średniej rocznej produkcji) przedstawiają się następująco:  

 Łączna liczba oszacowanych gospodarstw wyniosła – 247, 

 Powierzchnia oszacowanych upraw dotknięta suszą wyniosła – 2 502,51 ha, 

 Kwota oszacowanych szkód w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie wyniosła – 3 192 271,26 zł.  

 

Ponadto komisja ds. szacowania sporządziła na wniosek rolnika 43 protokoły częściowe – uproszczone                    

z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, które zostały przesłane do gmin według siedziby 

gospodarstwa. 

Zbiorczy protokół z oszacowania szkód wraz z załącznikami został przesłany do ŁUW  17 sierpnia 2018r.                     

Na podstawie protokołów komisji z oszacowania szkód rolnicy mogli ubiegać się w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie o pomoc publiczną. 

Pomoc publiczna  - Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu, 

który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy podatku.                      

W 2018 r. w terminie od 1 do 28 lutego wpłynęły 381 wnioski, natomiast w terminie od 1 do 31 sierpnia -

364 wnioski. Pomoc publiczna dla rolników z terenu Gminy Dmosin z tytułu zwrotu podatku  akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku wyniosła  

438 982,84 zł. 

 



    32 

 

XIV. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dmosin 

 

W ramach „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dmosin” 

przyjętego Uchwałą Nr XVIII/145/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2012r. Gmina Dmosin  

od 2014 roku prowadzi zbiórkę azbestu od mieszkańców gminy i przekazuje go do utylizacji.  

 

W 2018 roku Gmina Dmosin przystąpiła po raz czwarty do realizacji programu usuwania azbestu. 

Przedsięwzięcie realizowane było pod nazwą „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie 

Dmosin w 2018 r.”.  

 

Na wykonanie zadania gmina pozyskała w 2018 roku dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 90% 

kosztów zbiórki i utylizacji azbestu, natomiast 10% dofinansowania pochodziło z budżetu gminy.   

 

Dofinansowaniem było objęte przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie azbestu  

na składowisku. Sfinansowanie tego typu przedsięwzięć ma na celu zachęcić do zmniejszenia ilości 

wyrobów zawierających azbest  na terenie naszej gminy oraz zminimalizować ryzyko nieprawidłowego 

postepowania przy ich usuwaniu. 

Łączna ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia w 2018r. z terenu gminy                      

z 22 nieruchomości wyniosła 79,17Mg.  

Zestawienie odebranego azbestu w latach 2014 – 2018 

Lp Rok 
odbioru 

Liczba 
posesji 

Ilość 
azbestu 
w 
tonach 

Koszt 
całkowity 
zadania 

Kwota 
dofinanso
wania 

Wkład 
własny 
Gminy 

% 
Dofinans
owania 

%  
Wkładu 
własnego 

1. 2014 48 116,280 35 433,41 35 079,00 354,41 99 1 

2. 2015 37 104,550 32 562,49 32 236,00 326,49 99 1 

3. 2016 25 90,832 25 232,74 24 980,00 252,74 99 1 

4. 2018 22 79,170 21 717,91 19 546,00 2 171,91 90 10 

RAZEM 132 390,832 114 946,55 111 841,00 3 105,55   

 

XV. Gospodarka przestrzenna  

 

Zasadniczymi dokumentami określającymi politykę przestrzenną są studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Na obszarze całej Gminy Dmosin obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Dmosin przyjęte Uchwałą Nr XXV/137/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 13 lutego 

2017r. 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, uchwalonym  
przez Radę Gminy, który ustala przeznaczenie terenu oraz określa zasady i warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów.  

Na terenie Gminy Dmosin obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone 
przez Radę Gminy następującymi Uchwałami:  

 Uchwała XXX/133/98 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 czerwca 1998r. 

 Uchwała XXXII/187/2002 Rady Gminy Dmosin z dnia 1 sierpnia 2002r. 

 Uchwała IV/28/2003 Rady Gminy Dmosin z 7 lutego 2003r. 

 Uchwała XXII/122/04 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 grudnia 2004r. 

 Uchwała XVIII/166/08 Rady Gminy Dmosin  z dnia 31 marca 2008r. 

 Uchwała XXXVI/291/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 grudnia 2009r. 

 Uchwała XII/103/2012, Rady Gminy Dmosin z dnia 5 marca 2002r. 

 Uchwała XXIX/167/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 18 sierpnia 2017r. 
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Powierzchnia terenów dla których obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

wynosi 7.885 hektarów co stanowi 78,7% powierzchni Gminy Dmosin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017r. na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) została przeprowadzona analiza aktualności aktów planistycznych Gminy 

Dmosin. Analiza ta została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dmosin Nr XXXII/196/2017 z dnia 27 grudnia 

2017r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dmosin. 

Na podstawie uchwalonej oceny aktualności dokumentów planistycznych Rada Gminy Dmosin  

w dniu 27 kwietnia 2018 r. podjęła 5 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Są to następujące uchwały: 

 

 Nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

obręb ewidencyjny Dmosin Drugi, 
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 Nr XXXVI/215/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

obręb ewidencyjny Dmosin Wieś. 

 

 Nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

obręb ewidencyjny Kołacin. 

 

 Nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

obręb ewidencyjny Koziołki. 

 

  Nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

obręb ewidencyjny Osiny. 

 

Obecnie trwają prace nad ww. projektami. Projekt planów obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1.943 

ha (pięć obrębów ewidencyjnych). Prace nad projektem Planu rozpoczęto w lipcu 2018r.                         

Koszt prac planistycznych wynosi  121 770,00 zł. 

Rozpowszechnianie informacji przestrzennej 

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej  

we Wspólnocie Europejskiej Gmina Dmosin przeprowadziła prace i poniosła koszty, aby dostosować  

się do ww. ustawy oraz umożliwić  mieszkańcom gminy i wszystkim zainteresowanym informację  

o przeznaczeniu terenu w MPZP i STUDIUM na stronie internetowej Gminy Dmosin. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Informujemy, że na stronie: http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_dmosin 

można sprawdzić przeznaczenie poszczególnych terenów i działek na terenie Gminy Dmosin. 

Źródło: 

https://dmosin.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/92853/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego 

Decyzje o warunkach zabudowy 

Prowadzenie postępowań administracyjnych dla zamierzeń inwestycyjnych położonych w terenach,  

na których nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  które w szczególności 

powodują zmiany w zagospodarowania terenu (nowa zabudowa, przebudowa, zmiana sposobu 

użytkowania itd.), realizowane są m.in. przez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  W 2018 roku zostało wszczętych 12 postępowań  

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. W tym okresie wydano 11 decyzji. 
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Decyzje środowiskowe 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2081) oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2016r.poz.71) prowadzone są postępowania 

w sprawie wydania decyzji środowiskowych.  

W 2018 roku zostały wszczęte 4 postępowania na wniosek mieszkańców gminy. W tym okresie zostało 

wydanych 7 decyzji środowiskowych.  

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

W 2018r. na wniosek mieszkańców gminy wydano 163  zaświadczenia oraz  wypisy i wyrysy  z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

XVI. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Numeracja porządkowa budynków 

Realizując przepisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów  w 2018 roku na wniosek mieszkańców z  terenu Gminy Dmosin 

nadano 14 nowych numerów porządkowych w następujących miejscowościach:  

- Wola Cyrusowa Kolonia -3 

- Osiny -1 

- Szczecin- 1 

- Zawady – 1 

- Kołacin – 2 

- Nadolna Wieś – 2 

- Dmosin- 2 

- Dmosin Drugi – 1 

- Kołacinek – 1 

O nadaniu numerów porządkowych zostały powiadomione odpowiednie organy: Ewidencja Ludności, 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, Ewidencja Gruntów oraz Urząd Statystyczny. Ponadto wydano                       

2 zaświadczenia dotyczące numeracji porządkowej budynków przeznaczone do Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i banku. 

 

Podziały nieruchomości 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1987r. o gospodarce nieruchomościami w  2018 roku 

zostało wszczętych 15 postępowań w sprawie podziałów nieruchomości. W 2018r. wydano  

14 postanowień i 24 decyzji dotyczących podziałów nieruchomości. 
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Gospodarka nieruchomościami 

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami  

i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, 

zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.  

W 2018r. dokonano sprzedaży: 

- nieruchomości rolnych położonych we wsi Koziołki, o łącznej powierzchni 674 m2 - (sprzedaż). Rep. A  

Nr 2930/2018 z dnia 18.09.2018r,/  

- nieruchomości rolnej położonej w Nadolnej, dz. nr 151/2 o pow. 200 m2 obręb Nadolna Wieś, zbycie 

gminnego zasobu nieruchomości (sprzedaż), Rep. A Nr 4118/2017 z dnia 28.12.2017r.   

- nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dmosinie, dz. nr 302/4 o pow. 172 m2 obręb Dmosin Wieś,  

Rep. A Nr 1043/2018 z dnia 21.03.2018r.  

- nieruchomości rolnych położonych we wsi Kołacinek, o łącznej powierzchni 1023 m2 , Rep. A  

Nr 2825/2018, Rep. A Nr 2833/2018, Rep. A Nr 2817/2018, Rep. A Nr 2793/2018 z dnia 17.08.2018r.  

Dochód Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o powierzchni 2.069 m2 ogółem wyniósł – 

14 035,44 zł. 

Użytkowanie wieczyste 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 2,74 ha położonej  

w Kołacinku, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 238/1./ wyniosła 1 825,50 zł. 

Dzierżawa gruntów 

Dochód z tytułu dzierżawy gruntów gminnych położonych w Dmosinie o łącznej powierzchni 190,5 m2 

wyniósł 2 385,84 zł. 

Zakup i przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego 

W 2018 roku dokonano powiększenia powierzchni gruntów, stanowiących własność Gminy Dmosin 

poprzez zakup 22 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 5 934 m 2 pod poszerzenie dróg gminnych  

i lokalnych. Koszty związane z zakupem  wyniosły 69 115,60 zł. 

Ponadto w 2018 r. zostały przekazane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Dmosinie do gminnego 

zasobu nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 11.493m2.  

