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wydanie bezpłatne

Gmina Dłutów na 323 miejscu w rankingu 
gmin wiejskich
Ranking finansowy samorządu terytorialnego to dokument 
opracowany pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa 
Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład 
zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ocena została przeprowadzona na 
podstawie danych uzyskanych za rok 2019, a w rankingu 
uwzględniono następujące kryteria:
ź Wskaźnik 1 - Udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem – informuje o tym jaką część dochodów ogółem 
stanowią dochody własne, tj. np. z podatków i opłat 
lokalnych.
ź Wskaźnik 2 - Relacja nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem – wskaźnik pokazuje w jakim, stopniu 
jednostka samorządu terytorialnego mogłaby zaciągać 
zobowiązania oraz finansować wydatki inwestycyjne 
w stosunku do osiąganych dochodów.
ź Wskaźnik 3 - Udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem – pokazuje jaka część budżetu gminy 
przeznaczana jest na wydatki inwestycyjne, im ten 
wskaźnik jest wyższy, tym gmina więcej środków 
przeznacza na rozbudowę infrastruktury technicznej 
i społecznej. Wysoka wartość wskaźnika oznacza, że 
podejmowane decyzje sprzyjają powiększaniu majątku 
gminy. 
ź Wskaźnik 4 - Obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
– relacja ta wskazuje jaka część wydatków przeznaczana 
jest na wynagrodzenia pracowników, wysoki udział tych 
wydatków negatywnie wpływa na zarządzanie finansami 
jednostki samorządu terytorialnego.
ź Wskaźnik 5 - Udział środków europejskich w wydatkach 
ogółem – bez poręczeń – środki europejskie są 
dodatkowym, ale bardzo ważnym źródłem finansowania 
wydatków samorządów. Wyższy wskaźnik pozwala na 
zwiększenie potencjału inwestycyjnego, a tym samym jest 
istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego. 
ź Wskaźnik 6 - Relacja zobowiązań do dochodów ogółem 
– wskazuje na stopień zadłużenia jednostki.  
ź Wskaźnik 7 - Udział podatku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach bieżących – są dochodami 
własnymi, ale ich wysokość jest zróżnicowana 
w zależności od szczebla organizacji. 
Wskaźniki te wyliczono dla każdej jednostki samorządu 
terytorialnego.  
Gminy były oceniane w kategoriach: gminy wiejskie, 
miejsko – wiejskie, miejskie, miasta na prawach powiatu 
i powiaty ziemskie. Gmin wiejskich, do których zalicza się 
Gmina Dłutów w Polsce jest 1547. W tym rankingu nasza 
gmina uplasowała się na 323 pozycji. 
Wartości poszczególnych wskaźników wynoszą:
W1 – 0,334,
W2 – 0,4083,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Niech ten wyjątkowy czas wypełni nasze serca pokojem i radością.  
Życzymy, by te święta upłynęły w ciepłej i radosnej atmosferze, 

a nadchodzący Nowy Rok 2021 przyniósł spokój 
i stabilizację oraz spełnienie wszystkich marzeń i planów. 

Wójt Gminy Dłutów
Grażyna Maślanka - Olczyk

W3 – 0,5514,
W4 – 0,282,
W5 – 0,0787,
W6 – 0,828,
W7 - 0,3609, 
Indeks (suma wszystkich powyższych wskaźników) – 
2,8433.
Gmina Dobra (woj. zachodniopomorskie), która zajmuje 
pierwsze miejsce w rankingu posiada indeks o wartości 
4,624, trzeci w rankingu Kleszczów – 4,4475, zaś ostatnia 
gmina Bielice – 1,0285. 
Analizując powyższe wskaźniki oraz pozycję Gminy 
Dłutów w rankingu należy podkreślić, że gmina Dłutów 
charakteryzuje się wysoką wartością wskaźnika W3, 
tj. udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 
oraz wskaźnika W2 – tj. relacji nadwyżki operacyjnej. 
Cieszymy się z dobrego miejsca naszej gminy w rankingu 
opracowanym przez niezależnych ekspertów. 

