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Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice, 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, włodarze 

gmin przedstawiają Raport o stanie Gminy. W związku z tym przekazuję Państwu Raport  

o stanie Gminy Drużbice za rok 2021. Publikacja jest podsumowaniem ubiegłego roku przede 

wszystkim pod kątem realizacji strategii, programów, inwestycji, uchwał przyjętych przez 

Radę Gminy oraz innych działań podejmowanych na rzecz naszej Gminy. W niniejszym 

dokumencie zamieszczone są również informacje z zakresu gospodarki komunalnej, oświaty  

i edukacji, działalności kulturalnej, a także działań z zakresu pomocy społecznej, sportu  

i rekreacji. 

Mimo nadal panującej pandemii koronawirusa przez cały rok 2021 wykonaliśmy wiele 

inwestycji drogowych, przebudowaliśmy budynek komunalny na gminny żłobek, a także 

pozyskaliśmy samochody specjalne pożarnicze.. Wszystkie działania, które wykonaliśmy  

w poprzednim roku niewątpliwie podniosły jakość życia mieszkańców oraz ich 

bezpieczeństwo. Dlatego, z tego miejsca, pragnę podziękować za współpracę radnym, 

pracownikom urzędu i innych placówek oraz mieszkańcom za wszelką współpracę.  

Wobec powyższego zachęcam Państwa do czynnego udziału w debacie nad Raportem 

o stanie Gminy Drużbice za rok 2021, ponieważ to Wasze opinie i uwagi są dla mnie 

najcenniejsze. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury! 

 Wójt Gminy Drużbice 

 

 Tomasz Głowacki
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Charakterystyka demograficzna. 

Gmina Drużbice (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.) liczyła ogółem 5188 
mieszkańców, w tym 2626 kobiet i 2562 mężczyzn. 

Tabela 1 Liczba ludności w gminie Drużbice w podziale na grupy wiekowe na dzień 31.12.2021 r. 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 76 76 152 
3 33 37 70 

4-5 53 48 101 
6 29 27 56 
7 29 31 60 

8-12 150 146 296 
13-15 86 85 171 
16-17 56 43 99 

18 26 19 45 
19-65 1672 0 1672 
19-60 0 1427 1427 
>65 352 0 352 
>60 0 687 687 

ogółem 2562 2626 5188 

 

Tabela 2 Statystyka zdarzeń z zakresu ewidencji ludności. 

Lp. Statystyka zdarzeń z zakresu ewidencji ludności w 2021 r. 
wg. stanu  
na dzień 

31.12.2021 r. 

1 Urodzenia - mieszkańcy gminy 52 

2 Zgony - mieszkańcy gminy 67 

3 Małżeństwa zawarte na terenie gminy 31 

4 Pary, które obchodziły „złote gody” 14 

5 Cudzoziemcy zameldowani na terenie gminy 28 

6 Osoby zameldowane na terenie gminy na pobyt stały (ogółem) 5113 

7 Osoby zameldowane na terenie gminy na pobyt czasowy (ogółem) 75 

1.2. Podmioty gospodarcze. 

Liczba zarejestrowanych wpisów działalności gospodarczej na terenie Gminy Drużbice na 
dzień 31.12.2021 r. wynosi 294. W 2021 r. zanotowano następujące wpisy do CEIDG: 
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− nowa działalność gospodarcza: 7 
− zawieszenie działalności gospodarczej: 16 
− wznowienie działalności gospodarczej: 4 
− wykreślenie działalności gospodarczej 9 
− inne zmiany w CEIDG: 37 

W porównaniu do 2020 r. obserwuje się spadek zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych o 2 podmioty. 

Tabela 3 Zestawienie zakresu działalności podmiotów zarejestrowanych w 2021 r. 

L.p. Zakres działalności wg CEIDG 
Ilość 

podmiotów 

1. 
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję 
roślinną 

1 

2. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 1 

3. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

1 

4. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli 

1 

5. 49.41.Z Transport drogowy towarów 1 

6. 
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną 
obsługą biura 

1 

7. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 1 
 Razem: 7 

1.3. Bezrobocie. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie 
wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 97 osób. Wśród ogółu bezrobotnych Powiatu 
Bełchatowskiego mieszkańcy naszej gminy stanowili 3,99 %. Porównując stan bezrobocia 
z analogicznym okresem roku ubiegłego Powiatowy Urząd Pracy podkreśla, że liczba 
bezrobotnych w Gminie Drużbice zmniejszyła się o 30 osób. 

2. STAN FINANSÓW GMINY 

2.1. Budżet i jego wykonanie w 2021 r. 

Budżet na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr Nr XXIII/225/2020 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 29 grudnia 2020 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 
wprowadzone zostały13 Uchwałami Rady  Gminy Drużbice oraz 36 Zarządzeniami Wójta 
Gminy Drużbice., które podyktowane były głównie zmianami: 

− planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych 
przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa, 

− planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi 
czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji 
budżetu. 
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2.2. Zestawienie dochodów, wydatków i deficyt budżetu gminy– stan na 31.12.2021 r. 

Tabela 4Dochody, wydatki, deficyt budżetowy. 

Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2021 r. 

Wykonanie na 

31.12.2021 r. 