Wygaszenie trwałego zarządu 

W trakcie 2018 roku dokonano wygaszenia trwałego zarządu dla następujących nieruchomości:  

- działki o nr ewid. 2/4 o pow. 0,6627 ha, obręb Kołacin PGR (Szkoła Podstawowa w Kołacinie) 

- działki o nr ewid. 120 o pow. 0,0570 ha, obręb Wola Cyrusowa (Szkoła Podstawowa w Kołacinie) 
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Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018 

Łączna wartość gruntów będących własnością Gminy Dmosin według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. 

wynosi 2.527.585,06  natomiast powierzchnia obejmuje  1.245.016 m2 

W stosunku do stanu na dzień 31grudnia 2017r.  nastąpił wzrost powierzchni gruntów o 15.316 m2,  

w tym: 


 Grunty z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych i lokalnych – 5.934 m2 


 Grunty zabudowane przekazane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Dmosinie - 9.114 m2 


 Grunty niezabudowane przekazane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Dmosinie - 2.379 m2 

W wyniku sprzedaży i przeprowadzonych prac geodezyjnych dotyczących wznowienia granic 

nieruchomości nastąpiło zmniejszenie  gminnych zasobów nieruchomości w stosunku do stanu na dzień 

31.12.2017r.  o 2.111 m2. 

Grunty komunalne 

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych przedstawia się następująco: 


 użytki rolne - 95.395 m2 


 grunty leśne - 10.519 m2 


 grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przemysłowe i rekreacyjno - wypoczynkowe)  

- 113 309 m2 


 drogi gminne - 437.757 m2 


 drogi lokalne - 527.630 m2 


 nieużytki - 5.604 m2 


 grunty zadrzewione i zakrzewione – 6. 897 m2 


 przekazane w trwały zarząd szkołom - 2.405 m2 


 przekazane w użytkowanie wieczyste – 45.500 m2 

 

Powierzchnia gruntów gminnych ogółem: 1 245 016 m2 

 

XVII. GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ORAZ GOSPODARKA BUDYNKAMI 

Gmina ma opracowany Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dmosin 

na lata 2017-2023” przyjęty uchwałą Nr XXXI/184/17 Rady Gminy Dmosin z dnia  28 listopada 2017 r., 

który obejmuje istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją planowanej 

polityki mieszkaniowej. 

W zasobach Gminy Dmosin znajdują się komunalne lokale mieszkalne zamieszkałe przez najemców                       

o łącznej powierzchni użytkowej – 175,58 m2. 

 Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej -  81,29 m2 

 Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej  – 49,59 m2 

 Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej –  44,70 m2 
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Gmina Dmosin posiada 3 budynki komunalne, w których wynajmowane są lokale użytkowe: 

Ośrodek Zdrowia w Nagawkach – 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni   295,47m2: 

 Lokal 1 z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych polegających na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej o powierzchni – 165,08 m2, 

 Lokal 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych polegających na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w zakresie stomatologii o powierzchni – 38,42 m2, 

 Lokal 3 z przeznaczeniem na świadczenie usług polegających na prowadzeniu punktu aptecznego  

o  powierzchni –  48,37 m2. 

Ośrodek Zdrowa w Kołacinie – 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni  257,47 m2: 

 Lokal 1 z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych polegających na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej o powierzchni  134,06 m2, 

 Lokal 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych polegających na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w zakresie stomatologii o  powierzchni  53,02 m2, 

 Lokal 3 z przeznaczeniem  na świadczenie usług polegających na prowadzeniu punktu bankowego 

o  powierzchni – 27,79 m2, 

 Lokal 4 z przeznaczeniem na świadczenie usług polegających na prowadzeniu punktu aptecznego 

o powierzchni – 42,60 m2. 

Urząd Gminy w Dmosinie – 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej  59,36 m2: 

 Lokal na świadczenie usług pocztowych o powierzchni - 29,68 m2, 

 Lokal z przeznaczeniem na siedzibę Rewiru Dzielnicowych  w Dmosinie o powierzchni - 29,68 m2, 

Gmina Dmosin jest również właścicielem budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych i budynków 

świetlic wiejskich: 

 OSP Nowostawy Dolne  – powierzchnia użytkowa 922,00 m2 

 OSP Dmosin – powierzchnia użytkowa 691,60 m2 

 OSP Wola Cyrusowa – powierzchnia użytkowa 800,43 m2 

 OSP Lubowidza – powierzchnia użytkowa 369,19 m2 

 OSP Kołacinek – powierzchnia użytkowa 468,44 m2 

 OSP Kołacin – powierzchnia użytkowa 263,35 m2 

 OSP Kraszew – powierzchnia użytkowa 188,92 m2 

 OSP Ząbki – powierzchnia użytkowa 58,48 m2 

 Świetlica Osiny – powierzchnia użytkowa 331,15 m2 

 Świetlica Szczecin – powierzchnia użytkowa 215,00 m2 

 Świetlica Nagawki – powierzchnia użytkowa 164,80 m2 
 
Ponadto w posiadaniu Gminy są  nieruchomości komunalne:   

 Nieruchomości po byłym Ośrodku Zdrowia w Kołacinie  

 Nieruchomości po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dmosinie  
 

W maju 2018r. został złożony wniosek o dotację na „Przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy 
środowiskowej w Szczecinie i adaptacja i rozbudowa budynku w Ząbkach” w ramach  Programu Rozwoju  
 
Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020  
Dnia 10 października 2018r. została podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego umowa                         

o przyznaniu dotacji. 

Okres realizacji projektu do 9 października 2020r. 

Wartość całkowita projektu:  1 488 992,97 zł. 
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Wartość dofinansowania:      706 268,00 zł. 

Zakres projektu obejmuje przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Szczecinie i Adaptację oraz 

rozbudowę  budynku w Ząbkach. Prace budowlane przy realizacji projektu rozpoczęły w 2019r. 

 

Z środków własnych Gminy Dmosin położono 92 m2 kostki brukowej przy budynku OSP Lubowidza. 

Wartość zadania to 12 447,60 zł. 

 

Gmina Dmosin w 2018 roku zrealizowała trzy projekty współfinansowane z budżetu Województwa 

Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej  na dofinansowanie zadań własnych Gminy                         

w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

 

I Projekt „Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Dmosin” polegał  

na wyposażeniu budynku świetlicy przy OSP w Dmosinie w nowe stoły  w ilości 25 sztuk oraz zakupie 

nowego namiotu. 

Wartości całkowita projektu wyniosła:  12 836,55  

w tym: 

Kwota dotacji Województwa Łódzkiego:   5 000,00  

Kwota ze środków własnych:                   7 836,55 

 

II Projekt „Integracja i rozwój aktywności sołectwa Wola Cyrusowa Kolonia poprzez poprawę stanu 

użytkowego świetlicy wiejskiej” polegał na poprawie stanu techniczno – użytkowego budynku świetlicy 

poprzez montaż dwóch sztuk klimatyzatorów.   

Wartości całkowita projektu wyniosła:  9 840,00  

w tym: 

Kwota dotacji Województwa Łódzkiego:  4 870,80  

Kwota ze środków własnych:                4 969,20  

 

III Projekt „Wyposażenie miejsca integracji społeczności lokalnej sołectwa Kołacinek” polegał na zakupie 

130 sztuk krzeseł do budynku świetlicy przy OSP w Kołacinku. 

Wartości całkowita projektu wyniosła:  11 050,00  

w tym: 

Kwota dotacji Województwa Łódzkiego:   5 000,00 

Kwota ze środków własnych:                  6 050,00  
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XVIII.  Wodociągi i kanalizacja  

 

Wodociągi 

Na terenie gminy Dmosin funkcjonuje 5 stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dmosin, Kołacinek, 

Teresin, Ząbki i Wola Cyrusowa.  

W miesiącu listopadzie 2018 r. rozpoczęły się roboty budowlane w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w Teresinie. W wyniku modernizacji stacja ta z jednostopniowej zostanie zmodernizowana do stacji 

dwustopniowej ze zbiornikami retencyjnymi o łącznej objętości 200 m3 i agregatem prądotwórczym 

załączanym automatycznie przy braku zasilania z sieci PGE. Inwestycja finansowana jest z środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                         

z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji                         

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w wysokości 755 936,00 zł., z pożyczki w  WFOŚiGW                       

w Łodzi w wysokości 414 557,00 zł oraz z budżetu Gminy Dmosin w wysokości 567 086,25 zł.                         

Całkowita wartość inwestycji to 1 737 579,25 zł. 

W ramach inwestycji wykonano w szczególności: 

• remont obudowy studni,  

• montaż urządzeń technologicznych, 

• montaż zbiorników retencyjnych, 

• montaż agregatu prądotwórczego z systemem SZR, 

• termomodernizację budynku stacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przykrycia budynku. 

Długość sieci wodociągowej dostarczającej wodę mieszkańcom Gminy w ramach zbiorowego 

zaopatrzenia w  wodę wynosi  124,49 km.  

W 2018 r. Urząd Gminy Dmosin w związku ze złożonymi wnioskami  właścicieli nieruchomości wydał  

20 warunków technicznych na budowę przyłącza wodociągowego, na podstawie których wykonano  

13 przyłączy do sieci wodociągowej. 

Na terenie gminy Dmosin w 2018 r. obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                         

i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie znak: WA.RET.070.1.426.2.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w wysokości  stawki opłat  

za wodę  2,95  zł/m3 netto.  

 

Kanalizacja 

 

Długość sieci kanalizacyjnej odbierających ścieki od  mieszkańców Gminy w ramach zbiorowego 

odprowadzania ścieków wynosi  17,25 km.  

W 2018 r. Urząd Gminy Dmosin w związku ze złożonymi wnioskami właścicieli nieruchomości wydał                         

14 warunków technicznych na budowę przyłącza kanalizacyjnego, na podstawie których wykonano                         

11 przyłączy do sieci kanalizacyjnej.  

W 2018 r. przyjęto do eksploatacji kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej o długości  3,04 km w miejscowości 

Dmosin Pierwszy.  Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Dmosinie 

Pierwszym prowadzone były w okresie od stycznia 2018 r. do listopada 2018 r. Inwestycja finansowana 

jest z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym 



    42 

 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w wysokości:  873 362,00 zł, z pożyczki  

w  WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 321 930,00 zł  oraz z budżetu Gminy Dmosin w wysokości 601 779,03zł. 

Całkowita wartość inwestycji to 1 797 071,03 zł. 

W Wyniku inwestycji wykonano w szczególności: 

 kanał ścieków grawitacyjnych Ø 200 mm L=2 244,81 m,  

 kanał ścieków sanitarnych Ø 160 mm L=213,80m,  

 rurociągi tłoczne Ø 90 mm L=795,40m, 

 3 szt. przepompowni ścieków . 

