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I. Wstęp 
 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy 

Daszyna przedstawia raport o stanie Gminy Daszyna w roku 2018. 
 
 

II. Informacje ogólne (w tym położenie i demografia) 
 

Gmina Daszyna jest gminą wiejską w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. Miejscowośd 

Daszyna, gdzie mieści się siedziba Urzędu Gminy, rozciąga się po obu stronach drogi krajowej nr 91 

w odległości ok. 12 km od Łęczycy i w odległości ok. 12 km od skrzyżowania drogi krajowej nr 91 

z drogą krajową nr 92 w Krośniewicach. 

Adres Urzędu Gminy: 

99-107 Daszyna 34a, 

tel. (24) 357-10-00, fax (24) 389-04-00, 

e-mail: sekretariat@gminadaszyna.pl, 

strona: www.daszyna.bip.cc 

Teren gminy sąsiaduje od południa z Gminą Łęczyca, od zachodu z Gminą Grabów, od północy 
z Gminą Krośniewice, a od wschodu z Gminą Witonia. 
 

 
 

Gmina Daszyna ma obszar 80,91 km², w tym: użytki rolne: 92%, użytki leśne: 2%. Gmina stanowi 
10,47% powierzchni powiatu łęczyckiego. 
Gmina podzielona jest na 20 sołectw, w skład których wchodzą 34 wsie. 

 

mailto:sekretariat@gminadaszyna.pl
http://www.daszyna.bip.cc/
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Gmina Daszyna zarejestrowana w systemie REGON, posiada numer statystyczny 611015885 
nadany przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym 
z dnia 15 maja 2009 roku Urząd Gminy Daszyna otrzymał numer identyfikacyjny REGON 
000532599. 
Urząd Skarbowy w Kutnie nadał Urzędowi Gminy Daszyna numer identyfikacji podatkowej 775-16-
28-470,a Gminie Daszyna numer identyfikacji podatkowej 775-24-06-005. Gmina Daszyna jest 
podatnikiem podatku VAT.  
 
Ludnośd wg stanu na dzieo 31 grudnia 2018 roku:  
 

Kobiety 2057 

Mężczyźni 1918 

Ogółem 3975 

 
Bezrobotni wg stanu na dzieo 31 grudnia 2018 roku:  
 

Kobiety 70 

Mężczyźni 47 

Ogółem 117 

 
 

Zarejestrowanych jest 264 podmiotów gospodarczych. 

 

W październiku 2018 r. odbyły się wybory do organów gminy na nową pięcioletnią 

kadencję. Wybrano 15 radnych w okręgach jednomandatowych.  

Funkcję organu wykonawczego w 2018 roku sprawowali: 

 Zbigniew Wojtera – Wójt Gminy Daszyna do 24 maja, 

 Mariusz Gralewski – Zastępca Wójta Gminy Daszyna od 24 maja do 27 grudnia, 

 Sebastian Zaborowski – Wykonujący zadania i kompetencje Wójta Gminy Daszyna 
od 27 grudnia 2018 r. 

 
Zmiany osób sprawujących funkcję organu wykonawczego spowodowane były tymczasowym 

aresztowaniem Zbigniewa Wojtery. 

W 2018 r. Gmina Daszyna była członkiem Związku Gmin Ziemi Kutnowskiej, Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, Związku Gmin Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemia 

Łęczycka. 
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III. Finanse Gminy 
 

Plan dochodów na 2018 r. 62.943.851,84 PLN 
58,62% 

Wykonano 36.898.233,88 PLN 

 

Saldo należności (na 31.12.2018) 1.578.308,45 PLN 

 W tym należności wymagane 1.296.336,60 PLN 

 

Plan wydatków na 2018 r. 62.725.492,71 PLN 
57,69 % 

Wykonano 36.187.499,41 PLN 

 

Stan zobowiązao 3.210.834,18 PLN 

Stan zobowiązao wymagalnych 0 PLN 

 
 

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2018 roku przedstawia się następująco:  
 

Dochody w PLN 

Planowane 62.943.851,84 

z tego dochody bieżące 23.421.128,20 

z tego dochody majątkowe 39.522.723,64 

Wykonane 36.898.233,88 

z tego dochody bieżące 20.239.204,77 

z tego dochody majątkowe 16.659.029,11 

Wydatki w PLN 

Planowane 62.725.492,71 

z tego wydatki bieżące 20.632.190,03 

z tego wydatki majątkowe 42.093,302,68 

Wykonane 36.187.499,41 

z tego wydatki bieżące 16.640.371,90 

z tego wydatki majątkowe 19.547.127,51 

Wynik finansowy w PLN 

Planowany 218.359,13 

Wykonany 710.734,47 

Przychody w PLN 

Planowane 761.329,64 

Wykonane 305.031,64 

Rozchody w PLN 

Planowane 979.688,77 

wykonane 979.688,77 
 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkaoca wynosiły 9282,57PLN, natomiast wydatki w przeliczeniu 

na 1 mieszkaoca wynosiły 9103,77PLN. 

 

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 
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W ramach projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” 
wydatkowano9.602.029,93PLN.Kwota obejmuje: 

 zajęcie pasa drogowego, usługi prawne,  

 przygotowanie procedury przetargowej,  

 reprezentowanie przed KIO,  

 tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język niemiecki,  

 potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego,  

 napisanie wniosku o dofinansowanie, 

 przeniesienie instalacji fotowoltaicznej,  

 akt notarialny, 

 zaliczkę na zakup urządzeo na budowę elektrociepłowni,  

 opracowanie dokumentacji projektowej, 

 opracowanie dokumentacji koncepcyjnej w zakresie wzajemnego przystosowania układu 
chłodniczego odbiorcy Snowman Foods Solution,  

 usługi doradcze. 
Sfinansowano następująco: 
a/ środki własne – 92.779,93PLN, 
b/ środki własne do późniejszej refundacji z NFOŚiGW w Warszawie w ramach POIiŚ- 
87.250,00 PLN 
c/ środki z Ministerstwa Środowiska RFN – 9.422.000,00 PLN. 
 
W ramach projektu ,,Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna” ze 
środków budżetu gminy wydatkowano 3.600,00 PLN. Zapłacono za zarządzanie projektem.  
 
Nie zrealizowano projektu „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Daszyna”. 
Przyczyną braku zamknięcia realizacji budynku pasywnego w Mazewie są przesunięcia w 
harmonogramie robót budowlanych. Budynek w Mazewie Kolonii nie zostanie zrealizowany ze 
względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie (również po procedurze odwoławczej) przez 
Zarząd Województwa Łódzkiego. Kolejny budynek pasywny, w Daszynie zostanie wykonany przy 
realizacji inwestycji budowy elektrociepłowni opalanej słomą w Daszynie. 
 
 
W gminie zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 
 
W roku 2018 wydatkowano 9.794.677,57PLNz tego: 
1/ na zadanie ,,Zakup pompy głębinowej dla SUW Mazew” ze środków budżetu Gminy 

wydatkowano 12.601,05PLN. 
2/ na zadanie ,,Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym 
elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, 
sterowania i zarządzania energią cieplną, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)” 
wydatkowano 9.605.629,93PLN, z tego: W ramach projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej 
słomą Daszyna” wydatkowano 9.602.029,93 zł. Zapłacono za zajęcie pasa drogowego, usługi 
prawne, przygotowanie procedury przetargowej, reprezentowanie przed KIO, tłumaczenie tekstu z 
języka polskiego na język niemiecki, potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, napisanie 
wniosku o dofinansowanie, przeniesienie instalacji fotowoltaicznej, akt notarialny, zaliczkę na 
zakup urządzeo na budowę elektrociepłowni, opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
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opracowanie dokumentacji koncepcyjnej w zakresie wzajemnego przystosowania układu 
chłodniczego odbiorcy Snowman Foods Solution, usługi doradcze. 
Sfinansowano następująco:  
a/ środki własne – 92.779,93 zł, 
b/ środki własne do późniejszej refundacji z NFOŚiGW w Warszawie w ramach POIiŚ - 87.250,00 zł   
c/ środki z Ministerstwa Środowiska RFN – 9.422.000,00 zł. 
 