DOCHODY w tym: 30.013.252,44 33.918.965,74 

dochody bieżące 27.142.525,30 28.260.798,43 

dochody majątkowe w tym: 2.870.727,14 5.658.167,31 

dochody ze sprzedaży majątku 214.000,00 263.462,80 

WYDATKI w tym: 31.164.994,43 30.102.024,31 

wydatki bieżące 26.472.526,42 25.460.002,63 

wydatki majątkowe 4.692.468,01 4.642.021,68 

WYNIK BUDŻETU -1.151.741,99 3.816.941,43 

Różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi 
669.998,88 2.800.795,80 

PRZYCHODY ogółem z tego: 2.481.498,11 2.327.355,11 

kredyty i pożyczki 1.684.000,00 849.857,00 

nadwyżka z lat ubiegłych 39.559,89 39.559,89 

wolne środki 757.938,22 1.437.938,22 

ROZCHODY ogółem  z tego: 1.329.756,12 1.290.756,12 

spłaty kredytów i pożyczek 1.329.756,12 1.290.756,12 

2.3. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 56,21 % 

Tabela 5 Wykonanie dochodów. 

Wykonanie dochodów ogółem 33.918.965,74 

Wykonanie dochodów własnych 19.066.854,55 

2.4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 15,42 % 

Tabela 6 Wykonanie dochodów. 

Wykonanie wydatków ogółem 30.102.024,31 

Wykonanie wydatków majątkowych 
4.642.021,68 
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2.5. Pożyczki i kredyty. 

Przychody – w budżecie gminy zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek 
w kwocie 1.684.000,00 zł, Gmina Drużbice w 2021 r. zaciągnęła kredyty i pożyczki w 
wysokości 849.857,00 zł, w tym: 

− kredyt długoterminowy w banku krajowym – 800.000,00 zł, 
− pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Łodzi – 49.857,00 zł. 

Rozchody – w 2021 roku zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w 
wysokości 1.290.756,12 zł, w tym: 

− kredyty długoterminowe w bankach krajowych – 1.255.000,00 zł, 
− pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Łodzi – 35.756,12 zł. 

Kwota długu Gminy Drużbice na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 7.313.981,43 zł, (21,56 % 
w stosunku do wykonanych dochodów), w tym: 

− kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych – 6.880.000,00 zł, 
− pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Łodzi – 433.981,43 zł. 

Z przedstawionych danych wynika, że dochody własne budżetu gminy są na niskim 
poziomie. Przyczyną takiego stanu jest m.in. brak działalności gospodarczej na terenie gminy, 
dzięki której wpływają do budżetu podatki z różnych tytułów. 

Dochody własne, to przede wszystkim źródło finansowania realizacji zadań własnych 
wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym Gmina Drużbice musi 
bardzo ostrożnie wydatkować środki pieniężne i dążyć do ograniczenia wydatków bieżących. 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby poszukiwać dodatkowych możliwości pozyskiwania 
środków finansowych. 

Gmina Drużbice w związku ze strukturą dochodów oraz zasad wynikających z art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma ograniczone możliwości 
spłacania swoich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Dlatego też należy na bieżąco 
monitorować wpływy dochodów, realizację wydatków oraz kształtowanie się wskaźnika 
spłaty zobowiązań. 

2.6. Pozyskane środki zewnętrzne. 

Łączna kwota pozyskanych środków finansowych przez Gminę Drużbice w 2021 roku 
wynosi: 9 360 798,79 zł. 

W ramach inwestycji drogowych pozyskano łącznie: 4 153 185,00 zł  w tym: 

1. 2 375 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi Zabiełłów – Podstoła, Gmina 
Drużbice” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
– edycja I. 
2. 950 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki Głupickie, 
Gmina Drużbice” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja I. 
3. 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Rawicz ze środków 
budżetu Gminy Kleszczów. 
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4. 229 205,00 zł na modernizację drogi w miejscowości Wdowin Kolonia – Suchcice 
etap II ze środków budżetu Gminy Kleszczów. 
5. 70 000,00 zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Zwierzyniec ze środków 
budżetu Gminy Kleszczów. 
6. 78 980,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego oraz 350 000,00 zł 
ze środków budżetu Gminy Kleszczów na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej  
w miejscowości Gręboszów, gm. Drużbice – etap II”. 

W ramach projektów z zakresu infrastruktury sportowej pozyskano łącznie: 
4 520 000,00zł w tym: 

1. 4 500 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, 

Gmina Drużbice” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych – edycja I. 

2. 20 000,00 zł na budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy 

Drużbice (Kazimierzów, Wdowin, Zwierzyniec) ze środków budżetu Województwa 

Łódzkiego „Infrastruktura sportowa Plus”. 

W ramach projektów edukacyjnych pozyskano 213 610,42 zł na projekt z zakresu 
poprawy jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej im.  
H. Sienkiewicza w Rasach poprzez wyposażenie szkoły w pomoce i narzędzia TIK wraz  
z utworzeniem wewnątrzszkolnej sieci komputerowej oraz rozwój u uczniów kluczowych 
kompetencji cyfrowych pn. „Szkoła nowych możliwości” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach inwestycji z zakresu ochrony środowiska pozyskano łącznie 169 586,88 zł 
w tym: 

1. 99 000,00 zł z tytułu umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi na zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej 
tylno – bocznej, przyczepy rolniczej oraz głowicy do wycinania krzaków na potrzeby 
Referatu Remontowo – Technicznego Urzędu Gminy Drużbice”. 

2. 41 096,88 zł ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego na zadanie pn. „ Budowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice”. 

3. 15 300,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. 14 190,00 zł  na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Drużbice w 2021 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

W ramach wsparcia rozwoju cyfrowego pozyskano łącznie 227 380,00 zł  w tym: 

1. 156 600,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. (Instytucja udzielająca wsparcia: Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa). 
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2. 70 780,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. (Instytucja udzielająca wsparcia: Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa). 