Drogi w gminie Dłutów
Drogi biegnące przez teren gminy Dłutów możemy 
zaszeregować do 4 kategorii: droga wojewódzka, drogi 
powiatowe, drogi gminne, drogi wewnętrzne. 
Za utrzymanie każdej z kategorii dróg odpowiedzialny jest 
jej zarządca. W przypadku drogi wojewódzkiej (oraz nowo 
wybudowanej drogi serwisowej równoległej do drogi 
wojewódzkiej) jest nim Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi, dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe 
w Pabianicach, dróg gminnych - Gmina Dłutów, zaś za 
drogi wewnętrzne odpowiadają jej właściciele, czyli 
zazwyczaj właściciele działek położonych przy tych 
drogach. Utrzymanie drogi to jej bieżące naprawy, a zimą 
także odśnieżanie i posypywanie piaskiem. W przypadku 
oświetlenia ulicznego za konserwację urządzeń 
odpowiedzialni są: przy drodze wojewódzkiej - Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, przy drogach powiatowych 
i gminnych w Pawłówku i Dąbrowie - PGE, przy 
pozostałych drogach gminnych i powiatowych Urząd 
Gminy Dłutów. Koszty oświetlenia przy wszystkich 
drogach ponosi Gmina Dłutów. 

Zakończony powszechny spis rolny
30 listopada zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020. 
W Gminie Dłutów obowiązkiem spisowym objętych było 
451 gospodarstw. Rolnicy z naszej gminy jako pierwsi 
w województwie zakończyli spis. Ponad 30% spisało się 
metodą samospisu, pozostałych spisali rachmistrzowie. 
Dziękujemy wszystkim rolnikom za udział w spisie, za 
przychylność, wsparcie i pomoc w realizacji tak ważnego 
dla polskiego rolnictwa badania.  
Za owocną współpracę serdecznie dziękujemy 
rachmistrzom spisowym z terenu naszej gminy – 
dyspozytorom wojewódzkim oraz pracownikom Urzędu 
Statystycznego w Łodzi. Jesteśmy wdzięczni za 
otwartość i gotowość pomocy. 

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów
Krzysztof Janas
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Nowe stawki podatków
Od 1 stycznia 2021r. podwyżce ulegną stawki podatku od 
nieruchomości i będą wynosiły:
- od budynków mieszkalnych – 0,63zł/m2,
-budynków użytkowanych w związku z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 19,83zł/m2,
-budynków związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych – 4,07zł/ m2,
-budynków letniskowych – 8,06zł/ m2,
-garaży wolnostojących – 6,59zł/ m2,
-komórek drewnianych – 5,95zł/ m2,
-gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – 0,75zł/ m2,
Stawki wszystkich podatków od nieruchomości są 
określone w Uchwale Nr XVII/137/20 Rady Gminy Dłutów 
z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów. 
Podwyżce uległy również stawki podatku od środków 
transportowych. Stawki są zróżnicowane w zależności od 
rodzaju pojazdu, jego dopuszczalnej masy całkowitej, 
liczby osi, spełnienia norm czystości spalin, roku produkcji 
pojazdu, systemu zawieszenia osi jezdnej. Stawki te 
wahają się od 475,00zł do 2935,00zł od jednego pojazdu 
rocznie. Wszystkie stawki podatków od środków 
transportowych są określone w Uchwale Nr XVII/138/20 
Rady Gminy Dłutów z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

Dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków i stacji uzdatniania wody
Gmina Dłutów otrzymała dofinansowanie w kwocie 
720 000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Ślądkowicach w celu zwiększenia 
wydajności ujęcia wody oraz zapewnienie odpowiedniej 
jakości uzdatniania” z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Planowany koszt inwestycji to 800 000 zł. 
Wsparciem objęta zostanie również planowana rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Dłutowie. Projekt pn.: „Przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie oraz 
rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie”, którego 
wartość szacuje się na około 4 mln złotych zostanie 
dofinansowany kwotą 2 mln zł ze środków unijnych 
(Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020). Należy podkreślić, że powyższe inwestycje są na 
etapie planowania. Konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na 
budowę, wyłonienie wykonawcy i wreszcie realizacja 
inwestycji. Zatem na efekty realizacji tych inwestycji 
przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
Od lutego 2021 roku czeka nas podwyżka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecne stawki 
obowiązują od 2019 roku i muszą zostać zaktualizowane. 
Gmina Dłutów jako jedna z ostatnich w stosunku do gmin 
ościennych podnosi te opłaty. 
Ważną zmianą jest także to, że odpady mogą być 
gromadzone wyłącznie w sposób segregowany.