Za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych  w pasie dróg powiatowych Gmina Dmosin jest zobowiązana  

do ponoszenia opłaty rocznej do Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Wysokość opłaty w 2018r. 

wyniosła  86 345,48 zł.  W 2019 r. opłata ta wyniesie 112 866,53 zł. 

Na terenie gminy Dmosin w 2018 r. obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                       

w Warszawie znak: WA.RET.070.1.426.2.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w wysokości stawki opłat za ścieki  

5,10 zł/m3 netto. 

 

Gminna oczyszczalnia ścieków 
 

Gmina Dmosin w 2010 r. pobudowała  mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków w Dmosinie 

Drugim o przepustowości Q śr./ dobę  = 140 m³, która działa w oparciu o nitryfikacyjno - denitryfikujący  

osad czynny z tlenową stabilizacją osadu.  

W 2018 r. oczyszczono  w  gminnej oczyszczalni 22 245 m3 ścieków dopływających zbiorczą kanalizacją 

sanitarną oraz 3.263 m3  ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego 

zlokalizowanego na terenie oczyszczalni. 

29 maja 2017 r. Rada Gminy Dmosin podjęła Uchwałę Nr XXVII/153/17 w sprawie przyjęcia „Regulaminu 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dmosin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.  

Przyjęcie przez Radę Gminy  „Regulaminu”  daje możliwość udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dmosin 

chętnym mieszkańcom Gminy na budowę lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Regulamin 

określił zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób  

jej rozliczenia. W 2017 roku Gmina Dmosin na podstawie przyjętego przez Radę Gminy Regulaminu 

udzieliła 5 dotacji celowych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, a w 2018 roku udzieliła  

1 dotacji celowej. 

 

Gmina Dmosin w 2018 r. przekazała dotację dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy 

Dmosin w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych. 

 

XIX. Infrastruktura drogowa 

 

Układ komunikacyjny dróg na terenie Gminy Dmosin stanowią: 

Droga wojewódzka  704 relacji Jamno-Brzeziny o długości 11,8 km 

Drogi powiatowe  o łącznej długości 49,50 km. 

Drogi gminne  o długości 61,415 km. 

Drogi wewnętrzne o łącznej długości ok. 200 km w tym o nawierzchni bitumicznej 3,630 km 
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Wykaz dróg gminnych przedstawia poniżej tabela: 

Lp. Nr  drogi                              Nazwa drogi    Długość   
    w km 

  1. 121051E  Kolonia Zarębów - Szczecin 3,503  

  2. 120318E Nowostawy Górne – Nowostawy Dolne 0,196 

  3. 120053E Gózd – Dmosin 3,140 

  4. 120065E Głowno – Gózd  2,578   

  5. 120067E Wola Lubiankowska – Rozdzielna - Kuźmy 1,854 

  6. 120067E Kuźmy – Nadolna 4,003 

  7. 121052E Grodzisk – Salomejka – Michałów - Teresin 6,272 

  8. 121053E Lubowidza – Wola Cyrusowa 2,180 

  9.  121002E Poćwiardówka –Wola Cyrusowa  1,538 

10. 121054E Kołacinek - Kotulin 0,339 

11.   121055E Dmosin Wieś – Dmosin Pierwszy  0,650 

12. 121056E Wiesiołów - Rozdzielna 2,422 

13. 121057E Dmosin Drugi  0,400 

14.  121058E Kołacin – Bielanki 1,300 

15. 121067E Nadolna Wieś – Teresin  1,600 

16. 121059E Nowostawy Dolne  1,700 

17. bez nr Nowostawy Dolne  0,350 

18.  121060E Osiny  0,375 

19. 121061E Borki - Janów 3,527 

20.  bez nr  Nagawki – Wola Cyrusowa 2,337 

21. bez nr  Lubowidza 0,331 

22. bez nr Kamień - Nadolna 2,115 

23. 121064E Kałęczew 1,044 

24. 121062E Kraszew - Nadolna 3,135 

25. 121063E Kołacinek – Koziołki  5,581 

26. bez nr Wola Cyrusowa Kolonia  0,639 

27. bez nr Szczecin - Osiny 2,800   

28.  Kołacin – Syberia  2,240     

29. bez nr Kołacin - Koziołki 0,986 

30. 121070E  Kołacinek - Zacywilki 1.130 

33. bez nr  Borki – Piaski Rudnickie 1,130 

         RAZEM 61,415 

 

 

Gmina Dmosin posiada 8 obiektów mostowych o łącznej długości 131,5 mb, które zlokalizowane są            

w ciągu dróg gminnych i lokalnych w następujących miejscowościach: 

 Dmosin Drugi o długości  - 23,00 mb; 

 Dmosin Drugi -Wierzbówka o długości - 16,50 mb; 

 Dmosin Drugi -Wierzbówka o długości - 13,00 mb; 

 Kraszew o długości – 17 mb; 

 Koziołki o długości - 19,50 mb; 

 Kamień o długości - 8,50 mb; 

 Nowostawy Dolne – 16 md; 

 Kołacin ( Kołacin Praga droga lokalna) – 18 mb. 
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W roku 2018 została wykonana modernizacja nawierzchni na następujących drogach: 

Drogi gminne: 

 Michałów – Teresin o długości  1,697 km i szerokości 3,50 m 

 Nowostawy Górne  – Nowostawy Dolne o długości 200 mb i szerokości 4,50 m. 

Drogi wewnętrzne w miejscowościach:   

 Zawady o długości  1,250 km  i szerokości 3,50 m 

 Kołacin o długości  140 mb i szerokości  4,00 m. 

 

W ramach prac przygotowawczych do przebudowy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych w 2018 r. 

wykonano: 

 mapy do celów projektowy dla drogi gminnej Dmosin - Gózd,   

 mapy do celów projektowy dla drogi wewnętrznej  Osiny PGR,  

 mapy z projektem podziału działek w Woli Cyrusowej,   

 

Zlecono również wykonanie projektów przebudowy dróg lokalnych.  

Wydatki majątkowe związane z przybudową dróg gminnych i wewnętrznych, przepustów oraz  

prac dokumentacyjnych w 2018 roku wyniosły   1 221 172,00 zł. 

Na wykonanie nawierzchni drogi gminnej Michałów – Teresin Gmina Dmosin otrzymała dotację z Urzędu 

Marszałkowskiego w kwocie  213 890,00 zł.   

W ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone  

były następujące prace remontowe:   

 uzupełnianie ubytków w nawierzchni przy użyciu emulsji z grysem w ilości  44,38 t.; 

 naprawa i konserwacja barier mostowych na siedmiu obiektach mostowych 

 uzupełnianie ubytków w poboczach w ilości 216 t. tłucznia; 

 wymiana przepustu drogowego w miejscowości Szczecin o długości 12 mb; 

 usuwanie zakrzaczenia z pasa drogowego; 

 montaż znaków drogowych w ilości 26 szt. 

 

Na remonty bieżące dróg o nawierzchni tłuczniowo żwirowych w 2018r.  zakupiono i wbudowano tłuczeń 

w ilości 1.606,00 t. 

 

W okresie zimowym  prowadzone były zadania związane ze zwalczaniem gołoledzi i odśnieżaniem dróg  

gminnych i wewnętrznych. 

 

W dniu 11 września na podstawie Uchwały  Nr XLIII/244/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 10 września 2018r.  

oraz Uchwały  Nr XLIII/245/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w 2019 r. dla Powiatu Brzezińskiego, została podpisana pomiędzy Powiatem 

Brzezińskim a Gminą Dmosin Umowa Partnerska, której przedmiotem jest ustalenie zasad i warunków 

współpracy między Powiatem Brzezińskim a Gminą Dmosin w zakresie realizacji projektu w ramach 

rządowego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019” na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150E w miejscowości Dmosin”.                         

W ramach zawartej Umowy Gmina Dmosin w 2019 r. udzieli dotacji dla Powiatu Brzezińskiego  

na przebudowę przedmiotowej drogi powiatowej w kwocie 360 000,00 zł. 

 



    45 

 

Decyzje na zajecie pasa drogowego 

W 2018 r. wydano  8 decyzji  administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,  9 decyzji  administracyjnych 

na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami  

lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym oraz  1 decyzję na lokalizację zjazdu indywidualnego. 

 

Ochrona zwierząt 

 

W związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U.  z 2017r. poz. 1840) Rada 

Gminy Dmosin Uchwałą nr XXXIV/205/2018 z dnia 22 marca 2018r. przyjęła do realizacji  ”Program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Dmosin na rok 2018”. 

Poprzez realizację Programu Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin opiekę  

w schronisku dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin  

i prowadzenie akcji adopcyjnej od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zostało zlecone  

po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym  schronisku  „Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego 

Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne 

z siedzibą Wojtyszki.   

W roku 2018 zostało odłapanych 30 szt. bezdomnych psów, które zostały przewiezione do schroniska. 

Ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień 01.01.2018r. wynosiła 104 psy oraz na dzień 

31.12.2018r.  –  92 psy . W trakcie 2018r. zostało oddanych do adopcji 27 psów.  

Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,  

W roku 2018 gmina zawarła umowę na usługi rakarskie, która zapewniała odbiór zwłok padłych zwierząt                         

z terenu Gminy Dmosin.              

 

XX. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych  

i ich zagospodarowanie na terenie gminy Dmosin w roku 2018 realizowany były przez firmę TONSMEIER 

Centrum Sp. z o. o. w Kutnie Oddział w Łowiczu, która została wybrana w trybie przetargu 

nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. 

 

Odbiorem i zagospodarowaniem  odpadów komunalnych Gmina Dmosin objęła nieruchomości 

zamieszkałe oraz  domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, przez część roku. 

Na dzień 31.12.2018r. systemem objętych było 4 296 osób: 

 selektywną zbiórkę zadeklarowało 4 168 osób,  

 w sposób zmieszany odpady gromadziło 128 osób. 

W ramach działania systemu oraz w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina  

Dmosin doposaża wszystkich mieszkańców objętych systemem w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz worki do segregacji (żółty, zielony, niebieski i brązowy). 

W 2018 roku gmina Dmosin osiągnęła następujące poziomy recyklingu: 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 10,88 %  

przy obowiązującym do osiągnięcia w roku 2018 poziomie 40 %, 

 poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 38,96 % przy obowiązującym  

do osiągnięcia w roku 2018 poziomie 30 %. 
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Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru Gminy odpadów komunalnych                        

w latach 2013 – 2018 przedstawia tabela poniżej. 