W ramach projektów z zakresu opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi 
pozyskano 60 000,00 zł na remont zbiorowego grobu żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny  
światowej położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Drużbicach ze środków Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

W zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” pozyskano łącznie 
17 036,49zł w tym: 

1. 9 449,45 zł  na kontynuowanie wykonania punktu integracyjnego mieszkańców wraz z 
placem zabaw dla dzieci w sołectwie Bukowie Dolne ze środków budżetu 
Województwa Łódzkiego. 

2. 7 587,04 zł na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Patok” 
 ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. 

2.7. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2021 r. 

Na 2021 rok 31 sołectw Gminy Drużbice złożyło wnioski na kwotę 516 184,45 zł.                     
W trakcie roku realizowano zadania i wydatkowano kwotę 502 141,76 zł, tj. 97,28 %. 

Tabela 7 Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2021 r. 

L.p. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania 

Plan na 
2021 r. 

Razem 
plan wg 
sołectw 

Wykonanie 
na 

31.12.2021 r. 

Razem 
wykonanie na 
31.12.2021 r. 
wg sołectw 

1 Brzezie 

Założenie lustra na drodze do 
m. Skrajne 1 000,00 

14 860,40 

602,70 

13 358,30 

Uzupełnienie oświetlenia 
drogowego 

1 000,00 1 000,00 

Ustawienie znaku 
informacyjnego oraz znaku 

ograniczenia prędkości 
860,40 0,00 

Zakup kruszywa z 
rozłożeniem 

3 600,00 3 355,60 

Ogrodzenie działki gminnej - 
sołectwo Brzezie 

8 400,00 8 400,00 

2 
Bukowie 

Dolne 

Zakup wyposażenia do wiaty 1 000,00 

16 847,81 

0,00 

15 474,05 Kontynuowanie wykonania 
punktu integracyjnego 

mieszkańców wraz z placem 
zabaw dla dzieci 

15 847,81 15 474,05 
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3 
Bukowie 
Górne 

Zakup i montaż ogrzewania 
elektrycznego 

15 899,28 15 899,28 14 917,02 14 917,02 

4 Chynów 
Wykonanie podłogi w 

świetlicy wiejskiej - sołectwo 
Chynów 

15 899,28 15 899,28 15 899,28 15 899,28 

5 Drużbice 

Zakup wyposażenia sal 
lekcyjnych 

4 000,00 

15 989,61 

4 000,00 

15 980,65 Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w m. Drużbice Kol. 
(zadanie wspólne z sołectwem 

Drużbice Kolonia 

11 989,61 11 980,65 

6 
Drużbice – 

Kolonia 

Zakup i montaż tablic 
ogłoszeniowych 4 000,00 

27 959,24 

4 000,00 

27 959,24 
Budowa oświetlenia 

drogowego w m. Drużbice 
Kol. 

14 000,00 14 000,00 

Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w m. Drużbice Kol. 

9 959,24 9 959,24 

7 Głupice 

Budowa oświetlenia 
drogowego w m. Głupice 

2 000,00 

21 590,50 

2 000,00 

21 348,49 

Modernizacja oświetlenia 
drogowego w m. Głupice 

Parcela 
7 000,00 6 970,64 

Dokumentacja na przebudowę 
drogi w m. Głupice 

5 000,00 5 000,00 

Zakup materiałów i usług na 
remont dróg 

7 590,50 7 377,85 

8 Gręboszów 

Remont dróg gminnych 9 964,43 

19 964,43 

9 964,43 

19 964,43 
Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w m. Drużbice Kol. 
10 000,00 10 000,00 

9 Hucisko 
Przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w m. 

Hucisko 
15 854,11 15 854,11 15 854,11 15 854,11 

10 Józefów 

Zakup kruszywa - Rawicz 
Podlas 

7 476,58 

15 176,58 

7 476,58 

15 176,58 
Zakup kruszywa - Zofiówka 5 700,00 5 700,00 

Zakup kruszywa - Helenów 2 000,00 2 000,00 

11 Kazimierzów 
Remont dróg gminnych na 

terenie sołectwa Kazimierzów 
10 000,00 19 286,91 8 191,80 13 542,60 
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Zagospodarowanie działki - 
utworzenie placu zabaw w 
miejscowości Kazimierzów 

9 286,91 5 350,80 

12 Kącik 

Modernizacja drogi gminnej w 
m. Kącik 

10 000,00 

13 144,00 

10 000,00 

12 500,00 
Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 
Kącik 

3 144,00 2 500,00 

13 Kobyłki 

Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej (zadanie wspólne z 
sołectwem Drużbice Kolonia) 

12 000,00 

14 318,38 

11 962,08 

14 262,08 
Zakup wyposażenia sal 

lekcyjnych (zadanie wspólne z 
sołectwem Drużbice) 

2 318,38 2 300,00 

14 Łęczyca 
Modernizacja drogi gminnej w 

m. Łęczyca 
11 201,76 11 201,76 11 201,76 11 201,76 

15 Patok 

Remont drogi gminnej w m. 
Patok 

3 600,00 

12 692,32 

3 600,00 

12 692,32 
Modernizacja drogi gminnej w 

m. Patok 
9 092,32 9 092,32 

16 Podstoła 

Remont dróg gminnych 3 499,26 

21 138,81 

3 499,26 

21 138,81 
Przebudowa świetlicy 

wiejskiej w m. Podstoła 
17 639,55 17 639,55 

17 Rasy 

Rozbudowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego - 

sołectwo Rasy 
17 413,41 

23 713,41 

17 413,41 

23 713,41 

Zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej 

6 300,00 6 300,00 

18 Rawicz 

Remont dróg gminnych 4 000,00 

16 892,98 

3 357,41 

16 001,51 
Rozbudowa oświetlenia 

drogowego - sołectwo Rawicz 
10 000,00 9 800,00 

Remont świetlicy wiejskiej - 
sołectwo Rawicz 

2 892,98 2 844,10 

19 Rożniatowice 

Budowa oświetlenia w m. 
Rożniatowice Pole - II etap 8 000,00 

16 757,48 

8 000,00 

16 756,79 Dzień Dziecka i Rodziny 3 187,48 3 186,79 

Remont świetlicy wiejskiej w 
m. Rożniatowice 

5 570,00 5 570,00 

20 Skrajne 
Uzupełnienie oświetlenia 

drogowego (zadanie wspólne 
1 000,00 10 930,75 1 000,00 10 731,49 
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z sołectwem Brzezie) 