Wzrost opłaty wynika z:
-wzrostu i lości  odpadów oddawanych przez 
mieszkańców,
-konieczności oddawania odpadów komunalnych 
w okresie kwiecień - październik dwa razy w miesiącu,
-bardzo dużego wzrostu odbioru bioodpadów - 
w stosunku do lat 2015-2016 - o 69%,
-ciągłego wzrostu płac minimalnych,
-wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska. 
Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
będzie rozpatrywana na sesji Rady Gminy Dłutów, która 
zaplanowana jest na koniec grudnia 2020r. Warto 
podkreślić, że w kompetencji Rady Gminy jest zwolnienie 
z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
b u d y n k a m i  m i e s z k a l n y m i  j e d n o r o d z i n n y m i  
kompostujących bioodpady w kompostowniku 
przydomowym. Stawka, o którą będzie pomniejszona 
opłata również zostanie ustalona przez Radę Gminy 
Dłutów w drodze uchwały. W przypadku chęci 
skorzystania z ulgi konieczne będzie ponowne złożenie 
deklaracji. Należy dodać, że opłaty pobierane od 
mieszkańców nie pokrywają kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi, a część kosztów jest pokrywana 
ze środków budżetu Gminy. Poniżej na wykresach  
przedstawiono poszczególne czynniki, które mają wpływ 
na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Drużyna młodzików GLKS Dłutów po meczu Mikołajkowym

Grupa seniorów GLKS w grupie pierwszej Łódzkiej Klasy 
Okręgowej rozegrała 17 meczów zdobywając 8 punktów, 
co pozwoliło na zajęcie 17 miejsca w tabeli. Bilans 
bramkowy po rundzie jesiennej to 12 strzelonych 
i 53 stracone. 

Obchody Święta Niepodległości
Gminno-parafialne uroczystości z okazji 102. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowane 
zostały w skromnej oprawie, bez udziału pocztów 
sztandarowych. Obchody rozpoczęła Msza Św. w intencji 
Ojczyzny w Kościele Parafialnym pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dłutowie i Trzech 
Króli. Mszę św. celebrował proboszcz parafii Dłutów 
ks. Zbigniew Dyks. Ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią COVID-19 we mszy św. mogła uczestniczyć 
ograniczona liczba osób, a po niej nie został 
zorganizowany przemarsz na cmentarz parafialny.
W to wielkie, patriotyczne święto nie mogło jednak 
zabraknąć kwiatów i zniczy na grobach lotników i żołnierzy. 
Po mszy Wójt Gminy Dłutów -  Grażyna Maślanka-Olczyk, 
druhowie Jan Rybak i Jerzy Cieślak oraz w imieniu 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie - 
Andrzej Oset złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach 
naszych bohaterów.

Laptopy dla szkoły  
W ramach rządowego programu zdalna szkoła+ Gmina 
Dłutów otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 000 zł na 
zakup kolejnych 18 laptopów na potrzeby prowadzenia 
zdalnej nauki. Sprzęt zostanie zakupiony i przekazany 
szkole na początku nowego roku. W maju tego roku, 
również w ramach rządowego programu zdalna szkoła 
zakupiono 24 laptopy, z których już korzystają uczniowie 
i nauczyciele. Do szkoły przekazano także 12 laptopów, 
zakupionych w ramach projektu unijnego „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: 
kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Łącznie szkoła 
otrzyma 54 sztuki laptopów, które po zakończeniu nauki 
zdalnej będą stanowiły wyposażenie szkolnych pracowni 
komputerowych. 

Grażyna Maślanka - Olczyk - Wójt Gminy Dłutów przed grobem 
lotników na dłutowskim cmentarzu. 

Zakończenie rundy jesiennej rozgrywek
Zakończyła się trwająca od sierpnia do listopada jesienna 
runda rozgrywek piłki nożnej. Drużyna młodzików GLKS 
Dłutów rywalizowała  w lidze D1 grupie 2. Do rozgrywek 
został zgłoszony rocznik 2008, lecz występowali również 
młodsi chłopcy z roczników 2009, 2010 a nawet 2011. 
Nasza drużyna rozgrywki zakończyła na 5 miejscu, po 
2 wygranych, 3 przegranych i 3 remisach. Biorąc pod 
uwagę poziom gry przeciwników trzeba uznać to miejsce 
za duży sukces. Zespół spisywał się bardzo dobrze, 
w każdym meczu walczył do samego końca i zdobywał 
nowe doświadczenia grając z silniejszymi przeciwnikami. 
Ligę wygrał ŁKS Łódź. Drużyna GLKS Dłutów zdobyła 
18 bramek, straciła 24. Po pracowitej jesieni przyszedł 
czas na odpoczynek, ale też przygotowania do rundy 
wiosennej. Drużyna w przerwie zimowej rozgrywa mecze 
sparingowe na hali oraz bierze udział w turniejach.  
Z okazji mikołajek tradycyjnie został rozegrany mecz 
zawodnicy kontra rodzice. 


	Strona 1
	Strona 2