 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury      3,630 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

0,900   2,980   

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

93,300 130,800 162,600 91,016 136,754 149,150 

15 01 07 Opakowania ze szkła 7,700 0,900 24,200 44,520 60,680 63,560 

16 01 03 Zużyte opony   2,800  0,860 5,200 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory    0,050   

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 

  3,000    

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

2,000      

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11 

97,500 164,000 110,800 149,087 46,910 42,240 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 
31 

   0,029 0,020 0,046 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

0,100      

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35 

    1,180 1,400 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji      64,040 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

476,500 609,200 622,900 678,229 830,588 846,930 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 24,300 34,100 19,700 41,300 51,340 69,200 

RAZEM ODPADY 702,300 939,000 946,000 1007,211 1128,332 1245,396 

Ilość mieszkańców objętych systemem 4430 4410 4396 4329 4320 4296 

Ilość odebranych odpadów na 1 mieszkańca 
objętego systemem ( w kg) 

158,5 213 215 233 261 290 

  

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dmosin w 2018 r. wyniosła 1.245,396 Mg,                  

z czego 846,930 Mg stanowiły niesegregowane – zmieszane odpady komunalne, co stanowi  68 % ogółu 

zebranych odpadów komunalnych. 

Koszt związany z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem oraz unieszkodliwianiem odpadów komunalnych                        
w roku 2018 wyniósł  527 497,92 zł. 
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Rejestr działalności regulowanej 

 

Na podstawie  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w Urzędzie prowadzony jest rejestr 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

Na dzień 31.12.2018 r. w rejestrze działalności regulowanej figurowało 8 przedsiębiorców,  1 wpis został  

w 2018 roku wykreślony na wniosek przedsiębiorcy. 

 

Zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych  

 

Wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych odbywa się na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz uchwały  

Nr XV/119/2012 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na dzień 31.12.2018r. w ewidencji udzielonych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dmosin figurowało 11 przedsiębiorców.  

 

XXI. OŚWIATA 

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół należy do zadań 

własnych gminy.  

 

W wyniku reformy edukacji przeprowadzonej w 2017 r. na podstawie ustawy Prawo oświatowe  

( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) została zreformowana struktura placówek oświatowych. W Gminie Dmosin  

w 2018 roku istniała sieć placówek edukacyjnych, począwszy od poziomu edukacji przedszkolnej, poprzez 

obowiązkowe ośmioletnie szkoły podstawowe oraz kontynuowano wygaszanie klas gimnazjum. 

 

Na terenie Gminy Dmosin w 2018 r. funkcjonowały następujące placówki oświatowe:  

 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie z oddziałami przedszkolnymi, punktem 

przedszkolnym oraz klasami  wygaszanego gimnazjum, 

 

 Szkoła Podstawowa w Kołacinie z oddziałem przedszkolnym wraz z Filią Szkoły Podstawowej  

w Kołacinie w Woli Cyrusowej z oddziałem przedszkolnym. 
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Liczba oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia tabela poniżej. 

 

Placówka oświatowa 

Rok szkolny 

2017/2018 
od 01.01.2018r. do 31.08.2018r 

2018/2019 
od 01.09.2018r. do 31.12.2018r. 

klasy 
Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

klasy 
Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Brzechwy 
w Dmosinie 

oddziały Szkoły Podstawowej I - VII 11 196 I - VIII 13 221 

oddziały Gimnazjum w 
Dmosinie 

II - III 4 74 III 2 36 

oddziały przedszkolne „0” 2 47 „0” 3 41 

oddziały Punktu 
Przedszkolnego 

Poniżej 
„0” 

1 15 
Poniżej 

„0” 
1 19 

Szkoła 
Podstawowa 
w Kołacinie  

oddziały Szkoły Podstawowej 
w Kołacinie 

I - VII 7 72 I - VIII 8 90 

oddziały przedszkolne „0” 1 20 „0” 1 19 

oddziały Filii Szkoły 
Podstawowej  
w Kołacinie  
w Woli Cyrusowej 

I  i  III 2 12 II 1 3 

oddziały przedszkolne Filii 
Szkoły Podstawowej w 
Kołacinie w Woli Cyrusowej 

„0” 1 7 „0” 1 6 

 Razem 29 443 Razem 30 435 

 

Łącznie w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dmosin w 2018r. uczyło się: 

 

W roku szkolnym 2017/2018 – 443 uczniów, w tym: 

 w klasach I - VII szkół podstawowych – 280 uczniów 

 w kasach II - III gimnazjum – 74 uczniów 

 w oddziałach przedszkolnych i punkcie przedszkolnym – 89 przedszkolaków 

 

W roku szkolnym 2018/2019 – 435 uczniów, w tym: 

 w klasach I – VIII szkół podstawowych –  314 uczniów 

 w kasach III gimnazjum –  36 uczniów 

 w oddziałach przedszkolnych i punkcie przedszkolnym  –  85 przedszkolaków  

 

 

 

 

 

 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat ilość nauczyciel według stopnia awansu zawodowego  

w poszczególnych szkołach według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. 
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Placówka oświatowa 
Liczba etatów 

Ogółem Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Szkoła podstawowa  
w Dmosinie 

30,83 0,89 3,05 12,67 14,22 

Szkoła podstawowa  
w Kołacinie 

16,94 0,33 2,61 7,11 6,89 

Razem etatów 47,77 1,22 5,66 19,78 21,11 

 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat ilości pracowników administracji i obsługi  
w poszczególnych szkołach według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. 
 

Placówka  
oświatowa 

Liczba etatów 

ogółem 
Pracownicy 
ekonomiczno-
administracyjni 

Pracownicy 
zatrudnieni  
w charakterze 
pomocy 
nauczyciela 

Pracownicy 
obsługi 

Pracownicy 
kuchni  
i stołówki 

Szkoła podstawowa  
w Dmosinie 

13 3 1 6 3 

Szkoła podstawowa  
w Kołacinie 

3,25 0,75 0 2,5 0 

Razem etatów 16,25 3,75 1 8,5 3 

 

Funkcjonowanie kuchni i stołówek szkolnych 

W szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin w 2018r. 
funkcjonowały kuchnie i  stołówki szkolne.  Celem ich prowadzenia  było  zapewnieniu żywienia uczniom                 
i przedszkolakom. 
 
Do Szkoły Podstawowej w Kołacinie obiady były dowożone przez intendenta, zatrudnionego w Szkole 
Podstawowej w Dmosinie. 
 
W grupie uczniów korzystających ze stołówek szkolnych są uczniowie, którym wydawano bezpłatne 
obiady, sfinansowane przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie.   
 
Wysokość wpłat  za posiłki  szkolne wyniosła za 2018 rok 130 481,07 zł. w tym na pokrycie kosztów 
bezpłatnych obiadów GOPS przeznaczył  kwotę 27 421,80 zł. 
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Tabela przedstawiająca średnią dzienną liczbę posiłków w 2018r. przygotowywane przez stołówkę szkolną 
w Szkole Podstawowej w Dmosinie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 
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Liczba uczniów korzystających z posiłków 
 

liczba 
posiłków 
w 2018r. 

Wydawane posiłki w okresie   
I – VI 2018 – średnia/dzień 

Wydawane posiłki w okresie 
IX – XII 2018 średnia/dzień 

Razem 
w 
okresie 
I – III 
2018 

Dmosin Kołacin 

Razem 
w 
okresie 
IX-XII 
2018 

Dmosin Kołacin 
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Śniadanie  5.940 15 15 15 0 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 

Drugie 
śniadanie/ 
podwieczorek  

3.240 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 

Obiad 
dwudaniowy 

29.880 28 28 28 0 0 0 0 138 97 77 20 41 34 7 

Obiad 
jednodaniowy 

22.680 126 90 46 44 36 27 9 0 0 0 0 0 0 0 

Razem obiady 52.560 154 118 74 44 36 27 9 138 97 77 20 41 34 7 

  

W 2018r. kuchnia przygotowała  dla Punktu przedszkolnego śniadań i podwieczorków 9.180 w tym: 

 w I półroczu – średnio - dziennie 15  śniadań 

 w II półroczu – średnio  - dziennie 18 śniadań i średnio dziennie 18 podwieczorków 

 

Obiadów jednodaniowych 22.680 i dwudaniowych 29.880 w tym:  

dla Szkoły Podstawowej w Dmosinie 

  w I półroczu – średnio – dziennie 28 dwudaniowych i 90 jednodaniowych w tym 44 bezpłatne 

finansowane z GOPS. 

  w II półroczu – średnio  - dziennie 97 dwudaniowych w tym 20 bezpłatnych finansowanych  

z GOPS. 

dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie 

 w I półroczu – średnio – dziennie 36 jednodaniowych w tym 9 bezpłatnych finansowanych  
przez GOPS. 

  w II półroczu – średnio  - dziennie  41  dwudaniowych  w tym 7 bezpłatnych finansowanych  
przez GOPS. 

 

Ogólny koszt utrzymania stołówek szkolnych w 2018 r. wyniósł 249 092,13 zł. 

Stołówki szkolne i przedszkolne Kwota 

wydatki bieżące, w tym: 249 092,13 zł  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane  136 386,09 zł 

wydatki statutowe ( energia, woda, środki czystości itp.) 23 110,01 zł 

Koszt zakupu produktów żywnościowych do przygotowania 

posiłków  

89 596,03 zł 
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Zadania oświatowe są finansowane z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. 
 
Gmina Dmosin w 2018 r. otrzymała subwencję oświatowa w wysokości  3 245 870,29 zł. oraz dotacje                         

z innych źródeł w kwocie  299 050,99 zł.  łącznie  3 544 920,99 zł. 

Ogólny koszt zadań oświatowych poniesiony przez Gminę Dmosin w 2018 r. wyniósł 5 714 699,41 zł. 