3/ na zadanie „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego” ze środków budżetu 

Gminy wydatkowano 130.236,43PLN. Kwota obejmuje: 

 podpisanie aneksu, 

 wycenę działki nr 60/2 w obrębie Sławoszew, 

 odwołanie od skargi ZWŁ nr 16/RP/2016 z dnia 02.08.2016r., 

 wypisy z rejestru gruntów, 

 mapę dla dz. nr 60/1 w obrębie Sławoszew, 

 nabycie działki 60/2 w obrębie Sławoszew, 

 akt notarialny, 

 nadzór inwestorski, 

 opłatę administracyjną w związku ze złożoną skargą do Sądu Administracyjnego, 

 aktualizację kosztorysów, 

 mapy sytuacyjno-wysokościowe, 

 zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłączy gazowych, 

 dokumentację projektowo-kosztorysową. 
 
4/ na zadanie „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego - zwrot dotacji” ze 

środków budżetu Gminy wydatkowano 46.210,16PLN. 
 
Transport i łącznośd 
 
W roku 2018 na zadanie „Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, 
Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna” wydatkowano 1.938.307,70PLN. Zapłacono za 
roboty budowlane, dostawę i montaż wiaty przystankowej, nadzór inwestorski. 
Sfinansowano następująco: 
a/środki własne – 853.360,52PLN, 
b/dotacja unijna ze środków PROW – 1.084.947,18PLN (pożyczka krótkoterminowa z BGK 
1.063.248,24PLN). 
 
Gospodarka mieszkaniowa 
 
W roku 2018 wydatkowano 6.852.271,35PLN, z tego: 
1/ na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna” wydatkowano 

2.928.479,16PLN.Kwota obejmuje:  

 budowę gazociągu, 

 mapę zasadniczą, 

 zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia gazociągu, 

 doradztwo podatkowe, 

 opłatę sądową, 
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 akt notarialny, 

 nadzór inwestorski, 

 budowę sieci i przyłączy rozprowadzających czynnik grzewczy, 

 pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 
Sfinansowano następująco: 
a/ środki własne – 966.848,50PLN, 
b/ dotacja UE ze środków RPO – 468.094,04PLN. 
c/ środki własne do późniejszej refundacji dotacją unijną RPO- 1.493.536,62PLN. 
2/ na zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny 

w Mazewie i Mazewie Kolonii” wydatkowano 95.706,30PLN.Kwota obejmuje: 

 zarządzanie projektem,  

 emisję programu w telewizji,  

 licencję programu telewizyjnego,  

 nadzór inwestorski,  

 studium wykonalności,  

 Program Funkcjonalno-Użytkowy.  
Sfinansowano następująco: 
a/ środki własne – 68.843,84PLN, 
b/ środki własne do refundacji dotacją unijną RPO – 26.862,46PLN. 

3/ na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” wydatkowano 3.575.174,57PLN. 
Kwota obejmuje: 

 projekty budowlane,  

 usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem,  

 mapy zasadnicze,  

 aktualizację kosztorysów,  

 Program Funkcjonalno - Użytkowy,  

 studium wykonalności,  

 wniosek o dofinansowanie dla układu kogeneracyjnego,  

 mapy sytuacyjno-wysokościowe,  

 dokumentację projektowo - kosztorysową dla sieci i infrastruktury gazowej,  

 mapy ewidencyjne,  

 uproszczony wypis z rejestru gruntów,  

 akty notarialne,  

 dokumentację projektową dla rozbudowy drogi gminnej w Krężelewicach,  

 wniosek o dofinansowanie dla rozbudowy drogi gminnej w Krężelewicach,  

 zmiany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,  

 zmiany w kosztorysie inwestorskim,  

 usługę doradczą zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, 

 opracowanie specyfikacji technicznych, drogowych i telekomunikacyjnych oraz kosztorysów 
ofertowych w ramach rozbudowy drogi w Krężelewicach,  

 dokumentację projektową dotyczącą dostosowania SUW w Mazewie do poboru wody,  

 mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonymi pod budowę drogi 
w Krężelewicach, 

 mapy sytuacyjno – wysokościowe pod budowę wodociągu i gazociągu,  

 dokumentację projektowo - kosztorysową sieci wodnej oraz sieci i infrastruktury gazowej,  

 nadzór inwestorski, modernizację systemu zaopatrzenia w wodę I etap, 
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 zajęcie pasa drogowego, dzienniki budowy,  

 nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. nr 82/3 obręb Krężelewice),  

 projekt geotechniczny dla przejścia sieci gazowej,  

 wykonanie badao geotechnicznych,  

 operaty szacunkowe,  

 nabycie działek w obrębie Krężelewice i PGR Koryta pod budowę drogi,  

 roboty budowlane polegające na budowie drogi,  

 usługi prawne.  
Sfinansowano następująco: 

a/ środki własne – 3.456.871,57PLN (w tym środki od ANIMEX – 2.888.421,06PLN), 
b/ środki własne do refundacji dotacją unijną RPO – 118.303,00PLN. 

 4/ na zadanie ,,Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie 
gminy Daszyna – zwrot dotacji” wydatkowano ze środków budżetu Gminy 252.911,32PLN. 

 
Bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
W roku 2018 na zadanie ,,Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna” wydatkowano 
37.970,00PLN. 
 
Oświata i wychowanie 
W roku 2018 na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Daszyna, 
w tym Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa 
wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów 
sportowych w Mazewie” wydatkowano ze środków budżetu Gminy 108.642,29PLN.Zapłacono za 
opracowanie wniosku o dofinansowanie z PROW oraz PFRON, wykonanie ogrodzenia przy SP 
Mazew, nadzór inwestorski. 
 
Pomoc społeczna 
W roku 2018 na zadanie „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynków Drzykozach w celu 
dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu” 
wydatkowano ze środków budżetu Gminy 10.332,00PLN.Zapłacono za aktualizację studium 
wykonalności. 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W roku 2018 na zadanie „Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja 
zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na 
bazę turystyczną” wydatkowano 804.926,60PLN.Kwota obejmuje: 

 podpisanie aneksu nr 3, 4 i 5 do umowy o dofinansowanie,  

 opracowanie wniosku o dofinansowanie z środków UM w Łodzi,  

 pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,  

 dziennik budowy,  

 powielenie dokumentacji,  

 tablicę pamiątkową, 

 rewaloryzację zabytkowego parku w Daszynie.  
Sfinansowano następująco: 
a/ środki własne – 119.301,35PLN, 
b/ dotacja UE ze środków RPO – 485.625,25PLN. 
c/ środki z dotacji WFOŚ- 200.000,00PLN 
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Promocja 
Na promocję gminy w 2018 r. wydano 6 255,67 PLN. Kwota obejmuje: 

 reklamę prasową,  

 ogłoszenia życzeo świątecznych i z okazji Dnia Kobiet w lokalnej prasie i portalu 
internetowym, dokonano zakupu kart świątecznych, artykułów spożywczych na służbowe 
spotkania Wójta, 

 zamówienie druku ulotek promocyjnych z okazji Powiatowego Święta Miodu; 
 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności. 

Wykaz nieruchomości stanowiących własnośd Gminy Daszyna 

Własnośd bez ustalonych praw rzeczowych- (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, 
najmu użytkowania, użyczenia)powierzchnia gruntów - 68,0492 ha 
 

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste pozostałe przypadki poza budownictwem 

mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł): 

a. powierzchnia gruntów-2,4629 ha, 

b. kwota ustalonych opłat na 2019 rok-11.563,20PLN. 

Nieruchomości będące w dyspozycji Gminy Daszyna- powierzchnia gruntów -58,6186 ha 

Inne nieruchomości nie wymienione w punktach 2 i 3 (oddane w dzierżawę jako grunty rolne oraz 
jako grunty nie rolne): 

1a. powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele rolne – 6,7570 ha, 

1b. kwota przewidywanych wpływów na 2019 r.- 4.098,96PLN, 

2a.powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele nie rolne – - 0,5159 ha, 

2b.kwota przewidywanych wpływów na 2019 r.- 46.343,94PLN. 

2. Dane dotyczące: 

1. innych niż własnośd praw majątkowych – użytk. wieczyste – 0,0054 ha, 

2. posiadania- 0,2998 ha. 

 
Dane o zmianach w zakresie określonym w pkt 1 i 2 (dotyczącym gospodarki gruntami oraz 
sprzedaży lokali mieszkalnych), od dnia złożenia informacji sporządzonej wg. stanu na dzieo 
31.12.2017 r. 