Zakup i rozwiezienie 
kruszywa drogowego 

9 930,75 9 731,49 

21 Stefanów 

Budowa oświetlenia 
drogowego w m. Stefanów 10 000,00 

14 544,22 

9 986,57 

14 530,57 

Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej 

3 544,22 3 544,00 

Remont budynków 
gospodarczych w m. Suchcice 
(zadanie wspólne z sołectwem 

Suchcice) 

1 000,00 1 000,00 

22 Stoki 
Remont drogi gminnej w 

sołectwie Stoki 
15 086,25 15 086,25 15 086,25 15 086,25 

23 Suchcice 

Przebudowa drogi w m. Pole 
Sucheckie 

12 000,00 

19 919,26 

12 000,00 

19 917,11 

Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej 

5 000,00 4 999,93 

Pobudzanie aktywności 
mieszkańców sołectwa 

1 919,26 1 917,18 

Remont budynków 
gospodarczych w m. Suchcice 

1 000,00 1 000,00 

24 Teofilów 
Rozbudowa oświetlenia 
drogowego w sołectwie 

Teofilów 
11 066,26 11 066,26 11 066,26 11 066,26 

25 Teresin 

Utrzymanie czystości i 
porządku na terenie placu 
zabaw w sołectwie Teresin 

7 000,00 

12 601,98 

7 000,00 

12 601,98 
Zakup materiałów i usług na 
wykończenie i wyposażenie 
budynku gospodarczego w 

Teresinie 

5 601,98 5 601,98 

26 Wadlew 

Zakup i montaż tablic 
informacyjnych w sołectwie 

1 000,00 

29 540,13 

1 000,00 

28 908,18 
Zakup wyposażenia do Klubu 

Aktywnych Kobiet oraz 
zagospodarowanie terenu 

28 540,13 27 908,18 

27 Wdowin 

Zagospodarowanie placu 
integracyjnego w 

miejscowości Wdowin 
12 879,73 

14 679,73 
12 879,73 

14 558,43 

Remont dróg gminnych 1 800,00 1 678,70 
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2.8.  Pomoc publiczna, umorzenia i zwolnienia podatkowe w 2021 r. 

W 2021 r. udzielono pomocy publicznej w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 
producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Drużbice 
na łączną kwotę 457.463,94 zł (713 złożonych wniosków). Środki finansowe na wypłatę 
pomocy dla producentów rolnych Gmina Drużbice w całości pozyskała w formie dotacji 
z budżetu państwa. 

 Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Drużbice, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo 
oświatowe rozpatrzono wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia  młodocianych 
pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub 
egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W 2021 roku wydano 2 decyzje 
administracyjne w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników. Na ten cel gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 
15.466,14 zł. 

Dane ustalono na podstawie  danych wynikających z rejestrów podatkowych oraz  
rejestru SRPP i  rejestru SHRIMP. 

  

28 
Wdowin – 
Kolonia 

Zagospodarowanie placu 
integracyjnego w 

miejscowości Wdowin 
(zadanie wspólne z sołectwem 

Wdowin) 

5 899,28 
15 899,28 

5 324,17 
15 323,17 

Przebudowa drogi w m. Gadki 10 000,00 9 999,00 

29 
Wola 

Rożniatowska 

Budowa oświetlenia 
drogowego w m. Wola 

Rożniatowska 
8 000,00 

12 918,16 

8 000,00 

12 300,00 

Wymiana lamp oświetlenia 
drogowego 

4 918,16 4 300,00 

30 Zabiełłów 
Wykonanie oświetlenia 

(dalsza część) 10 027,38 10 027,38 9 593,13 9 593,13 

31 Zwierzyniec 

Uzupełnienie oświetlenia 
drogowego (zadanie wspólne 

z sołectwem Brzezie) 
1 000,00 

19 783,76 

1 000,00 

19 783,76 

Zagospodarowanie działki 
gminnej w m. Zwierzyniec 

18 783,76 18 783,76 

OGÓŁEM: 516 184,45 516 184,45 502 141,76 502 141,76 
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Tabela 8 Zestawienie umorzeń, zwolnień podatkowych i pomocy publicznej. 

Lp. Podstawa prawna 
pomocy 

publicznej 

Przeznaczenie pomocy Kwota  
przyznanej 

pomocy w zł 

Liczba 
pomocy 

Forma 
pomocy 

Rodzaj 
pomocy 

1 Ustawa z dnia 10 
marca 2006r. o 
zwrocie podatku 
akcyzowego 
wykorzystywane
go do produkcji  
rolnej (Dz. U z 
2019r. poz. 2188) 

Częściowy zwrot 
podatku akcyzowego w 
cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

457.463,94 zł 713 dotacja Pomoc 
publiczna 

inna niż de 
minimis 

2 Art 13 Ustawy z 
dnia 15 listopada 
1984r. o podatku 
rolnym (Dz. U. 
2020.poz. 333) 

Pomoc na inwestycje w 
rzeczowe aktywa trwałe 
i wartości niematerialne 
w gospodarstwach 
rolnych powiązane z 
produkcja  podstawowa 
produktów rolnych 
( budowa budynków 
inwentarskich i 
fotowoltaika do 
produkcji rolnej) 