 
Zestawienie dochodów w oświacie przedstawia tabela poniżej 
 

Dochody 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota Procent 

1 Subwencja oświatowa 3 245 870,00 92,57% 

2 Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 
na dzieci do lat 5 na oddziały przedszkolne  

51 607,90 1,47% 

3 Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 
na dzieci do lat 5 na Punkt przedszkolny 

21 920,00 0,63% 

4 Dotacja celowa na stypendia szkolne 18 307,00 0,52% 

5 Dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „ 
Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa” 

16 000,00 0,46% 

6 Dotacja celowa na obiady dla dzieci „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (GOPS Dmosin) 

9 495,60 0,27% 

7 Środki własne na obiady dla dzieci (GOPS Dmosin) 17 926,20 0,51% 

8 Wpłaty za obiady ( wpłaty uczniów, nauczycieli i inne GOPS-y) 62 562,15 1,78% 

9 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na program „Z błękitem nieba w drogę 
ruszamy, wiatr, wodę i słońce wykorzystamy” 

25 000,00 0,71% 

10 Dotacja celowa na realizację projektu „Modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” 

16 351,06 0,47% 

11 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 831,37 0,05% 

12 Dochody z najmu sali gimnastycznej, gabinetu lekarskiego 5 991,02 0,17% 

13 Wpływy różne  13 431,13 0,39% 

14 Dotacja na dofinansowanie dla szkół na zakup podręczników, 
materiałów edukacyjnych i ćwiczeń 

38 627,56 1,08% 

 Razem 3 544 920,99 100,00% 

 
 

 
 
 

91,56%

1,46%

0,62%

0,52%

0,45% 0,27% 0,51%
1,76% 0,71% 0,46% 0,05% 0,17%

0,38%

1,08%

Statystyka procentowa dochodów w oświacie w 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Wydatki 

Rodzaj wydatku Kwota procent 

1 Szkoły podstawowe 2 926 393,62 51,20% 

2 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  322 229,99 5,64% 

3 Przedszkola – opłaty za dzieci z gminy Dmosin 
uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 

239 829,55 4,20% 

4 Wydatki na Punkt przedszkolny i opłaty za dzieci z gminy 
Dmosin uczęszczające do innych punktów przedszkolnych 
na terenie innych gmin 

156 301,56 2,74% 

5 Gimnazjum 882 514,73 15,44% 

6 Dowożenie uczniów do szkół 496 429,46 8,69% 

7 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6 086,02 0,11% 

8 Stołówki szkolne 159 496,10 2,79% 

9 Zakup produktów do przygotowania posiłków w 
stołówkach szkolnych 

130 565,76 2,28% 

10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i pracy z dziećmi z orzeczeniami 

95 010,16 1,66% 

11 Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników i ćwiczeń 38 627,56 0,68% 

12 Pozostałe działania w oświacie w tym: na realizację 
projektu „Modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” oraz ZFŚS 

115 913,19 2,03% 

13 Świetlice szkolne  122 376,51 2,14% 

14 Stypendia szkolne 22 925,20 0,40% 

 Razem 5 714 699,41 100,00% 
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Projekty realizowane w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin  w 2018r.  
 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  
 

 Złożony przez Gminę Dmosin w dniu 20 listopada 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosek  

o dotację do „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa”, został rozpatrzony pozytywnie i Gmina  

w 2018 r. otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych  

do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami w wysokości 16 000,00 zł. Wkład własny Gminy 

Dmosin wyniósł 4 000,00zł tj. 20 % kosztów projektu. 

Łączny koszt realizacji programu przez szkoły prowadzone przez Gminę Dmosin to 20 000 zł. 

Wysokość zrealizowanych zakupów książek w poszczególnych szkołach wyniósł: 

 Szkoła Podstawowa w Kołacinie   5 000,00 zł., 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie  15 000,00 zł. 

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa było m. in. wzmocnienie zainteresowań  

i aktywności czytelniczej uczniów.  

 

 „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”  
 

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Dmosinie. 

Projekt był finansowany przez: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości w formie     

dotacji w wysokości – 25 000,00 zł 

 Gminę Dmosin - w kwocie – 4 416,00 zł. 

Koszt całkowity projektu – 29 416,00 zł. 

W ramach projektu zrealizowano wycieczki, zajęcia warsztatowe i  konkursy. Zakupione zostały pomoce 

dydaktyczne i nagrody rzeczowe. W projekcie uczestniczyło 320 uczniów SP w Dmosinie.  

 

 „Czyste powietrze zdrowy człowiek”   
 
Projekt realizowany od 1 września 2018 r. do 20 czerwca 2019 r. przez Szkołę Podstawową w Kołacinie. 

Projekt finansowany przez: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości w formie  

dotacji w wysokości - 29 900,00 zł 

 Gminę Dmosin - własny w kwocie - 3 390,00 zł.  

Koszt całkowity projektu - 29 416,00 zł. 

W ramach projektu szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne, zorganizowała wycieczki, zajęcia terenowe, 

warsztaty stacjonarne. Przewidziano nagrody w różnych konkursach. Zostały również zakupione artykuły 

biurowe, papiernicze i eksploatacyjne. 

Realizowany projekt ma za zadanie wykształcić nowe spojrzenie na środowisko i jego walory, oraz nauczyć 

jak chronić przyrodę i racjonalnie korzystać z jej dóbr.   

 

Realizacja innych zadań w zakresie oświaty wynikających z ustaw 

 

Zwrot dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkańców gminy Dmosin, 

uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego  

oraz do publicznych oddziałów i przedszkoli na terenie innych gmin. 
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W 2018 r. do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz niepublicznych przedszkoli, których 

siedziby znajdują się na terenie sąsiednich gmin uczęszczały dzieci z terenu gminy Dmosin, za które Gmina 

Dmosin była zobowiązana przekazywać zwrot dotacji za wychowanie przedszkolne. 

Wydatki związane z przekazaniem dotacji innym gminom, z przeznaczeniem na dofinansowanie 

niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Dmosin oraz zwrot kosztów 

związanych z korzystaniem przez dzieci z Gminy Dmosin z wychowania przedszkolnego w placówkach 

innych gmin wyniosły w 2018 r.  239 829,55 zł. 

 

Zwrot kosztów dowożenia uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności 

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  

do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej należy  

do zadań gminy. 

W 2018 r. Gmina Dmosin podpisała 8 umów na zwrot kosztów dowozu dziecka i opiekuna oraz zwrot 

dokonywany jest na podstawie zawartego z Powiatem Zgierskim Porozumienia - w sprawie współdziałania  

w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Głownie. 

Łączny koszt gminy w 2018 r. na realizację powyższego  zadania wyniósł 59 565,00 zł. 

 

Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Dmosin 

Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego, oraz dzieci 

objętych obowiązkiem szkolnym jest zadaniem własnym gminy.  

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, droga z domu do szkoły nie może przekraczać: 

 3 kilometrów – w przypadku dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz uczniów klas I – IV szkół podstawowych,  

 4 kilometrów – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum. 

Gmina Dmosin wykonuje przewóz zarówno własnymi środkami transportu ( 2 autobusy szkolne),  

jak i powierza wykonanie tego zadania podmiotowi specjalizującemu się w transporcie osób wyłonionemu 

w drodze przetargu ( 2 BUS-y).  

Autobusami szkolnymi będącymi własnością gminy Dmosin  w 2018 r. dowożonych było  w dniach zajęć 

edukacyjnych  ok. 135 uczniów , natomiast BUS-mi ok. 90 uczniów. 

Tabela poniżej przedstawia koszty dowożenia uczniów do szkół poniesione przez Gminę Dmosin w 2018r. 

Łączny koszt dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dmosin w 2018r. wynosił  436 864,46 zł 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje dzieciom i młodzieży od momentu rozpoczęcia 

nauki. Pomoc przysługuje do czasu zakończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku 

życia.  

Przepisy wyróżniają następujące rodzaje świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym: 

 stypendium szkolne, 

 zasiłek szkolny. 

W 2018 r. w Gminie Dmosin pozytywnie zostało rozpatrzonych 56 wniosków o przyznanie stypendium 

szkolnego.  Łącznie na stypendia szkolne w 2018r. przeznaczono 22 925,20 zł w tym z dotacji z Urzędu 

Wojewódzkiego 18 307,00 zł i z budżetu Gminy Dmosin 4 618,00 zł. co stanowi 20%  
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Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

Od 1 września 2017 r., zgodnie z ustawą  Prawo oświatowe pracodawcom zarówno osobom fizycznym  

jak i prawnym, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin 

w 2018 r. zostało przekazane pracodawcy w wysokości 8 081,00 zł, na podstawie wydanej decyzji 

administracyjnej. Środki na ten cel Gmina Dmosin otrzymała z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

 

XXII. Pomoc społeczna 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną  w celu 

realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie określa jego statut, a także ustawy oraz akty 

wykonawcze do ustaw. 

Podstawowym zadaniem i celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości, poprzez 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji 

ze środowiskiem. 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wymaga dopasowania oraz dostosowania działań z wielu 

obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców Gminy.  

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dmosinie zatrudnione są 4 osoby: kierownik, dwóch 

pracowników socjalnych i jeden pracownik do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych                         

i funduszu alimentacyjnego.  

 

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy, dotacji z budżetu państwa na zadania 

własne i środków budżetu państwa na zadania zlecone. 

Łącznie wydatki na pomoc społeczną w 2018r. wyniosły: 5 662 645,30 zł. z czego 562 430,13zł. - 9,93%                         

z budżet Gminy Dmosin, natomiast  pozostałą część 5 100 215,17 zł. – 90,07% z budżetu państwa.  
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Struktura wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018r. 

Rodzaj wydatku - świadczenia 
Finansowane 
z budżetu państwa 

Finansowane 
z budżetu gminy 

RAZEM 

Zasiłki okresowe 24 203,74 zł.    24 203,74 zł. 

Zasiłki celowe  24 867,97 zł. 24 867,97 zł. 

Program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” 

71 885,00 zł. 28 526,18 zł. 100 411,18 zł. 

Zasiłki stałe 105 332,52 zł.  105 332,52 zł. 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy 
społecznej 

 273 932,74 zł. 273 932,74 zł. 

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach 
zastępczych 

 20 988,43 zł. 20 988,43 zł. 

Usługi opiekuńcze  411,23 zł. 411,23 zł. 

Asystent rodziny  2 505,14 zł. 2 505,14 zł. 

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego 

1 643 336,07 zł. 10 191,83 zł. 1 653 527,90 zł. 

Realizacja ustawy „Pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci” – 500+ 

3 001 209,65 zł.  3 001 209,65 zł. 

Realizacja świadczenia „Dobry start” 159 400,00 zł.  159 400,00 zł. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 
pobierających zasiłki stałe 

8 464,80 zł.  8 464,80 zł. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 
pobierających ŚP, SZO, ZDO 

15 600,96 zł.  15 600,96 zł. 