 

Sprzedaży gruntów gminnych nie było. 
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Sprzedaż lokali gminnych zrealizowano na kwotę 93 580,00 PLN (szczegółowy opis w punkcie VII. 
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna ). 
Nabycie gruntów do zasobu 

L.p. 
Miejsce położenia 

gruntów/obręb 
 

Nr ew. działki Pow. w [ha] 
Dokument przenoszący 

własnośd 

1 Sławoszew 60/2 0,1001 

Akt not. Rep. A nr 2175/2018  

z dn. 24.05.2018r. – Umowa 

sprzedaży 

2 PGR Koryta 30/1 0,0484 

Akt not. Rep. A nr 4451/2018  

z dn. 24.09.2018r. – Umowa 

sprzedaży 

3 PGR Koryta 7/1 0,0045 

Akt not. Rep. A nr 4451/2018  

z dn. 24.09.2018r. – Umowa 

sprzedaży 

4 PGR Koryta 7/2 0,0383 

Akt not. Rep. A nr 4451/2018  

z dn. 24.09.2018r. – Umowa 

sprzedaży 

5 Krężelewice 111/1 0,0182 

Akt not. Rep. A nr 4444/2018  

z dn. 24.09.2018r. – Umowa 

sprzedaży 

6 Krężelewice 138/1 0,0110 

Akt not. Rep. A nr 4458/2018  

z dn. 24.09.2018r. – Umowa 

sprzedaży 

7 Krężelewice 112/1 0,0029 

Akt not. Rep. A nr 4631/2018 

z dn. 27.09.2018r. – Umowa 

sprzedaży 

8 Krężelewice 110/3 0,0757 

Akt not. Rep. A nr 4504/2018  

z dn. 25.09.2018r. – Umowa 

sprzedaży 

9 Kolonia Mazew 100/1 0,2591 

Decyzja Wojewody Łódzkiego  

Nr GN-IV.7532.527.2017.DD  

z dn. 15.06.2018r. 
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10 Krężelewice 139/1 0,0154 
Akt not. Rep. A nr 5391/2018 
z dn. 05.11.2018r. – Umowa 
sprzedaży 

11 Krężelewice 140/3 0,0460 
Akt not. Rep. A nr 5607/2018 
z dn. 16.11.2018r. – Umowa 
sprzedaży 

12 Krężelewice 82/3 0,0054 
Akt not. Rep. A nr 4907/2018 
z dn. 09.10.2018r. – Umowa 
sprzedaży 

13 Krężelewice 120/3 0,0204 
Akt not. Rep. A nr 6061/2018 
z dn. 17.12.2018r. – Umowa 
sprzedaży 

X RAZEM: xxx 0,6454 xxx 

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz wykonywania posiadania 
 

Dochody osiągnięte w2018 r. (01.01.2018r. - 31.12.2018r.). 

L.p. Dochód z tytułu: 
Plan (netto) 

[ PLN] 
Wykonanie (netto) 

[ PLN] 
% 

1 Dochody ze sprzedaży 
nieruchomości 

98.421,53 93.580,00 95,08 

2 Opłaty za użytkowanie wieczyste 14.215,20  13.162,20 92,59 

3 Czynsze dzierżawne za grunty 
rolne (płatne do 15.05 za I 
półrocze i do 15.11 za II półrocze) 

5.216,43  5.340,19 102,37 

4 Czynsze dzierżawne za grunty nie 
rolne 

50.923,59  49.816,05 97,83 

X RAZEM 168.776,75 161.898,44 95,92 

 
V. Informacja o realizacji polityki, programów i strategii 

 
W Gminie Daszyna w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1. Studium uwarunkowao i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy ostatnia ocena 

aktualności (art.32 upzp) 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

3. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

4. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
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5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Daszyna na lata 2016-2032 

6. Program Rozwoju Lokalnego Gminy Daszyna na lata 2016-2021. 

VI. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 

W gminie funkcjonuje spółka komunalna Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Daszyna Sp. z o.o. 

W 2018 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości – 1. 476 105,13PLN, w tym wpływy z: 
 administracji siecią wodociągowo - kanalizacyjną 
 usług wywozu nieczystości płynnych 
 świadczenia innych usług  
 obrotu gazem ziemnym wysokometanowym 

Przewidziano wydatki z 2018 r. - 1 515 492,38 zł 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. nie prowadzi założeo. 
 
Zysk spółki  

Zysk przeznaczony jest na przyszłe inwestycje oraz zakup wyposażenia, które usprawnia działanie 
spółki  

Liczba zatrudnionych osób – 8  

Skład Zarządu  

1. Wojciechowski Przemysław – Prezes Zarządu  

Skład Rady Nadzorczej : 

1. Stępniewicz Krzysztof 
2. Jóźwik Krzysztof 
3. Kmita Joanna  

wyposażenie:  
 wóz asenizacyjny POMOT  

 leasing - ciągnik Zetor Proxima Power 120 , przyczepa, ładowacz czołowy, kosiarka 
wysięgnikowa, koparko- ładowarka, pług śnieżny, łycha karbowana, rozsiewacz lejkowy, 
chwytak do bel 1 siłownikowy, kultywator uprawowy przedsiewny 

liczba wykonanych usług w 2018 r. - 690  

 

VII. Działalnośd inwestycyjna 
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Drogi: 

Drogi gminne: 92,3 km stan na 2018 rok 

a) Drogi asfaltowe: 69,3 km – 75,08% 

b) Utwardzone: 23 km – 24,98% 

Stan dróg: 

a) Drogi asfaltowe – około 50 km do naprawy nawierzchni asfaltowych (wybudowane 

w latach 1988-2015) 

b) Drogi utwardzone – około 13 km do naprawy bieżącej 
 
Wodociągi: 

Długośd czynnej sieci wodociągowej: 117,8 km 

Na terenie gminy wodę dostarczają: SUW Mazew, SUW Koryta oraz ujęcie komunalne w Daszynie 

(3 bloki w Daszynie). 

Dostęp do sieci wodociągowej posiada około 96% mieszkaoców. 

 

Kanalizacja: 

Długośd sieci kanalizacyjnej: 4,2 km. 

Na terenie gminy funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków: 

a) Oczyszczalnia Daszyna – długośd sieci kanalizacyjnej 3,2 km, 20 przyłączy kanalizacyjnych 

b) Oczyszczalnia Koryta – długośd sieci kanalizacyjnej 1 km, 9 przyłączy kanalizacyjnych. 

W 2018 r. doszło do jednej awarii sieci kanalizacyjnej. Powodem było uszkodzenie betonowej rury 

kanalizacyjnej. 

 
Gazociąg 

Długośd czynnej sieci gazowej na dzieo 1 stycznia 2018 r. wynosiła 30 000 m , natomiast na 
31 grudnia 2018r.- 36 600m . Na początku ubiegłego roku istniało 45 czynnych przyłączy do sieci 
gazowej a na koniec roku – 51. Z sieci gazowej korzysta 80,39 % gospodarstw domowych. 
 
VIII. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 
Na początku2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

1. Daszyna 26 – w budynku znajduje się 8 lokali o łącznej powierzchni 363,32 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 3 

2. Daszyna 27 - w budynku znajduje się 9 lokali o łącznej powierzchni 431,77 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 3 

3. Daszyna 28 - w budynku znajduje się 6 lokali o łącznej powierzchni 303,09 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 3 
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4. Daszyna 52 - w budynku znajduje się 8 lokali o łącznej powierzchni 270,24 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

5. Daszyna 53 - w budynku znajduje się 7 lokali o łącznej powierzchni 270,24 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

6. Daszyna 39 - w budynku znajduje się 1 lokal o łącznej powierzchni 21,60 m2 

7. Daszyna 39a - w budynku znajdują się 3 lokale o łącznej powierzchni 82,06 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

8. Daszyna 51 - w budynku znajduje się 1 lokal o łącznej powierzchni 102,81 m2 

9. Mazew 69 - w budynku znajduje się 1 lokal o łącznej powierzchni 137,03 m2 o przeciętnej liczbie 
izb 4 

10. Mazew 56 - w budynku znajduje się 3 lokale o łącznej powierzchni 126,40 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

11. Mazew 43 - w budynku znajduje się 5 lokali o łącznej powierzchni 158,29 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