352.322,65 zł 3 Korzyści 
podatkowe 

Pomoc 
publiczna 

inna niż de 
minimis 

3 Art. 12 ust 1 pkt 
4 Ustawy z dnia 
15 listopada 
1984r. o podatku 
rolnym (Dz. U. 
2020, poz. )333 

Pomoc na inwestycje w 
rzeczowe aktywa trwałe 
i wartości niematerialne 
w gospodarstwach 
rolnych powiązane z 
produkcją podstawową 
produktów rolnych 
( zakup gruntów na 
powiększenie 
gospodarstwa rolnego) 

7.152,78 zł 3 Korzyści 
podatkowe 

Pomoc 
publiczna 

de minimis 

4 Art. 67a ,art. 67b  
ustawy  
Ordynacja 
podatkowa (Dz. 
U z 2020r., poz. 
1325 z późn zm.) 

Umorzenie zaległości 
podatkowej w podatku 
od środków 
transportowych 

6.940,00 1 Korzyść 
podatkowa 

Pomoc 
publiczna  

de minimis 
 

5 Art. 122  ustawy 
z dnia 
14.12.2016r. 
Prawo oświatowe 
(Dz. U z 2020r., 
poz. 910 z późn 
zm.) 

Dofinansowanie 
kosztów kształcenia 

15.466,14 2 dofinanso
wanie 

Pomoc 
publiczna de 

minimis 
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3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

3.1. Strategia Rozwoju Gminy Drużbice na lata 2016-2025. 

Strategia Rozwoju Gminy Drużbice na lata 2016-2025 została przyjęta Uchwałą  
nr XVII/173/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia  16 marca 2016 r., następnie zaktualizowana 
uchwałą nr XVII/173/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. Jest podstawowym instrumentem 
długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającym wizję  
i kierunki rozwoju gminy. W oparciu o diagnozę stanu gminy, sformułowano wizję gminy  
i misję jej rozwoju, określono obszary priorytetowe i cele rozwoju gminy oraz działania  
i zadania. 

W niniejszej strategii określono trzy obszary, w których będzie koncentrował się 
rozwój gminy Drużbice. Wskazane poniżej obszary strategiczne należy postrzegać jako 
całość. Obszary te wzajemnie przenikają się, a rozwój w jednym z nich wywiera wpływ  
na postęp w innych obszarach. Zostały one wyznaczone w sposób współzależny i łącznie 
wskazują drogę rozwoju Gminy Drużbice. 

Dla każdego z obszarów priorytetowych sformułowany został cel strategiczny (w 
perspektywie do 2025 roku), z którego wynikają cele operacyjne. Dla ich urzeczywistnienia 
wyodrębniono natomiast kierunki interwencji – kluczowe zadania i projekty do realizacji. 
Należy je traktować jako pewną propozycję, otwartą listę przedsięwzięć w danym zakresie, 
określającą ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej 
całej wspólnoty gminy w perspektywie długofalowej. 

Rysunek 1 Plan strategiczny dla gminy Drużbice w układzie obszarów priorytetowych, celów 
strategicznych i celów operacyjnych 

INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA I 
ŚRODOWISKO 
NATURALNE

GOSPODARKA
SPOŁECZEŃSTWO I 
INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA

PEŁNA I NOWOCZESNA 
INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA ORAZ CZYSTE 
ŚRODOWISKO NATURALNE 
ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

EFEKTYWNA GOSPODARKA 
LOKALNA -

INTENSYFIKACJA 
ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO GMINY

WYSOKI POZIOM USŁUG 
SPOŁECZNYCH I 

KONKURENCYJNY KAPITAŁ 
LUDZKI

Gmina zapewniająca 
wysoki poziom życia 

poprzez rozwój i 
modernizację 

infrastruktury technicznej

Gmina dbająca o 
środowisko naturalne

Gmina stymulująca 
rozwój 

wyspecjalizowanego 
rolnictwa

Gmina sprzyjająca 
rozwojowi 

przedsiębiorczości

Gmina posiadająca 
atrakcyjną ofertę 

turystyczną 

Gmina zapewniająca 
wysoki standard usług 

społecznych i kulturalnych

Gmina rozwijająca 
tożsamość i integrująca 
lokalne społeczeństwo

Gmina dbająca o rozwój 
kapitału ludzkiego
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Dla zapewnienia kontroli nad stopniem realizacji poszczególnych celów niniejszej 
Strategii Rozwoju stworzono listę rekomendowanych wskaźników, które są użyteczne przede 
wszystkim  w czasie dokonywania monitoringu realizacji oraz aktualizacji dokumentu. Lista 
wskaźników stanowi bazową propozycję, która podczas prowadzenia procesów 
monitorowania i przeglądu strategicznego może być modyfikowana i uzupełniana – zgodnie 
z potrzebami jednostek wdrażających. 

Tabela 9 Wskaźniki realizacji zadań zapisanych w „Strategii Rozwoju Gminy Drużbice na lata 2016-
2025” w roku 2021. 