Utrzymanie GOPS 70 646,00 zł. 161 541,85 zł. 232 187,85 zł. 

Wydatki na świetlicę profilaktyczno- 
wychowawczą 

  39 464,76 zł. 39 464,76 zł. 

Karta Dużej Rodziny 136,43 zł.  136,43 zł. 

RAZEM 5 100 215,17 zł. 562 430,13 zł. 5 662 645,30 zł. 

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Pomoc i wsparcie w gminie Dmosin z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 168 osób ze 124 rodzin,  

co stanowiło 3,9% wszystkich mieszkańców gminy. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej ich liczba osiągnęła poziom 139 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 13 osób. 

W gminie Dmosin najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin  

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej 

w 2018 roku było kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie  

oraz  bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 

Powody udzielania pomocy i wsparcia Liczba 
rodzin 

ubóstwo 65 

Długotrwała lub ciężka choroba 61 

Niepełnosprawność 59 

Bezrobocie 42 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego - ogółem 

6 

Alkoholizm 3 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 3 
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domowego – rodziny niepełne 

Bezdomność 1 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego – rodziny wielodzietne 

1 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 1 

 

UDZIELONE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Formy pomocy Liczba 
rodzin 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Zasiłki stałe 21 21 207 

Zasiłki okresowe 19 19 77 

Schronienie 1 1 59 

Posiłek 30 53 5 709 

Usługi opiekuńcze 1 2 40 

Zasiłki celowe i w naturze 
ogółem 

108 110 X 

Odpłatność gminy za 
pobyt w Domu Pomocy 
Społecznej 

11 11 118 

Praca socjalna 73 X X 

Poradnictwo 
specjalistyczne 

7 X X 

 

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

Warunki nabywania świadczeń rodzinnych określa ustawa  z dnia 28 listopada 2003r. o  świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.). 

Na świadczenia rodzinne  składają się: 

 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami; 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze; 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka; 

 świadczenie rodzicielskie oraz zasiłek dla opiekuna. 

 

 

STRUKTURA WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Liczba 
świadczeń 

Kwota wypłaconych 
świadczeń 

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO 

1 Zasiłek rodzinny 4 871 561 607,25 zł. 

2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 27 25 053,02 zł. 

3 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

131 50 234,49 zł. 
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4 Dodatek  z tytułu samotnego wychowywania dziecka 106 21 358,40 zł. 

5 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

204 22 140,00 zł. 

6 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 453 27 150,02 zł. 

7 Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania 

952 44 770,60 zł. 

8 Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

460 42 859,92 zł. 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA  Z TYTŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 

9 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 44 44 000,00 zł. 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 

10 Świadczenie rodzicielskie 70 65 207,00 zł. 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

11 Zasiłek pielęgnacyjny 866 137 055,00 zł. 

12 Świadczenie pielęgnacyjne 179 264 383,00 zł. 

13 Specjalny zasiłek opiekuńczy 163 86 900,00 zł. 

14 Zasiłek dla opiekuna 48 25 760,00 zł. 

SKŁADKI NAUBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE 

15 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
opłacane za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne 

84 34 143,48 zł. 

16 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

114 16 588,65 zł. 

17 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 

48 7 088,96 zł. 

 

 

 

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH – 500+ 

 

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania  i wypłacania 

określa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli tzw. ustawa 500+. Jej celem  

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim  

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, na drugie i kolejne dziecko  

w rodzinie – bez względu na wysokość dochodu. W przypadku wnioskowania na pierwsze dziecko, dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 800 zł. W sytuacji, gdy członkiem rodziny  

jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł. 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

Lp Świadczenie Liczba świadczeń 

1 Świadczenie wychowawcze – 500+ 5 932 
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PROGRAM „DOBRY START” - 300+ 

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r., w którym 

opublikowano szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”. 

Zgodnie z rozporządzeniem, świadczenie „Dobry start” w  wysokości 300,00 zł.  przysługuje dla wszystkich 

uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Rodziny otrzymują je bez względu na dochód.    

 

ŚWIADCZENIA  „Dobry Start” 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń 

1 Świadczenie „Dobry start” – 300+ 514 

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

GOPS  w Dmosinie realizował także świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które przyznawane  

są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak 

nie wyższej niż 500 zł. miesięcznie. 

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. 

Świadczenia te  przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty 725 zł. Do świadczenia z funduszu ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica  

na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała 

się bezskuteczna. Świadczenie z funduszu przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią  

18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej  do ukończenia przez nią 25 roku 

życia, albo w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

 

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń 

1 Świadczenie funduszu alimentacyjnego 313 

 

 

DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela 

tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

uprawnionej jeśli: 

1) osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

2) osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy 

złoży do organu  właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika 

alimentacyjnego. 
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Struktura odnotowanych wpłat od dłużników z tytułu zwrotów na rzecz zadłużenia oraz ich podział                     

w 2018 r. 

 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z odsetkami 
ustawowymi 

 
65 994,86zł. 

 

Przekazane przez gminę na dochody własne 
w tym: 
z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 

15 712,35 zł. 
 

0,00 zł. 
 

Przekazane na dochody budżetu państwa 
w tym: 
odsetki ustawowe 
z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 

50 282,51 zł. 
 

26 713,94 zł. 
0,00 zł. 

 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno                      

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom                     

z przynajmniej trójką dzieci.  Wydawana jest na mocy ustawy o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017r. 

poz. 1832 z późn. zm.). 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać m.in. z katalogu 

oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju, a oferta zniżek sukcesywnie  

jest poszerzana. 

W terminie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.: 

• wpłynęło 10 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR, 

• wydano 51 kart dla członków rodzin, i dodatkowo 45 kart elektronicznych. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dmosin w latach 2014 - 2020 

 

W ramach swych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania zawarte w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dmosin i programach: 

 Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Dmosin na lata 2016 – 2018; 

 Gminnym  Programie  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Dmosin  na lata 2017 – 2021; 

 Gminnym  Programie  Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dmosin  na rok 2017 – 2019; 

 Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dmosin w latach 2014 – 2020 została 

przyjęta Uchwałą Nr XXVI/218/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dmosin w latach 2014 – 2020. 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dmosin w latach 2014 – 2020  

jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Cel główny Strategii to: „Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy Dmosin zagrożonych  

z różnych przyczyn wykluczeniem społecznym”. 

W strategii wytypowano 6 obszarów priorytetowych (osoby bezrobotne, osoby zagrożone ubóstwem                         

i wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte przemocą w rodzinie, osoby 

uzależnione od alkoholu i narkotyków, osoby starsze) i dla każdego obszaru wyznaczono cele strategiczne, 

które ułatwią realizację celu głównego: 

Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie bezrobociu na terenie Gminy Dmosin 

Cel strategiczny 2: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin dotkniętych ubóstwem 

Cel strategiczny 3:  Poprawa warunków społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych                         

w społeczności lokalnej 

Cel strategiczny 4: Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i łagodzenie jego skutków 

Cel strategiczny 5: Zahamowanie zjawiska uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz łagodzenie jego 

skutków 

Cel strategiczny 6: Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla osób starszych i ich aktywizacja. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dmosin na lata 2016 – 2018 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dmosin na lata 2016 – 2018 został przyjęty Uchwałą Nr 

XIX/105/16  Rady Gminy Dmosin w dniu 22 czerwca 2016r.    

Cel główny programu to: wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. 

Przyjęcie programu przewiduje szereg działań mających na celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka, 

zapobieganie narastania kryzysu poprzez pracę z rodziną naturalną oraz zapewnienie każdemu dziecku 

prawa do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego poprzez zatrudnianie do pracy  

z rodziną asystenta rodziny. 

W 2018 roku pomocą i wsparciem asystenta rodziny objęte zostały 2 rodziny z terenu Gminy Dmosin. 

W pieczy zastępczej w roku 2018 roku przebywało 4 dzieci z terenu Gminy Dmosin. 

Dzieci są umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: 

 w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 2 dzieci, 

 w rodzinach zastępczych zawodowych - 2 dzieci. 

W instytucjonalnej pieczy zastępczej nie przebywa aktualnie żadne dziecko z terenu gminy.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie współfinansował koszy pobytu 2 dzieci w pieczy 

zastępczej, jako zadanie własne - obowiązkowe z ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. Koszt pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. to kwota  

– 20 988,43 zł. 

W roku 2018 członkowie rodzin  przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej świadczonej przez psychologa 

zatrudnionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, z pomocy prawnej w Punkcie 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Dmosin oraz z pomocy pedagogicznej  pedagogów 

zatrudnionych w placówkach oświatowych. 



    62 

 

Na bieżąco prowadzony był monitoring sytuacji rodzin zagrożonych kryzysem oraz przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych przez pracowników socjalnych,  

prowadzona była także działalność informacyjno – edukacyjna. 

Monitoring obejmuje wizyty w środowisku, kontakty osobiste w siedzibie OPS, rozmowy telefoniczne, 

współpracę z instytucjami pomocowymi, Policją, kuratorami, szkołami. 

Pracownicy socjalni prowadzą rozmowy motywujące i wspierające. 

Gmina Dmosin tworzy oraz rozwija system opieki nad dzieckiem, w tym w formie placówek wsparcia 

dziennego oraz w formie pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych. Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w Dmosinie to placówka wsparcia dziennego 

przeznaczona dla dzieci i młodzieży  zamieszkałych na terenie Gminy. 

W 2018r. świetlica funkcjonowała w strukturach ośrodka pomocy społecznej.    

 

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w Rodzinie                 
dla Gminy Dmosin  na lata 2017 - 2021 
 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

dla Gminy Dmosin na lata 2017 - 2021 ustanowiony został  uchwałą  Nr XXX/174/17 Rady  Gminy  Dmosin  

z dnia  6 października 2017r.   

Jego realizację i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dmosinie                         

w porozumieniu z  gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Koordynatorem zadań objętych programem jest Kierownik GOPS. 

      Celem głównym programu  jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ograniczenie zjawiska przemocy 

w rodzinie, jego skutków oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin poprzez 

podejmowanie zintegrowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

Realizacja  zadań i celów szczegółowych Programu  w 2018 r. to: 

 ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 przerwanie stosowania przemocy przez sprawcę; 

 podniesienie poziomu wiedzy i świadomości lokalnej dotyczącej przemocy domowej; 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane                         

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprawa skuteczności podejmowanych działań. 