12. Stary Sławoszew - w budynku znajduje się 8 lokali o łącznej powierzchni 311,60 m2 o 
przeciętnej liczbie izb 2 

13. Karkoszki 25 - w budynku znajduje się 12 lokali o łącznej powierzchni 337,39 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

14. Koryta 3 - w budynku znajduje się 5 lokali o łącznej powierzchni 224,37 m2o przeciętnej liczbie 
izb 2 

15. Koryta 5a - w budynku znajduje się 6 lokali o łącznej powierzchni 185,40 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

16. Opiesin 17 - w budynku znajdują się 2 lokale o łącznej powierzchni 55,40 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

17. Nowa Żelazna 34 - w budynku znajduje się 1 lokal o łącznej powierzchni 35,13 m2o przeciętnej 
liczbie izb 2 

18. Daszyna 25 – w budynku znajdują się 2 lokale o łącznej powierzchni 82,41 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

19. Daszyna 25 – w budynku znajduje się 5 lokali o łącznej powierzchni 358,34 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 3 

20. Daszyna 34 – w budynku znajdują się 2 lokale o łącznej powierzchni 83,52 m2 o przeciętnej 
liczbie izb 2 

Łącznie w zasobie Gminy znajdowało się na dzieo 1 stycznia 2018 r. 95 mieszkao, a na dzieo 31 
grudnia 2018 r. – 90 mieszkao. 
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Zmniejszenie liczby tych mieszkao związane jest z wykupem przez dotychczasowych najemców 
oraz zakupem w drodze przetargu. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 40m2 , a ogółem w przeliczeniu na jednego 
mieszkaoca Gminy – 0,01 m2. 

W 2018 roku oddano do użytkowania 2 mieszkania znajdujące się w zasobie gminy.  

Zasady przyznawania mieszkao: 

1. zainteresowany wynajęciem lokalu z zasobów gminy składa wniosek o wynajem lokalu 
mieszkalnego lub socjalnego; 

2. Wójt Gminy po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej rozpatruje złożone 
wnioski pod kątem ich zgodności z kryteriami zawartymi w niniejszym programie; 

3. do kooca czerwca każdego roku w Urzędzie Gminy wywieszony zostaje na okres 1 miesiąca 
projekt listy osób, kwalifikujących się do wynajęcia lokalu z zasobów gminnych; 

4. osoby zainteresowane wynajęciem lokali z zasobów gminy mogą w tym terminie zgłaszad 
do niego ewentualne wnioski i zastrzeżenia; 

5. po rozpatrzeniu wniosków i zastrzeżeo Wójt Gminy sporządza listę osób uprawnionych; 
6. listy sporządzane są wg kolejności wynikającej z daty umieszczenia na ww. liście 

z zaznaczeniem rodzaju lokalu (lokal socjalny lub lokal mieszkalny); 
7. w razie odmowy przyjęcia lokalu osobę skreśla się z listy przydziałów. 

Nie tworzy się list najmu lokali z zasobów gminnych w przypadku osób: 

 podlegających przekwaterowaniu do lokalu zamiennego, 

 pozbawionych mieszkao w wyniku klęski żywiołowej, 

 dokonujących zamian, 

 w stosunku do których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, 

 bezdomnych, 

 w wyjątkowych wypadkach gdzie dalsze zamieszkiwanie w lokalu dotychczasowym stanowi 
zagrożenie życia i zdrowia rodziny. 

Pierwszeostwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub umowy najmu lokalu na czas 
nieoznaczony przysługuje osobom, które: 

- utraciły mieszkanie wskutek zdarzeo losowych, 
- znalazły się w sytuacji życiowej wymagającej szczególnego potraktowania. 
-  
Decyzje w tej sprawie podejmowane były przez Wójta Gminy. 
 
 Niewykorzystane było 1mieszkanie niewyremontowane po spaleniu. 

 

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

1. Daszyna 34a – w budynku Urzędu Gminy 4 lokale użytkowe; 
2. Budynek przemysłowy Daszyna 34 – 1 lokal użytkowy; 
3. Mazew 56 – budynek ZOZ – 2 lokale użytkowe; 
4. Daszyna 26 d – budynek Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego – 2 lokale użytkowe; 
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które wykorzystano do wynajęcia na potrzeby prowadzonych przez najemców działalności 
gospodarczych. 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu Gminy oczekiwało 30 osób, zaś pod koniec 2018 r.było 
to 34 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił 10 lat. Względem lat 
poprzednich czas oczekiwania nie uległ zmianie. 

Z gminnego zasobu zostało sprzedanych 5 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach 
wielolokalowych w Daszynie.  

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży znajdują się w poniższej tabeli.  

L.p. 
Oznaczenie 

lokalu 

Powierzchnia 
w [m2] 

Wartośd  
z operatu 

szacunk w [ 
PLN] 

Cena sprzedaży  
w [ PLN] 

Rodzaj sprzedaży 
lokal 

piwni
ca 

1 

nr 18 w budynku 
nr 28  

37,41 8,63 48 100,00 9 620,00 Na wniosek 
najemcy - w 
drodze 
bezprzetargowej  
z 80% bonifikatą 

2 

nr 16 w budynku 
nr 28 

67,53 6,75 73 200,00 14 640,00 Na wniosek 
najemcy - w 
drodze 
bezprzetargowej  
z 80% bonifikatą 

3 

nr 15 w budynku 
nr 27 

37,97 9,50 50 600,00 10 120,00 Na wniosek 
najemcy - w 
drodze 
bezprzetargowej  
z 80% bonifikatą 

4 

nr 5 w budynku  
nr 27  

49,50 12,54 61 000,00 12 200,00 Na wniosek 
najemcy - w 
drodze 
bezprzetargowej  
z 80% bonifikatą 

5 

nr 19 w budynku 
nr 26 

33,28 12,10 42 800,00 47 000,00 W drodze 
ustnego 
przetargu 
nieograniczoneg
o 

x xxx xxx RAZEM: 93 580,00  

 

 Średnia cena jednego lokalu sprzedanego na rzecz najemców: 11 645,00PLN. 

Średnia cena jednego lokalu ogółem: 18 716,00PLN. 
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Stan zaległości czynszowych na dzieo 01.01.2018r. wynosiły 266 650,05PLN w tym 223 403,04PLN 

należności głównej, 43 247,01PLN odsetek. Zaległości dotyczyły 60 mieszkao. 

Stan zaległości czynszowych na dzieo 31.12.2018r. wynosiły 249 681,92PLN w tym 204 421,64PLN 

należności głównej, 45 260,28PLN odsetek. Zaległości dotyczyły 79 mieszkao. 

Powyższe opłaty lokalne składają się czynszu za powierzchnię, centralne ogrzewanie, lokale 

użytkowe oraz czynszu dzierżawnego. 

W 2018 r. nie dokonywano remontów mieszkao. Prowadzone były tylko bieżące drobne naprawy. 

Dodatki mieszkaniowe pobierało 47 osób na kwotę 67 573,93PLN. Łącznie wypłacono 

517 świadczeo. 

 

IX. Mieszkaocy gminy 
 
 STATYSTYKA MIESZKAOCÓW WG WIEKU I PŁCI  

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 72 52 124 

3 25 26 51 

4-5 33 35 68 

6 12 19 31 

7 17 23 40 

8-12 102 105 207 

13-15 51 61 112 

16-17 40 45 85 

18 20 21 41 

19-65 1295 0 1295 

19-60 0 1075 1075 

> 65 251 0 251 

> 60 0 595 595 

ogółem 1918 2057 3975 

Statystyka zdarzeo od 2018.01.01 - 2018.12.31 
 
Pobyt czasowy 
 
Ilośd zameldowao na pobyt czasowy  -23,w tym cudzoziemców-3 
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Ilośd wymeldowao z pobytu czasowego-3, w tym cudzoziemców -0 
 
Pobyt stały 
 
Ilośd zameldowao na pobyt stały- 63, w tym: 
cudzoziemców –0 
zameldowao spoza gminy– 39 
 
Ilośd wymeldowao z pobytu stałego –70 
w tym cudzoziemców -0 
 
Zdarzenia USC 
 
Ilośd urodzeo mieszkaoców- 35 
Ilośd zgonów mieszkaoców- 65 
 
Saldo migracyjne - 37 (37 mieszkaoców ubyło w porównaniu do roku 2017)  
 

X. Ochrona zdrowia 
 
Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: 
 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Kwota 

przeznaczona ze środków gminy-33295,03PLN; z programu skorzystało około350 osób, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Daszyna na 2018 rok. Kwota 

przeznaczona ze środków gminy- 7854,95PLN; z programu skorzystało około 150 osób. 