Obszar priorytetowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODOWISKO NATURALNE 
Cel strategiczny: PEŁNA AI NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ 

CZYSTE ŚRODOWISKO NATURALNE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW 

Cel operacyjny: Gmina zapewniająca wysoki poziom życia poprzez rozwój i modernizację 
infrastruktury technicznej 

Działanie Wskaźnik realizacji 
Rozbudowa 

infrastruktury 
technicznej 

• liczba powstałych nowych budynków użyteczności publicznej 
(Gminny Żłobek w Drużbicach) – 1 

• liczba powstałych nowych odcinków sieci wodociągowej – 1 
Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury drogowej 

• długość (km) przebudowanych dróg, - 4,20 km 
• długość (km) wyremontowanych dróg – 1,10 km 
• liczba nowych punktów oświetleniowych - 65 

Zagwarantowanie 
bezpieczeństwa 
mieszkańcom 

• ilość przekazanych pojazdów ratowniczo – gaśniczych: 7 
wyżej wymienione pojazdy trafiły do 6 jednostek OSP. 

• ilość szkoleń dla strażaków jednostek OSP: 
- szkolenie dowódców – 3 przeszkolonych strażaków 
- kurs podstawowy strażaków ratowników - 16 przeszkolonych 
strażaków 
- szkolenie konserwatorów – 2 przeszkolonych strażaków 
- szkolenie z ratownictwa technicznego – 4 przeszkolonych 
strażaków 
- szkolenie z zakresu KPP – 1 przeszkolony strażak 
- szkolenie z zakresu współpracy z LPR – 4 przeszkolonych 
strażaków 
- szkolenie z zakresu obsługi pił mechanicznych – 2 
przeszkolonych strażaków 

• liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży – 3 

Cel operacyjny: Gmina dbająca o środowisko 
Działanie Wskaźnik realizacji 

Poprawa stanu środowiska 
naturalnego gminy 

• ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny – ok. 1600 Mg 
• masa (Mg) zebranych wyrobów zawierających azbest – 47,780 

Mg 

Obszar priorytetowy: SPOŁECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
Cel strategiczny: WYSOKI POZIOM USŁUG SPOŁECZNYCH I KONKURENCYJNY 
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KAPITAŁ LUDZKI 
Cel operacyjny: Gmina zapewniająca wysoki standard usług społecznych i kulturalnych 

Działanie Wskaźnik realizacji 

Wzrost efektywności w 
rozwiązywaniu problemów 

społecznych 

• liczba osób/rodzin korzystających z pomocy GOPS według 
powodów przyznania 

- zasiłek stały – 27 
- zasiłek okresowy – 24 
- zasiłek celowy – 64 
- posiłek – 40 
- schronienie – 2 
- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 9 
- wspieranie rodziny i piecza zastępcza - 4 
• liczba osób bezrobotnych z terenu gminy zarejestrowanych w 

PUP - 97 
Cel operacyjny: Gmina rozwijająca tożsamość i integrująca lokalne społeczeństwo 

Działanie Wskaźnik realizacji 
Przeciwdziałanie 

rozwarstwieniu lokalnego 
społeczeństwa 

∗ liczba działań wspierających dziedzictwo kulturowe, tradycje, folklor 
– 15 

Cel operacyjny: Gmina dbająca o rozwój kapitału ludzkiego 
Działanie Wskaźnik realizacji 

Rozwój i poszerzenie funkcji 
obiektów dydaktycznych, 

kulturalnych oraz sportowo-
rekreacyjnych 

∗ liczba nowych obiektów rekreacyjno-sportowych – 2 (place zabaw w 
m. Patok i m. Kazimierzów) 

3.2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022 przyjęty został 
Uchwałą nr XXX/338/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 roku, następnie 
zmieniony Uchwałą nr XXX/353/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 16 marca 2018 r.  

Program rewitalizacji ma na celu współuczestniczenie – wraz ze strategią rozwoju, 
planami zagospodarowania przestrzennego i innymi dokumentami o charakterze 
strategicznym opracowanymi dla gminy – w rozwiązaniu problemów zdiagnozowanych  
na terenie gminy Drużbice.  

Program rewitalizacji jest dokumentem opracowanym z myślą o wyznaczeniu 
obszarów w gminie, które wymagają ożywienia i odnowy. Jest to program wieloletni, 
interdyscyplinarny i zintegrowany, który bazuje na współpracy różnych podmiotów podczas 
przygotowania, opracowania i realizacji.  

Głównym celem programu rewitalizacji jest wyznaczenie dróg do wyprowadzenia 
danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego 
degradację.  

Bazując na wynikach analizy danych zastanych, wskaźnikach opisujących poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego i środowiskowego gminy Drużbice, 
na wynikach badań ankietowych wśród mieszkańców oraz biorąc pod uwagę znaczenie 
wybranych obszarów dla rozwoju gminy, zdecydowano się wskazać do rewitalizacji w gminie 
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Drużbice obszar w miejscowościach Drużbice, Drużbice-Kolonia, Gręboszów (wyłączając 
obszary niezaludnione i leśne). 

Rysunek 2. Cele główne "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drużbice na lata 2017-2022" 

Cel 1. 

Budowanie zintegrowanego społeczeństwa 

poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i 

poprawę warunków życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

 

 Cel 2. 

Budowanie spójności przestrzennej obszaru 

Rewitalizacji z uwzględnieniem możliwości 

rozwoju potencjału gospodarczego i poprawy 

w sferze inwestycji prośrodowiskowych 

Działania rewitalizacyjne w szczególności mają wspomóc i wywrzeć wpływ na jakość 
życia mieszkańców w obszarze rewitalizacji, rozwiązać problemy społeczne, które zaznaczają 
się w tym obszarze.  

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki dla projektów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji na terenie Gminy Drużbice w roku 2021.  

Tabela 10 Wskaźniki dla projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji na terenie Gminy Drużbice  
w odniesieniu do celów "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022". 

Cel Wskaźnik Stan na dzień 
31.12.2020. 

Stan na dzień 
31.12.2021. 