 

Wskaźniki ewaluacji programu 

 

 liczba interwencji domowych z powodu przemocy w rodzinie – 19 – 2017r.; 35 – 2018r. 

 liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej – 17- 2017r.; 2018r. - brak danych; 

 liczba sprawców przemocy domowej – 8 – 2017r.; 1 – 2018r. 

 liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty" – 8- 2017r.; 1 – 2018r. 

 

Gminny  Program  Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dmosin  na rok 2017 - 2019   

 
Gminny  Program  Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dmosin  na rok 2017 - 2019  uchwalony został  

w dniu 29 grudnia 2016r. przez Radę Gminy Dmosin uchwałą Nr XXIV/134/16. 

      Celami programu przeciwdziałania narkomanii są: 

 zmniejszenie ilości osób zażywających środki odurzające; 

 zmniejszenie nowych przypadków uzależnień; 
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 zmniejszenia strat zdrowotnych i innych szkód społecznych spowodowanych zażywaniem 

narkotyków; 

 zmniejszenie naruszenia prawa związanych z nieprzestrzeganiem ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii; 

 promowanie zdrowego, wolnego od środków uzależniających stylu życia dzieci, młodzieży  

i dorosłych; 

 podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję 

dostępności substancji narkotycznych a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną                         

w środowisku lokalnym; 

 dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń 

związanych z narkomanią i uwrażliwienie na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie                         

o dostępnych formach pomocy; 

 uświadamianie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć 

edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających                         

i narkotyków; 

 wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków                        

i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrożenie i realizację programów 

profilaktycznych; 

 organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

szczególnie z grup podwyższonego ryzyka. 

Środki finansowe konieczne na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą                    

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dmosin.   

W ramach wydatków na realizację programu sfinansowano przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dmosinie oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Kołacinie – koszt                         

1 850,00 zł. 

W warsztatach wzięli  udział uczniowie klas od V do VIII w szkole w Kołacinie oraz uczniowie klas VII – VIII          

i III Gimnazjum – szkoły w Dmosinie. 

Łącznie z zajęć profilaktycznych skorzystało – 140 uczniów ( 45 – Kołacin, 95 – Dmosin) 

Działania realizowane w 2018r. w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii polegały 

również na realizacji szkolnych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie gminy.   

Szkolne programy profilaktyczne są stworzone i modyfikowane wg potrzeb każdej ze szkół, a elementami 

tych programów są zagadnienia związane z narkotykami ale też z  innymi rodzaju używkami. 

 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty jako załącznik  

do uchwały Nr XXXII/193/2017 Rady Dmosin z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2018  

i jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie  

o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających  

do zapobiegania powstawania nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszania 

rozmiaru tych, które aktualnie występują oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie  

z już istniejącymi problemami. 
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Wszystkie prace w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych inicjuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Komisja składa się z 5-ciu osób, które zostały powołane zarządzeniem Nr 0050.119.2017 Wójta Gminy 

Dmosin z dnia 22 listopada 2017 r.    

W roku 2018 odbyło się 8 posiedzeń Komisji. 

 

W 2018 r. Komisja prowadziła 18 postępowań w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

Do Sądu skierowano w 2018 r.  5 wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego. 

W szkołach zarówno w Kołacinie jak i Dmosinie realizowana była profilaktyka uzależnień zgodnie                         

z założeniami programów profilaktycznych tych szkół. Szkoły podstawowe realizowały własne programy 

profilaktyczne w zakresie higieny nauki i wypoczynku, promocji zdrowia, kształtowania zdrowego stylu 

życia poprzez pogadanki z wychowankami i nauczycielami oraz odbyły się spektakle profilaktyczne.  

Poza tym w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

organizowano zajęcia w świetlicy profilaktyczno - wychowawczej, organizowano wypoczynek letni  

oraz organizowano zajęcia sportowe na boisku Orlik. 

Źródłem finansowania realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, są wpływy z opłat za zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W 2018  roku na realizację zadań ujętych w programie wydatkowano kwotę 38 894,68 zł. 

 

 

XXIII. Sport 

 

Realizacja projektu LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2018 

Gmina Dmosin w ramach w ramach projektu Lokalny Animator Sportu otrzymała dofinasowanie  

na zatrudnienie animatora sportu na okres  od 1 marca do 30 listopada 2018 r.  

Realizowane zadania przez animatora w ramach projektu: 

  Liga Orlikowa o Puchar Wójta Gminy Dmosin. 

Impreza odbywała się w każdą niedzielę wakacji. Udział wzięło 9 drużyn, w których wystąpiło ponad 100 

uczestników.  

 Dzień Sportu . 

Impreza rodzinna, około 100 uczestników: dzieci, młodzież, dorośli . Impreza zorganizowana  

we współpracy  Gminy Dmosin z Biblioteką Publiczną w Dmosinie, Świetlicą Profilaktyczno- Wychowawczą 

w Dmosinie. 

 Piknik Rodzinno-Piłkarski Anonimowych Alkoholików. 

Impreza organizowana od 6 lat we współpracy ze Wspólnotami AA z Dmosina, Brzezin, Głowna, 

Skierniewic, Zgierza, Radomska oraz Opoczna.  W imprezie  wzięło udział ponad 300 osób. 

  Gminny Turniej piłki ręcznej dla chłopców i dziewczynek klas I – IV.  

Odbyły się dwa turnieje w podziale na chłopców i dziewczyny. Zwycięzcy  uczestniczyli w  Turnieju 

Wojewódzkim. 

  Pikniki rodzinne organizowane na zakończenie roku szkolnego. 

Na boisku „Orlik” i całym kompleksie boisk sportowych w okresie od czerwca do października 2018 r. 

odbywały się  treningi sportowe ( gra w piłkę nożną, koszykówkę i inne) ,rozgrywki i zawody sportowe ,  
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animacje sportowe,  gry i zabawy. Atrakcyjnym projektem była Orlikowa Akademia Piłki Nożnej, w której 

dzieci poznały oprócz piłki nożnej mnóstwo nowych dyscyplin sportowych. 

 

Średnia dzienna liczba osób przebywających na obiektach sportowych w 2018 r. wyniosła 35 osób. 

 

 

XXIV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Program współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok został przyjęty uchwałą 

Rady Gminy Dmosin nr XXXI/178/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia „Rocznego 

programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. Głównym celem Programu współpracy 

Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi w 2018 była poprawa jakości życia oraz pełniejsze 

zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków  

do uczestnictwa w życiu publicznym.  Na realizację Programu Rada Gminy przeznaczyła 49 930,00 zł. 

 

Zarządzeniem Wójta Gminy Dmosin nr 0050.7.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie  ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w Gminie Dmosin w 2018 roku, został ogłoszony 

jeden otwarty konkursu ofert. Ogłoszenie dotyczyło wsparcia realizacji zadań w zakresie:  

 na zadanie I: Działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

 na zadanie II: Działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom Gminy aktywnych form spędzania 

wolnego czasu oraz działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 na zadanie III: Działania z zakresu pomocy społecznej: wspomaganie bezdomnych z terenu gminy 

Dmosin, polegające na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich 

potrzeb bytowych i społecznych. 

W konkursie ofert wpłynęły trzy oferty, po jednej na każde zadanie i ostatecznie zostały podpisane  

3 umowy, w tym: 

 na zadanie I z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze Stowarzyszeniem LZS BŁĘKITNI  

z siedzibą w Dmosinie.  

 na zadanie II z zakresu działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom Gminy aktywnych form 

spędzania wolnego czasu oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z Fundacją „Promienie 

słońca” w Dmosinie. Wysokość udzielonej dotacji: 4 500,00 zł., 

 na zadanie III z zakresu pomocy społecznej: z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 

Brzezińskie,  z siedzibą w Brzezinach. Wysokość udzielonej dotacji: 6 930,00 zł., 

 

Wysokość środków finansowych z dotacji oraz środków własnych, przeznaczonych przez organizacje 

pozarządowe na realizację poszczególnych zadań publicznych wyniosła: 

 

 na Zadanie I: z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

Koszt całkowity zadania - 41 667,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji  37 500,00 zł. Środki własne 

Stowarzyszenia  LZS Błękitni Dmosin – 4 167,00 zł. 

W ramach zadania Stowarzyszenie realizowało: 

zajęcia na boisku sportowym w okresie kwiecień - listopad oraz w okresie styczeń – marzec i grudzień  

na sali gimnastyczne w Dmosinie. Adresatami zadania byli: dzieci i młodzież jak i osoby dorosłe.  
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Łącznie zostało przeprowadzonych ok. 77 meczy piłkarskich pomiędzy LZS „Błękitni” a drużynami  

z zewnątrz. 

 

 Na Zadanie II: z zakresu działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom Gminy aktywnych form 

spędzania wolnego czasu oraz z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 Koszt całkowity zadania – 5 650,00 zł,  Wysokość udzielonej dotacji: 4 500,00 zł,.  Środki własne Fundacji 

„Promienie Słońca” w Dmosinie – 1 150,00 zł. 

W ramach realizacji podjęto działania aktywizujące (wycieczki piesze i autokarowe), 42 uczestników 

skorzystało z rehabilitacji wodnej, ponadto zorganizowano wycieczkę upamiętniającą historyczne miejsca 

zlokalizowane na terenie Gminy Dmosin. Zorganizowano Dzień seniora. Fundacja organizowała zajęcia 

namulane, w okresie od maja do listopada, uczestnicy mogli poznać różnego rodzaju techniki zdobienia 

przy wykorzystaniu papierotechniki, papierowej wikliny, filcu, drewna i innych.  Adresatami zadania  

byli seniorzy z terenu gminy, jak i dzieci, młodzież. 

 

 Na Zadanie III z zakresu pomocy społecznej 

Koszt całkowity zadania – 109 259,49 zł, Wysokość udzielonej dotacji: 6 930,00 zł, Środki własne 

Towarzystwa  Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Brzezińskie w Brzezinach– 103 329,49 zł. 

Gmina Dmosin poprzez realizację powyższego zadania zabezpieczyła w schronisku dla bezdomnych 

miejsce dla dwóch bezdomnych mężczyzn z Gminy Dmosin. 