Programy finansowano z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu 

udzielonych zezwoleo na sprzedaż alkoholu). 

Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyłam 6 zebrao. W stosunku do 4 

osób prowadziła postępowanie mające na celu stwierdzenie stopnia uzależnienia od alkoholu 

i podjęto rozmowy motywujące do podjęcia leczenia od uzależnienia alkoholowego. W gminie 

działał Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.  
 
W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 

 Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Gwardia Życie” w Mazewie  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LILMED w Daszynie. 
 
W gminie na koniec 2018 r. funkcjonowały dwa punkty apteczne: 

 Punkt Apteczny „PRZYJAZNA” Daszyna 36 

 Punkt Apteczny Mazew 56. 

 

XI. Pomoc społeczna 
 
Jednostką powołaną do realizacji zadao polityki społecznej na terenie Gminy Daszyna jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, którego głównym celem jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb 
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życiowych osób, rodzin, oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka a także pomaganie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek realizuje 

zadania zlecone przez Wojewodę. Do realizacji zadao w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Daszynie zatrudnionych jest osiem osób w tym: kadra kierownicza – 1osoba, pracownicy socjalni 

– 3 osoby, pozostali pracownicy – 4 osoby, w tym trzy realizujące zadania zlecone przez Gminę tj. 

do obsługi świadczeo wychowawczych, świadczeo rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Dobry 

Start, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W gminie Daszyna najczęstszymi przyczynami 

trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną 

są: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawnośd, bezradnośd w sprawach opiekuoczo – 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz potrzeba ochrony macierzyostwa.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej które były w całości finansowane z budżetu Wojewody w 

2018 r. to: 

1. Zasiłki stałe - pobierało 28 osób na kwotę137 897,59PLN. Łącznie wypłacono 287 świadczeo.  

2. Zasiłki okresowe - pobierało 75 osób na kwotę 180 026,61PLN. Łącznie wypłacono 459 
świadczeo. 

3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacane trzem osobom na kwotę 12 108,00PLN. 
Łącznie wypłacono 36 świadczeo.  

4. Zryczałtowane dodatki energetyczne – 20 gospodarstw na kwotę 2 530,73PLN. Łącznie 
wypłacono 169 świadczeo.  

5. Zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego pobierało 160 osób na 
kwotę603 314,80PLN. Łącznie wypłacono 5 509 świadczeo. 

6. Zasiłek pielęgnacyjny pobierało 72 osób na kwotę136 226,00PLN. Łącznie wypłacono 861 
świadczeo. 

7. Świadczenie pielęgnacyjne pobierało 14 osób na kwotę 248 136,00PLN. Łącznie wypłacono 
168 świadczeo. 

8. Specjalny zasiłek opiekuoczy pobierało 8 osób na kwotę 47 744,66PLN. Łącznie wypłacono 91 
świadczeo. 

9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – becikowe - pobierało 27 osób na 
kwotę 27 000,00PLN. Łącznie wypłacono 27 świadczeo. 

10. Świadczenie rodzicielskie pobierało 11 osób na kwotę 120 914,00PLN. Łącznie wypłacono 
130 świadczeo. 

11. Fundusz alimentacyjny – pobierało 27 osób na kwotę 122 231,94PLN. Łącznie wypłacono 307 
świadczeo. 

12.  Świadczenie wychowawcze pobierało 460 osób na kwotę 2 461 594,90PLN. Łącznie 
wypłacono 4 935 świadczeo. 

13. Dobry start pobierało 454 osób na kwotę 136 200,00PLN. Łącznie wypłacono 454 świadczeo. 
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Zadania z zakresu pomocy społecznej, które finansowane są z budżetu gminy to: 

1. Zasiłki celowe – pobierało 118 osób, w tym 8 osób uzyskało pomoc w ramach zasiłków 

celowych specjalnych na kwotę 44 457,39PLN, z czego kwota 1 600,00PLN stanowiły zasiłki 

celowe specjalne, przyznane osobom lub rodzinom przekraczającym kryterium dochodowe, 

uprawniające do pomocy, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W 2018 roku 

udzielono również pomocy dwóm osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego na 

kwotę 6 000,00PLN. 

2. Usługi opiekuocze – przyznane dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione, usługi te przyznawane są też 

rodzinom gdzie najbliżsi nie są w sanie zaspokoid potrzeb w zakresie opieki. W 2018 roku 

świadczone w 8 środowiskach - koszt usług to 62 054,25PLN. 

3. Domy Pomocy Społecznej – dla 7 osób udzielono 79 świadczeo na łączną kwotę 

178 957,23PLN. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program „Pomoc paostwa 

w zakresie dożywiania” na podstawie zawartej umowy w dniu 5 marca 2018 roku o udzielnie 

dotacji celowej z budżetu paostwa na dofinansowanie zadania własnego w ramach programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania uzyskano kwotę 79 607,00PLN dotacji, wkład 

własny gminy to nie mniej niż 30% czyli kwota 34 432,10PLN. Środki te zostały przeznaczone 

przede wszystkim na organizacje dożywiania w szkołach. Łączna liczba osób objętych pomocą to 

278 osób w tym osób korzystających z posiłku 83 osób, zasiłku celowego 252 osoby i świadczenia 

rzeczowego 8 osób. Nową formą wsparcia dla rodzin jest zatrudniony od 2013 roku asystent 

rodziny, którego zadaniem jest współpraca z rodzinami, środowiskiem szkolnym, kuratorami celem 

pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych rodzin, pomoc w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i funkcjonowaniu prawidłowo w środowisku. W ciągu roku asystent 

rodziny współpracuje średnio z 14 rodzinami. Wynagrodzenie dla asystenta rodziny częściowo 

zabezpieczone jest ze środków Wojewody i Funduszu Pracy w ramach programu ”Asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ośrodek wspólnie ze Stowarzyszeniem Skarb Maluch 

realizuje program FEAD 2014-2020 Podprogram 2018 r., którego głównym celem jest wydawanie 

żywności dla najuboższej ludności naszej gminy, pozyskanej z Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej.  

Od 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie wydał 91 Kart Dużej Rodziny dla 

397 osób. 

W Gminie Daszyna celem realizacji zadao polityki społecznej instytucje lokalne współpracują ze 

sobą w ramach wspólnych programów: 

1. Gminny Program wspierania Rodziny w Gminie Daszyna na lata 2017-2019. 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2016-2020. 
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Analizując raport o zadaniach polityki społecznej pod kątem istniejących problemów i potrzeb, 

należy pamiętad, że sukces w realizacji zadao w dużej mierze zależy od decyzji podejmowanych 

przez inne podmioty polityki społecznej usytuowane zarówno na szczeblu lokalnym, jak 

i ponadlokalnym. Zastanawiając się nad raportem pod kątem faktycznych potrzeb i problemów 

społecznych, biorąc jednocześnie pod uwagę możliwości ekonomiczne Gminy Daszyna, można 

stwierdzid, iż potrzeby życiowe klientów zabezpieczone są na poziomie gwarantującym 

prawidłowe funkcjonowanie rodzin. Wymiar występujących problemów społecznych ukazuje 

koniecznośd stopniowego zwiększania środków finansowych na realizację nałożonych ustawowo 

zadao w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania rodziny. W szczególności: 

1. Wzrost nakładów na zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej – zauważa 

się systematyczny wzrost liczby osób, które wymagają skierowania do DPS. Liczba osób, które 

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagad będą całodobowej opieki wciąż 

będzie wzrastad, konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Gminy. 

2. Brak przestrzeni przyjaznej i przystosowanej do potrzeb osób starszych, gdzie mogłyby 

uczestniczyd w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach, zjeśd ciepły posiłek, nauczyd się czegoś 

nowego (Dzienny Dom Pobytu, Klub Seniora). 

3. Wzrost nakładów na usługi opiekuocze świadczone w miejscu zamieszkania – proces starzenia 

się społeczności Gminy Daszyna implikuje koniecznośd zapewnienia opieki osobom starszym.  