Budowanie 
zintegrowanego 
społeczeństwa poprzez 
wzmocnienie 
aktywności społecznej 

i poprawę warunków 
życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

stopa (%) bezrobocia 4,47 % 4,70% 

udział osób pobierających świadczenia z GOPS 2,22% 4,02% 

liczba osób korzystających z nowo powstałej  
infrastruktury społecznej 

0 24 

liczba prowadzonych form aktywności i 
wydarzeń kulturalnych 

5 form 
aktywności 

17 form 
aktywności 

liczba działających organizacji pozarządowych 4 organizacje 4 organizacje 

Budowanie spójności 
przestrzennej obszaru 
rewitalizacji z 
uwzględnieniem 
możliwości rozwoju 
potencjału 
gospodarczego i 
poprawy w sferze 
inwestycji 
prośrodowiskowych 

liczba podmiotów gospodarczych 66 podmiotów 59 podmiotów 

liczba obiektów poddanych odnowie z 
przeznaczeniem na cele społeczne 

1 1 

liczba obiektów poddanych termomodernizacji 1 0 

długość przebudowanych odcinków dróg 0,990 km 1,279 km 

3.3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drużbice na lata 2018-
2023. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drużbice na lata 2018 - 
2023 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/394/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia  
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15 października 2018 r. Strategia ta jest realizowana w szczególności poprzez następujące 
programy: 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice, 
2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021 - 2025, 
3. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Drużbice na lata 2019-2021, 

Program współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

3.3.1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 

Uchwałą nr XXIII/219/2020  Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2020 r. został 
przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2021. Inicjowaniem i 
realizowaniem działań ujętych w Programie zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Drużbicach. 

Źródłem finansowania zadań realizowanych w Programie są środki finansowe budżetu 
Gminy Drużbice, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.  

Na terenie gminy Drużbice w 2021 r. funkcjonowało 13 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, w tym 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 2 punkty sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Komisja opiniowała 3 
wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XXXVII/389/2018 z dnia 5 
września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Drużbice oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Drużbice 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przeprowadzono kontrolę pięciu 
placówek handlowych pod kątem przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

W 2021 r. do Komisji wpłynęło 5 wniosków o podjęcie działań wobec osób 
nadużywających alkoholu, łącznie prowadzono 17 takich spraw. Komisja skierowała sześć 
osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na wniosek Komisji Sąd Rejonowy w 
Bełchatowie zastosował wobec jednej osoby obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. 

Z pomocy specjalistycznej w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem 
alkoholowym, narkotykowym oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w 2021 roku skorzystało 
łącznie 17 osób, w tym 12 osób z problemem alkoholowym oraz 7 osób z problemem 
przemocy.  

We wszystkich szkołach na terenie gminy realizowano programy profilaktyczne 
(profilaktyka uzależnień i przemocy oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych) 
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dla uczniów klas I-VIII . Łącznie odbyło się 138 godziny warsztatów.Podejmowano również 
następujące działania dotyczące problematyki FAS: 

• dystrybucja broszur edukacyjnych pt: „Ciąża bez alkoholu”, „Dlaczego warto w tym 
czasie zachować abstynencję”, 

• umieszczenie informacji o FAS w biuletynie gminnym, 
• zakup serca na nakrętki angażując mieszkańców gminy w zbieranie nakrętek w celu 

pomocy dzieciom z FAS, 
• dzieci ze szkół z terenu gminy Drużbice wzięło udział w spektaklu pt: „Tajemnicza 

skrzynia”, 

W ramach programu dofinansowano zajęcia o charakterze profilaktycznym w trakcie 
wakacji ferii zimowych oraz z okazji „Nocy Bibliotek” zorganizowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Drużbicach. Łącznie wzięło udział 92 osoby. 

3.3.2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021 - 2025 

Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie są zadaniami 
gminy w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249). Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Drużbice na lata 2021-2025, przyjęty 
został Uchwałą Nr XXIV/243/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 25 lutego 2021 roku oraz 
Uchwałą Nr XXIX/276/2021 z dnia 16 września 2021r. jest dokumentem określającym 
priorytety działania gminy w powyższym obszarze. Stanowi on podstawę do podejmowania 
działań mających na celu wywołanie pozytywnej zmiany w powyższym obszarze. 

Zespół Intersdyscyplinarny Gminy Drużbice to grupa ośmiu specjalistów z różnych 
instytucji: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej, Policji, Sądu 
Rejonowego w Bełchatowie, Służb Zdrowia oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, którzy łącząc swoją wiedzę, mają za zadanie nieść pomoc 
osobom pokrzywdzonym i przeciwdziałać zjawisku przemocy na terenie gminy. 

W roku 2021 odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
36 posiedzeń grup roboczych. Ustalono na nich m.in. sposób realizacji zadań, w tym 
związanych z działalnością informacyjną i szkoleniową, analizowano bieżące problemy, 
ustalono plany działań w przypadku konkretnych rodzin uwikłanych w przemoc. W roku 
2021 wszczęto 12 procedur „Niebieska Karta” , łącznie prowadzono 16 takich procedur. 

W 2021 roku w szkołach na terenie gminy Drużbice podejmowane były działania  
w ramach profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych oraz promocji zdrowia. W każdej 
placówce odbyły się spektakle i warsztaty profilaktyczne o tematyce zapobiegania 
nadużywania alkoholu, narkotyków oraz cyberprzemocy i zachowań agresywnych. 