 

 

 

XXV. Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie 

  

Instytucja Kultury  „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie” została powołana Uchwałą Nr XXXV/204/06 

Rady Gminy Dmosin z dnia 26 kwietnia 2006r.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie na dzień 31.12 2018r. zgromadziła w jednostkach 

inwentarzowych: 15 081 wolumenów, w tym: 

 

 6 515 wolumenów literatury pięknej dla dorosłych, 

 5312 wolumeny literatury popularno-naukowej, 

 3 254 wolumenów literatury pięknej dla dzieci. 

 

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła 277 wolumenów za kwotę 5 870,00zł. 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniosła  6,1. 

Biblioteka pozyskała również dary książkowe od czytelników  na kwotę 266,00 w ilości 46 wolumenów. 

GBP w Dmosinie udostępnia czasopisma i prasę codzienną. 

Biblioteka na dzień 31.12.2018r.  miała zarejestrowanych 272 czytelników.  

 

Czytelnicy ogółem 

Rok Liczba czytelników 

2017 293 

2018 272 
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Struktura czytelników wg wieku , przedstawia się następująco:  

Przedział 
wiekowy 

Liczba czytelników Struktura procentowa 

2017 2018 Różnica 2017 2018 Różnica 

0-5  4 0 -4 1,4% 0% -1,4% 

6-12  49 42 -7 16,7% 15,5% -1,2% 

13-15  29 25 -4 9,9% 9,2% -0,7% 

16-19 44 36 -8 15% 13,2% -1,8% 

20-24  15 11 -4 5,1% 4 % -1,1% 

25-44  64 68 +4 21,8% 25% -3,2% 

45-60  52 48 +4 17,8% 17,6% -0,2% 

Powyżej 60  36 42 +6 12,3% 15,5% -3,2% 

Ogółem  293 272 -21 100 % 100 % x 

 

 

 

               

  Wykres: Struktura czytelników według wieku 

 

 

 

Wykres: Struktura czytelników według zajęcia 
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Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu przedstawia się następująco: 

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu 

2017 2018 Różnica 2017 2018 Różnica 

3992 3809 -183 95 44 -51 

 

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniosła 87,2 zbiorów. 

 

Baza danych o zasobach książkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dmosinie dostępny jest na stronie 

www.bibliotekadmosin.stronakultury.pl w zakładce katalog on- line. 

 

Biblioteka zorganizowała 52 formy działalności kulturalno - oświatowej, w których uczestniczyło 1 269 

osób. 

Były to:   

 spotkania autorskie, 

 spotkania okolicznościowe: Dzień Babci i Dzień Dziadka, Piknik Rodzinny, Tydzień Bibliotek, 

Międzynarodowy Dzień Książki, 

 wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do kin i teatrów, 

 prelekcje, 

 odczyty, 

 lekcje biblioteczne- zajęcia dedykowane uczniom szkół podstawowych podczas których uczniowie 

zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem  biblioteki, 

 zajęcia komputerowe dedykowane dzieciom podczas zajęć feryjnych i wakacyjnych, 

 warsztaty ”Wielkanocne jajo” poświęcone tematyce i tradycjom świąt wielkanocnych, 

 konkursy: ”Baranek Wielkanocny”, ”Witraż Bożonarodzeniowy, ”Wzorowy Czytelnik”, 

 spotkania Koła Teatralnego „Teatrałki”- cykliczne spotkania z grupą dzieci, podczas których 

przygotowujemy przedstawienia na różne spotkania okolicznościowe organizowane  

przez bibliotekę i we współpracy z innymi instytucjami. 

 

Biblioteka organizowała w 2018r.  różne formy działalności kulturalno- oświatowej we współpracy  

z innymi instytucjami: 

Lokalna Grupa Działania „Polcentrum” 

 zrealizowany został projekt w ramach Programu „Działaj Lokalnie” pod nazwą „Gdy namiot będzie 

to Gminna Biblioteka wszędzie będzie” w ramach którego odbywały się m. in zajęcia wakacyjne 

dla dzieci i Dzień Sportu. 

Fundacja Promienie Słońca 

 Gala Seniora. 

Urząd Gminy Dmosin 

 Gminne Święto Plonów. 

Szkoła Podstawowa w Dmosinie 

 Gminne Spotkanie Opłatkowe, 

 Głośne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 

Szkoła Podstawowa w Kołacinie 
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 spotkania autorskie, 

 lekcje biblioteczne. 

Parafia Rzymskokatolicka w Dmosinie 

 Pielgrzymka parafialna,  

 Konkurs „Najładniejsza szopka Bożonarodzeniowa”. 

Animator Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Dmosinie Drugim 

 Piknik Rodzinny,  

 Dzień Sportu. 

 

Przez cały rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie miała miejsce wystawa i kiermasz prac 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach. 

 

XXVI. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE GMINY DMOSIN 

 

Na terenie Gminy Dmosin działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ( OSP Dmosin, OSP Kołacin, 

OSP Kołacinek, OSP Kraszew, OSP Lubowidza, OSP Nowostawy Dolne, OSP Wola Cyrusowa i OSP Ząbki),                   

w tym typu „S” – 7 jednostek, typu „M” – 1 jednostka. 

Jednostka OSP Dmosin należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 1997 r. Wszystkie OSP 

zarejestrowane są w KRS, mają nadany NIP i REGON oraz posiadają konta bankowe. 

 

Jednostki OSP liczą razem 315 członków, w tym: 

 275 mężczyzn  

 40 kobiet: 

 

Udział w akcjach ratowniczych Jednostek OSP z terenu Gminy Dmosin w latach 2015-2018 przedstawia 

tabela poniżej. 

 

Rodzaj działania 2015 2016 2017 2018

pożary 40 33 25 34

miejscowe zagrożenia 103 108 165 144

fałszywe alarmy
10 5 8 8

Razem
153 146 198 186

 
 
 
W 2018 r. Gmina Dmosin złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie pn. Pomoc 

finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinasowanie zadań z zakresu 

zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Za otrzymane środki finansowe  

w wysokości 2 000,00 zł.  Gmina Dmosin w 2018 zakupiła Defibrylator z osprzętem o wartości 6 700,00 zł 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie oraz torbę medyczna PSP R1 z szynami kramera i deską 

ortopedyczną  o wartości 5 300,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubowidzy.   
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Gmina Dmosin otrzymała również dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  

dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin.  

Gmina Dmosin zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 88 277,00 zł, na którą składała  

się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 84 299,49 zł oraz wkład własny z budżetu 

gminy w wysokości 3 977,51 zł 

 
Dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy został zakupiony fabrycznie nowy sprzęt, w tym: 

dla OSP Dmosinie sprzęt o łącznej wartości 52 270,00 zł 

 hydrauliczne nożyce do cięcia,  

 cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych, 

 wąż hydrauliczny o długości 10 m.  
 

dla OSP Woli Cyrusowej sprzęt o łącznej wartości 21 920,00 zł. 

 agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, 

 wąż hydrauliczny o długości 10 m.  

 
dla OSP w Lubowidzy: 

 Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) o wartości  7 178,00 zł.; 

dla OSP w Kołacinie sprzęt o łącznej wartości 6 909,00 zł 

 pilarka do drewna,  

 detektor napięcia oraz  bosak dielektryczny. 

 

W 2018 r. Jednostki OSP z otrzymanych dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z budżetu Gminy 

Dmosin oraz z własnych środków finansowych wykonały drobne remonty w strażnicach oraz zakupiły 

sprzęt ochrony przeciwpożarowej. 
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Wartość i zakres  prac remontowych i zakupu sprzętu przedstawia tabela poniżej.  

Lp. Nazwa sprzętu
Ilość 
sztuk

Kwota 
całkowita 

(zł)

Dofinans.     
z PSP 

(MSWiA) 
(zł)

Środki 
własne 

OSP i inne 
np.  z 1%     

(zł)

Budżet          
Gminy Dmosin  

(zł)

1. Remont schodów wejściowych 7 920,80 5 100,00 0,80 2 820,00

2. 0,00

3. 0,00

7 920,80 5 100,00 0,80 2 820,00

1.
Aparat powietrzny 

nadciśnieniowy z maską
3 12 600,00 2 400,00 3 650,00 6 550,00

12 600,00 2 400,00 3 650,00 6 550,00

1. Kompakt WC 2

2. Wąż do wody 60cm 2

3. Drzwi wewnętrzne 70L 2

4. Drzwi wewnętrzne 80P 2

5. Klamki 4

6. Odboiniki do drzwi 2

7.
Drzwi wewnętrzne aluminiowe 

+ montaż
3 6 100,00 4 100,00 2 000,00

8.
Farby do malowania, pędzle, 

wałki, płótno ścierne, silikon
537,50 200,00 0,50 337,00

9 100,64 5 100,00 0,64 4 000,00

29 621,44 12 600,00 3 651,44 13 370,00

1 663,00

OSP Kołacinek

Razem:

OSP Wola Cyrusowa

Razem:

OSP Kołacin 

Razem:

RAZEM OSP:

2 463,14 800,00 0,14

 
 
 

XXVII. Promocja Gminy 
 
 

W ramach promocji Gminy Dmosin w 2018r. podejmowano działania mające na celu wzmocnienie 

poczucia lokalnego patriotyzmu lokalnego wśród mieszkańców oraz dbanie o dobry wizerunek  

na zewnątrz. 

Gmina promowała się również na wszelkich wydarzeniach na szczeblu gminy, powiatu i województwa. 

Promocja obejmowała także udział we wszelkich światach narodowych i wydarzeniach patriotycznych. 

Przekazywane były materiały promocyjne, statuetki, a także nagrody rzeczowe w ramach wydarzeń 

okolicznościowych takich jak jubileusze, zawody sportowe i konkursy. W maju 2018r. na terenie naszej 

Gminy odbyła się ogólnopolska impreza kolarska w Kołacinku, na której uczestnicy otrzymali materiały 

promujące Gminę Dmosin. Gmina Dmosin prowadzi działania promocyjne poprzez udział wytwórców 

produktów regionalnych z terenu Gminy na Targach Łódzkich „ Mixer Regionalny”.  W 2018 r. Gminę 

reprezentowali wytwórcy soków naturalnych, dżemów i miodów. Wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć 

piękno ziemi dmosińskiej w prezentacji multimedialnej składającej się z Wirtualnego spaceru 

zamieszczonego na stronie www.gminadmosin.pl.  

Prezentacja obejmuje zasięgiem obszar całej Gminy Dmosin. 

 

 