4. Zabezpieczenie wyższych środków finansowych na realizację zadao wynikających z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na: tworzenie warunków do 

działania rodzin wspierających, współfinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuoczo - wychowawczych (10%, 30%, 50%) oraz 

rozważenie możliwości utworzenia placówki wsparcia dziennego, która wspierałaby rodziny 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych. 

5. Promocja i rozwój organizacji pozarządowych – konieczne wydaje się podjęcie działao 

mających na celu wzrost aktywności w zakresie powstawania organizacji pozarządowych.  

XII. Sprawy obywatelskie 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Daszyna z dnia 18 stycznia 2019 r. 
przeprowadzono w okresie od 18 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. konsultacje społeczne 
projektu uchwały w sprawie statutów sołectw. 

Wyżej wymienione konsultacje przeprowadzone były w formie badania opinii mieszkaoców 
poprzez umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Daszyna, 
wyłożenie do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Daszyna w godzinach pracy urzędu 
i u Sołtysów, a następnie przyjmowanie uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do 
konsultacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres 
sekretariat@gminadaszyna.pl. 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone w dniu 18 stycznia 2019 r. 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Daszyna oraz na tablicach ogłoszeo w sołectwach. 

mailto:sekretariat@gminadaszyna.pl
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W trakcie konsultacji nie wniesiono żadnych uwag w sprawie przedmiotowego projektu. 
 

Na dzieo 1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 12 organizacji pozarządowych, w tym 

12 stowarzyszeo (9 jednostek OSP, które dokonały rejestracji w KRS, Stowarzyszenie Skarb 

Malucha w Daszynie, Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie oraz Towarzystwo Miłośników 

Gminy Daszyna ). Na koniec, roku, dane te przedstawiały się analogicznie.  

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono 

wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej „Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja 

żywności dla najuboższych mieszkaoców gminy Daszyna w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej potrzebującym FEAD” oraz realizacji wytycznych instytucji zarządzającej 

(MPiPS) dla instytucji pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działao realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskich 

Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018-2019. Wpłynęła 1 oferta 

Stowarzyszeniem Skarb Maluch w Daszynie, opiewająca na kwotę 23.000PLN, która została 

wybrana. W ramach realizacji zadania w 2018 roku pomoc otrzymało 715 mieszkaoców z 219 

rodzin. Wydano łącznie 41 737,70 kg żywności w 5 706 paczkach żywnościowych. Koszt realizacji 

zadania w 2018 roku wyniósł 18.097,92PLN. 

 

XIII. Przestępczośd w gminie 
 
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy Daszyna stwierdzono 37 przestępstw 

tj. o 14 więcej niż w roku 2017. 

Charakterystyka przestępczości w gminie przedstawia się następująco:  

 przestępstwo uszkodzenia mienia- 1, 

 kradzież z włamaniem-4, 

 kradzież-5, 

 nietrzeźwikierowcy-9.  
 
Zdarzeo drogowych odnotowano- 43, z tego 7 to wypadki drogowe, w wyniku których 1 osoba 
zginęła, a 8 osób zostało rannych. Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy przeprowadziła na 
terenie gminy Daszyna 357 interwencji publicznych i domowych.  

 

XIV. Edukacja 
 
W gminie w roku szkolnym 2018/2019funkcjonują dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa 

w Daszynie i Szkoła Podstawowa w Mazewie . 

 

Szkoła Podstawowa w Mazewie zatrudnia 21 nauczycieli, w tym: pełnozatrudnionych – 10, 

 niepełnozatrudnionych – 9, uzupełniających etat z innej szkoły – 2. Nauczyciele w podziale na 

stopnie awansu zawodowego: 14 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych, 

2 nauczycieli kontraktowych i 1 stażysta.  
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W roku 2018 nikt nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na wyższy 

stopieo awansu zawodowego. 

Szkoła zatrudnia 3 pracowników obsługi oraz 1 osobę w administracji. 

Do8 oddziałów szkoły(klasy I-VIII) uczęszcza 109 uczniów. W szkole funkcjonuje oddział 

przedszkolny (dzieci 5-6 letnie) z liczbą dzieci 19. 

Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną. Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonej hali 

sportowej. Przy szkole funkcjonuje systematycznie doposażany (z wykorzystanie środków 

unijnych) plac zabaw. 

Dyrekcja szkoły czyni wszystko aby sprostad wymaganiom reformy oświatowej i przystosowad 

placówkę do nowych wyzwao. Szkoła systematycznie wzbogacana jest w niezbędne pomoce 

dydaktyczne i sprzęt (wykorzystując m.in. rezerwę subwencji oświatowej). Podejmowane są 

działania zmierzające do podniesienia bezpieczeostwa uczniów i wychowanków przebywających 

w obiekcie. Szkoła dysponuje pracownią komputerową z 10 stanowiskami. Komputery uzyskano 

w roku 2008w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejska.  

W miarę możliwości na bieżąco przeprowadzone są prace remontowo- konserwacyjne. 

Najpilniejszą potrzebą jest przebudowa szamba, gdyż obecnie istniejące często się przepełnia. 

Cały budynek wymaga systematycznych nakładów remontowych, aby utrzymad obiekt na 

właściwym poziomie estetycznym i zachowad normy bezpieczeostwa. Należy systematycznie 

odnawiad sale lekcyjne i sanitariaty. 

Szkoła Podstawowa w Daszynie zatrudnia dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną – nauczyciele 
wszystkich przedmiotów mają wykształcenie zgodne z nauczanym przedmiotem. 
Zatrudnieni nauczyciele: 26 + 2 (przebywający na urlopie macierzyoskim), w tym pełen etat 20 
osób (2 nauczycieli uzupełnia etat w Szkole Podstawowej w Mazewie),niepełnozatrudnieni6 osób. 
Nauczyciele w podziale na stopnie awansu zawodowego: 22 nauczycieli dyplomowanych, 
4 nauczycieli mianowanych i 2 nauczycieli kontraktowych.  
 
Liczba uczniów: ogółem 196, w tym klasy gimnazjalne 26,klasy SP 150 uczniów, oddział 
przedszkolny- 20 uczniów.  
 
Pracownicy obsługi: 

 3 osoby + 1 w ramach Robót publicznych finansowanych z PUP Łęczyca, 

 1 osoba administracja, 

 1 osoba pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym w ramach Robót publicznych 
finansowanych z PUP Łęczyca. 

 
Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową. Wszystkie pracownie przedmiotowe wyposażone są 

w niezbędne pomoce dydaktyczne. Niewielkie braki w tym zakresie są sukcesywnie uzupełniane. 

Obok pracowni przedmiotowych w szkole funkcjonują sale przystosowane do prowadzenia zajęd 

z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – gabinet pedagoga, logopedy i pracownia do 

zajęd rewalidacyjnych. Do dyspozycji nauczycieli są sale wyposażone w sprzęt (rzutniki, tablice 

interaktywne oraz laptopy) umożliwiający pracę z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 
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Szkoła posiada nowoczesną Eko pracownię na stworzenie, której pozyskano środki z WFOŚiGW. 

Aktualnie szkoła oczekuje na rozstrzygnięcie rządowego programu „Aktywna Tablica” dzięki, 

któremu zostaną zakupione dwa monitory dotykowe 65 cali połączone z laptopem, do kolejnych 

pracowni przedmiotowych. 

Na terenie budynku dawnego gimnazjum funkcjonuje monitoring wizyjny. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są znakomite i utrzymują się na wysokim poziomie od wielu lat, 
zwłaszcza z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka polskiego. W porównaniu z latami 
poprzednimi znacznej poprawie uległy wyniki z historii i języka angielskiego. 
W roku 2018 wyniki z języka polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych były znacząco 
wyższe od średnich wyników krajowych. Z języka polskiego i matematyki uczniowie zajęli I miejsce 
w powiecie łęczyckim i II miejsce z przedmiotów przyrodniczych. Z historii i języka angielskiego 
było to V miejsce w powiecie. 
W szkole duża grupa uczniów objęta jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Są to zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, terapii pedagogicznej. Nauczyciele 

realizują zajęcia fakultatywne przygotowujące uczniów do egzaminów. 

W szkole prowadzone są zajęcia w ramach kółek: chemicznego, turystycznego, plastycznego, 

matematycznego, szachowego, z robotyki oraz PCK i SKS. 

Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach, zawodach na różnym szczeblu. Najważniejsze ich 

sukcesy w roku 2018 to: 

 Finalista konkursu przedmiotowego z j. angielskiego – poziom województwa, 

 Finalista konkursu historycznego –Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, 

 I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim w języku angielskim, 

 I miejsce w powiecie Bezpieczeostwo Ruchu Drogowego, 

 II miejsce w powiecie OTWP ( wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej ), 

 I oraz II miejsce w powiatowych potyczkach matematycznych, 

 II miejsce w XX Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im. Krzysztofa Baczyoskiego, 

 I i II miejsce w olimpiadzie wiedzy religijnej – etap dekanalny, VI etap diecezjalny, 

 XXXV Memoriał Ponomarenki i Majewskiego w Łęczycy - III miejsce –100 m i 300 m, 

 Liczne sukcesy w tenisie stołowym n poziomie powiatu i województwa, 

 Powiatowy Turniej Piłki Halowej w kat. Dziewcząt III miejsce,  

 Powiatowy Turniej Piłki Halowej w kat. chłopców III miejsce,  
 
Mocną stroną szkoły jest brak poważnych problemów wychowawczych. Nauczyciele, pedagog, 
dyrektor potrafią rozwiązywad sytuacje trudne wychowawczo. Uczniowie w szerokim zakresie 
angażują się w akcje charytatywne. 
 
Szkoły boryka się z brakiem boiska zewnętrznego, przestarzałym sprzętem komputerowym 

w pracowniach informatycznych, brakiem monitoringu wizyjnego na terenie budynku nad 

ośrodkiem zdrowia. 

Dowóz do szkół  

Dowozem objętych było ogółem 219 uczniów, w tym: 
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Szkoła Podstawowa w Daszynie z dotychczasowymi klasami gimnazjum oraz oddziałem 

przedszkolnym- 122 uczniów, w tym: gimnazjum25. 

(ogólna liczba uczniów w szkole199) 
 

Szkoła Podstawowa w Mazewie z oddziałem przedszkolnym w tym: 97 uczniów objętych dowozem 

(ogólna liczba uczniów w szkole 131) 

Gmina pokrywała kosztydowozu9 uczniom (w tym jeden uczeo na wózku inwalidzkim) 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Łęczycy.  

Dowóz odbywał się dwoma busami będącymi w użytkowaniu ZPE-W w Łęczycy. 

Koszt dowozu dzieci do Łęczycy w 2018 roku wyniósł16.956,76PLN (za 10 m-cy).  

 

Gmina zwraca koszty dowozu rodzicom1 dziecka niepełnosprawnego (pięciolatek) uczęszczającego 

do Integracyjnego Przedszkola w Kutnie (umowa zawarta z rodzicem stawka 0,8358 PLN/1km). 

Dzienna ilośd kilometrów wynosi 30. Rodzic rozlicza się według ilości dni pobytu dziecka w 

przedszkolu. 
 
Przedszkola 
 
W 2018 r. funkcjonowały 2 oddziału przedszkolne przy szkołach podstawowych. Liczba dzieci 

realizujących przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w 

Daszynie- 21 w tym dzieci: czterolatki – 2, pięciolatki – 10,sześciolatki - 9 . Liczba dzieci 

realizujących przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej 

w Mazewie- 19 w tym dzieci : pięciolatki – 8, sześciolatki– 10. 

 
Ponadto, funkcjonowały 2 punkty przedszkolne, jako niepubliczne inne formy wychowania 

przedszkolnego. Punkt przedszkolny w Daszynie prowadzony przez Stowarzyszenie Skarb Malucha 

w Daszynie, do którego uczęszczało 18 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Kwota przyznanej dotacji 

w 2018 roku wyniosła 53.917,92PLN. Punkt przedszkolny w Mazewie prowadzony przez 

Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie, do którego uczęszczało 15 dzieci w wieku od 3 do 4 lat. 

Kwota przyznanej dotacji w 2018 roku wyniosła 41.146,68PLN. 
 
XV. Biblioteki 
 
W gminie w 2018 roku funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie z Filią w Mazewie. 

GBP w Daszynie z siedzibą w zabytkowym pałacu w Daszynie zajmuje dwa pomieszczenia. Pierwsze 
pomieszczenie na parterze o powierzchni 26,86 m2 jest wypożyczalnią i czytelnią. Drugie 
pomieszczenie biblioteczne znajduje się na piętrze. Ma powierzchnię 24,62 m2 i jest magazynem 
na książki.  
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Według statystyki z kooca 2018 roku księgozbiór GBP w Daszynie liczył 15472 woluminy. Biblioteka 
posiada ciekawe i wartościowe zbiory, chroni dziedzictwo regionu. Prowadziła też dla czytelników 
„Książkę na telefon”.  
Specjalne miejsce w pracy biblioteki zajmowała promocja czytelnictwa. GBP w Daszynie brała 
udział w XV ogólnopolskim „Tygodniu Bibliotek”, który przebiegał pod hasłem „Dowolnośd 
czytania”, obchodach „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, w „Tygodniu Książek Zakazanych”, 
w 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę i „Mikołajkach”. Uczestniczyła również 
w programie „Analiza Funkcjonowania Bibliotek” za 2017 rok. 
Do domu wypożyczono czytelnikom 6076 woluminów, w tym 2315 książek dla dzieci i młodzieży, 
2816 woluminów dla dorosłych i 995 książek z literatury popularnonaukowej oraz 2186 czasopism.  
Liczba odwiedzin wynosiła – 4618 osób. 
Na 31.12.2018 w bibliotece zarejestrowano 440 czytelników. 
Na zakup książek w 2018 roku wydano – 8122PLN. Kupiono za nie 376 woluminów. 
Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono książki 
o tematyce uzależnieo, przemocy, problemach w rodzinie (14 wol. za 500PLN).  
505 książek przeznaczonych zostało na zniszczenie z uwagi na zły stan lub brak zainteresowania 
czytelników przez kilkanaście lat 
Liczba odwiedzin w czytelni – 358 osób, które miały udostępnione na miejscu – 82 woluminy 
z księgozbioru podręcznego i 368 czasopism. 
Ważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży: 
1. konkurs plastyczny pod hasłem „Kolorowy obrazek wielkanocny” – udział w nim wzięło47 

uczestników; 
2. konkurs plastyczny pod hasłem „Boże Narodzenie na kartce świątecznej” – udział w nim wzięło 

42 uczestników; 
3. konkurs czytelniczy na „Najlepszego czytelnika biblioteki” dla uczniów szkoły podstawowej 

i gimnazjum – dyplomy dla 50 uczestników; 
4. „Niezapomniane wspomnienia z wakacji” – udział wzięło 13 uczestników; 
5. Głośne rodzinne czytanie opowieści patriotycznych – udział wzięło 4 uczestników; 
6. „Mikołajki w bibliotece” – udział wzięło 36 uczestników; 
7. Przyjęcia wycieczek w bibliotece – 11, udział w nich wzięło 154 uczestników; 
8. Wystawki książek tematyczne: 

 „Książki szczęśliwego dzieciostwa” 

 „Książki marzeo” 

 „Książki zakazane w bibliotece” 

 „Listopad 1918”. 
W ciągu roku w bibliotece zorganizowano 67 imprez w których udział wzięło 476 uczestników. 
 
Filia Biblioteki Publicznej znajduje się w Mazewie w lokalu o powierzchni ok. 74 m2 

wynajmowanym od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na pierwszym piętrze pod 
adresem Mazew 55. 
Ważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe, które były wykonane w 2018 r. w filii 

 udział w akcji ,, Dzieo Głośnego Czytania'' 

 udział w akcji ,, Zbieramy nakrętki dla Kasi'' 

 udział w ,, Tygodniu Bibliotek'' 

 udział w ,,Święcie pluszowego Misia'' 

 udział w akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom'' 

 udział w .. Ogólnopolskim Tygodniu Głośnego Czytania'' 
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 andrzejkowe wróżby w bibliotece 

 udział w Tygodniu z Internetem 

 udział w Światowym Dniu Książki-zabawki 

 Mikołajki w bibliotece 

 udział w projekcie ,, Mała Książka Wielki C PLNowiek 

 zorganizowano wieczór poezji 

 uczestniczyła w Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka 

 odbył się Dzieo Czekolady 

 zorganizowano ,, Randkę z Książką 

 wykonano plakat ,, Amnestia w bibliotece” 
Z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości filia biblioteka zorganizowała: 
a)lekcję biblioteczną dla najmłodszych pt. „Jestem Polakiem'' 
b)prezentację multimedialną dla kl. IV-VIII pt,, Jak żyło się w Polsce w pierwszych dniach odzyskania 
niepodległości” 
c) wydrukowano okolicznościowe zakładki do książek 
 
W filii biblioteki zorganizowano 170 różnego rodzaju form pracy, w których uczestniczyło1653 
uczestników. 
 
W 2018r. filię biblioteki odwiedziło 2612 czytelników, wypożyczono 2906 woluminów. 
Przybyło 191 nowych książek na sumę 4494,33 
Zakupiono czasopisma na sumę -1627.90 
Z czasopism tych skorzystało 550 czytelników. 
Wypożyczenia czasopism: 
- na miejscu-1056 
-na zewnątrz -1792 
Stan woluminów na 31.12. 2018r – 15.551woluminów 

 Największą bolączką biblioteki i filii jest posiadanie przestarzałego sprzętu komputerowego. 

Kłopotliwa jest lokalizacja filii na pierwszym piętrze, jak również brak węzła sanitarnego stanowi 

duży problem dla czytelników i pracownika. 

 

XVI. Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 
 
W zakresie kultury gmina dofinansowuje działalnośd Zespołu wokalnego „Daszynianki” oraz 

utrzymuje Gminną Orkiestrę Dętą w Mazewie. 

Zespół „Daszynianki” działa w 12 osobowym składzie. Występy w 2018 roku: Dożynki Gminne 

w Łubnie, koncert kolęd w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Mazewie, spotkanie świąteczno-

noworoczne Rady Gminy Daszyna, Dni Chodowa, Obchody Dnia Niepodległości w Łaniętach. 

Przegląd Zespołów Ludowych  w Żychlinie, Krośniewicach i Ozorkowie, Dożynki  w Chodowie. 

Kwota dofinansowania w 2018 roku wyniosła 10.200PLN i obejmowała: wynagrodzenie osoby 

prowadzącej naukę śpiewu i akompaniament w trakcie występów. 

Orkiestra Dęta w Mazewie liczy 30 członków. Występy w 2018 roku: Dożynki Gminne w Łubnie, u 

dział w XX Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego w Świnicach Warckich, Koncert MUSIC 
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LIVE w Mazewie, Dzieo Strażaka, Dzieo Kobiet, Walne Zgromadzenie OSP, Piknik Strażacki, Dzieo 

Opłatkowy w Szkole Podstawowej w Mazewie i Punkcie Przedszkolnym, Spotkanie świąteczno-

noworoczne Rady Gminy w Daszynie. Uroczystości kościelne: (Msza bożonarodzeniowa, Msza 

rezurekcyjna, Boże Ciało, Odpust Parafialny w Mazewie i Starym Sławoszewie). Dwóch członków 

orkiestry uczy się w szkole muzycznej.  

Kwota dofinansowania w 2018 roku wyniosła 22.566,98PLN i obejmowała :wynagrodzenie dla 

kapelmistrza, zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych i zakup nagrody w XX Przeglądzie 

Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego w Świnicach Warckich. 

 
W 2018 r. odbyły się Dożynki Gminne w Łubnie, w których wzięło udział około 300 mieszkanek  

i mieszkaoców. Koszt imprezy 10.330,70PLN. 
 

XVII. Przedsiębiorcy 
 
W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 14 nowych przedsiębiorców: 
 
-14 osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą,  
-0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalnośd gospodarczą. 
 
W 2018 r. wyrejestrowano 2 przedsiębiorców, w tym 2 osoby fizyczne prowadzące działalnośd 

gospodarczą. 
 
 
 

XVIII. Ochrona środowiska 
 
Na terenie gminy Daszyna nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska emitujące 

zanieczyszczenia do powietrza lub do wód. 

W gminie nie ma wysypiska odpadów komunalnych. W 2018 r. zlokalizowano dzikie wysypisko 

odpadów w miejscowości Jarochów na terenie leśnym. Wysypisko zostało zlikwidowane. Nie 

zanotowano pożarów wysypisk odpadów. 

Na dzieo 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkaoca gminy przypadało 18,75 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 146 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku 

dane te przedstawiały się następująco: 27,71 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

i 124,52 kg zmieszanych odpadów komunalnych. W 2018 r. zebrano następujące ilości odpadów 

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Daszynie: zużyte opony – 16,2 t, odpady 

wielkogabarytowe – 7,44 t, zmieszane odpady z betonu i gruzu – 128,66 t.  

Ilośd produkowanych odpadów wzrasta każdego roku. Prawdopodobnie wiąże się to ze zwiększoną 

konsumpcją. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkaocy, gmina na bieżąco 

oferuje przyłączenie gospodarstw domowych do gazociągu gminnego, a tym samym zmniejszenie 

liczby kotłowni przydomowych opalanych węglem, co ma duży wpływ na jakośd powietrza. Na 

bieżąco prowadzone są prace związane z modernizacją i rozbudową wodociągu gminnego. Odbiór 
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odpadów segregowanych od mieszkaoców został rozszerzony o odpady BIO oraz papier i tekturę. 

Tereny przeznaczone do użytku publicznego doposażone są sukcesywnie w dodatkowe pojemniki 

na odpady. 

 

XIX. Planowanie przestrzenne 
 
W roku 2018 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętych było 100 %  

powierzchni gminy oraz 100 % powierzchni gminy zostało wskazane w studium w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. 

W 2018 r. nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy.       

 Studium uwarunkowao i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, ostatnia ocena 

aktualności  

-  uchwała nr LIII/277/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 8 grudnia 2017 r. - 100% powierzchni . 

 Miejscowe plany zagospodarowania  przestrzennego ( ostatnia ocena aktualności , stopieo  

pokrycia obszarów gminy, mpzp). Procentowy udział w powierzchni gminy  - 100%, powierzchnia                    

w (ha) – 8091 

-Uchwała nr 67/XI/99 z dnia 28 września 1999 r. Rady Gminy w Daszynie w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna 

ustalającej trasę rurociągu paliwowego relacji Płock – Ostrów Wielkopolski na terenie Gminy 

Daszyna –Procentowy udział w powierzchni gminy- 0,11%, powierzchnia w (ha) – 8,91 

-Uchwała nr XLV/206/2006 Rady Gminy w Daszynie z dnia 10 października 2006 r. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna-Procentowy udział 

w powierzchni gminy-99,43 %, powierzchnia w (ha) –8044,82 

-Uchwała Nr X/43/2015 Rady Gminy w Daszynie z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Daszyna- 

Procentowy udział w powierzchni gminy-0,01 %, powierzchnia w (ha) –1,23 

-Uchwała Nr XXI/100/2015 Rady Gminy w Daszynie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu PGR Opiesin -

Procentowy udział w powierzchni gminy-0,01 %, powierzchnia w (ha) –1,09 

-Uchwała nr XLVII/247/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Mazew -

Procentowy udział w powierzchni gminy-0,02 %, powierzchnia w (ha) –1,54 

-Uchwała nr XLVII/248/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160w obrębie 

Ogrodzona-Procentowy udział w powierzchni gminy-0,01 %, powierzchnia w (ha) –1,16 

-Uchwała nr LVI/301/2018 r. Rady Gminy w Daszynie z dnia 17 marca2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Goszczynno-Procentowy 

udział w powierzchni gminy-0,13 %, powierzchnia w (ha) –10,88 
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-Uchwała nr LXII/351/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Daszyna, 

Kolonia Mazew, Mazew oraz Walew – Procentowy udział w powierzchni gminy-0,06 %, 

powierzchnia w (ha) –5,08 

-Uchwała nr LXIII/355/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów 

Walew i Daszyna- Procentowy udział w powierzchni gminy-0,19 %, powierzchnia w (ha) –15,29 

-Uchwała nr LXVI/364/2018 Rady Gminy w Daszynie  z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160/1 

w obrębie Mazew -Procentowy udział w powierzchni gminy-0,01 %, powierzchnia w (ha) –1,00 

 
XX. Sprawy administracyjne 
 
W 2018 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił od 2 do 3 tygodni. 