Na godzinach wychowawczych w poszczególnych klasach poruszane były tematy 
przeciwdziałania przemocy, rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy, asertywności  
i szacunku do innych ludzi. Ponadto pedagodzy szkolni byli w stałym kontakcie z Sądem 
Rejonowym w Bełchatowie oraz kuratorem sądowym, GOPS-em, asystentem rodziny oraz 
GKRPA. Ściśle współpracowano z rodzicami w celu rozwiązywania sytuacji problemowych 
w szkole i w domu rodzinnym ucznia. 
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3.3.3 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 

Na podstawie Uchwały nr XXXIX/403/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 08.10.2018 
r. przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Drużbice na lata 2019 - 2021. 
Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, który 
realizuje program przy współpracy z Urzędem Gminy w Drużbicach, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach, Zespołem Interdyscyplinarnym ds 
przeciwdziałania przemocy w Drużbicach, Policją, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, 
zakładami opieki zdrowotnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, 
Sądem Rejonowym w Bełchatowie i kuratorami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w 
Bełchatowie i organizacjami pozarządowymi. Celem głównym Programu jest wsparcie rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Działania realizowane w ramach Programu: 

1. Pomoc dla rodzin 

Rodziny z dziećmi, które nie są w stanie w oparciu o własne zasoby i możliwości 
pokonać napotykanych zagrożeń dla ich prawidłowego funkcjonowania obejmowane były 
zgodnie z potrzebami wielopłaszczyznową pomocą i wsparciem. W 2021 r. wsparciem z 
systemu pomocy społecznej objęto 244 osób i rodzin z terenu gminy Drużbice, w tym 28 
rodzin z dziećmi. Występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych zdiagnozowano w 4 rodzinach. 

Ważnym elementem pomocy dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych było zabezpieczenie potrzeb socjalnych rodzin. Są to 
celowe działania mające zapobiec pogorszeniu warunków bytowych rodzin.  

Zabezpieczenie potrzeb socjalnych rodzin z dziećmi realizowane było poprzez wsparcie z 
systemu pomocy społecznej: 

• zasiłki okresowe - wypłacono 10 rodzinom (23 dzieci w tych rodzinach) na kwotę 
11.123,58 zł; 

• zasiłki celowe - wypłacono 2 rodzinom (6 dzieci w tych rodzinach) na kwotę 500,00 
zł; 

• świadczenia pieniężne na zakup żywności w ramach wieloletniego Programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - wypłacono 16 rodzinom (38 dzieci w tych 
rodzinach) na kwotę 17.710,00 zł; 

• w ramach wieloletniego Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 
posiłki w szkołach wydano 40 dzieciom z 19 rodzin w liczbie 3514 posiłków na kwotę 
11 487,20 zł. 

Pomoc dla rodzin z dziećmi realizowana była również z systemu świadczeń 
rodzinnych, w postaci świadczenia wychowawczego oraz w postaci pomocy materialnej dla 
uczniów: 

• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego wpłacono 169 rodzinom 
na 347 dzieci na kwotę 584 312,20 zł; 

• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 40 rodzinom na 
kwotę 40.000,00 zł; 

• świadczenie rodzicielskie wypłacono 23 rodzinom na kwotę 148 521,50 zł; 
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• świadczenie wychowawcze wypłacono 627 rodzinom na 986 dzieci w kwocie 5.574 
158,97zł; 

• zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 122 osobom na kwotę 287 714,72 zł, w tym na 41 
dzieci; 

• świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej wypłacono 17 rodzinom na kwotę 364 310,80 zł;  

• świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono 19 rodzinom na 15 osób 
uprawnionych w kwocie 105 927,04 zł; 

• pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) udzielono 37 
dzieciom z 17 rodzin, na kwotę 62 751,70 zł. 

2. Wspieranie interdyscyplinarne 

W realizację wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 
angażowani byli przedstawiciele różnych zawodów wspierających rodzinę. Pracownicy 
socjalni współpracowali w tym zakresie z kuratorami Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 
Rejonowego w Bełchatowie, psychologami i pedagogami z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Bełchatowie, funkcjonariuszami policji z Posterunku Policji w Drużbicach i 
Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, pedagogami i wychowawcami ze szkół z terenu 
gminy i spoza gminy, z pracownikami służby zdrowia, jak również z asystentem rodziny.  

3. Praca z asystentem rodziny 

W roku sprawozdawczym na terenie gminny Drużbice usługi asystenta rodziny 
świadczył jeden pracownik. Wsparciem asystenta rodziny objęte były 4 rodziny w tym 9 
dzieci w tych rodzinach. Są to rodziny wieloproblemowe, w których poza problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi występowały również niepełnosprawność, długotrwała 
choroba, choroba alkoholowa, bezrobocie, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. 

4. Karta dużej rodziny 

Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogły też skorzystać z systemu zniżek  
i dodatkowych uprawnień w ramach Karty Dużej Rodziny - w roku 2021 przyjęto 13 
wniosków i wydano 28 kart, w tym 10 kart dla dzieci. Ogólna liczba rodzin, które posiadały 
aktywną Kartę Dużej Rodziny (KDR) w Gminie Drużbice w roku 2021 wynosiła 146. 

Na terenie  Gminy Drużbice KDR uprawnia do zniżki w opłacie za pobyt dziecka w 
przedszkolu. W roku 2021 z 10% zniżki  w opłacie za przedszkole skorzystało 7 rodzin na 
łączną kwotę: 312,20 zł. 

Karta uprawnia również do 5% zniżki w opłacie za dostawę wodę i odbiór ścieków. W 
2021 r. skorzystało ze zniżki z tytułu dostaw wody 9 rodzin na łączną wartość 1596,74 zł. Z 
zniżki w opłacie  za odbiór ścieków nikt nie skorzystał. 

 3.3.4. Roczny Program współpracy Gminy Drużbice z organizacjami 
pozarządowymi. 

Uchwałą Nr XXII/210/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., Rada Gminy Drużbice 
uchwaliła roczny Program współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi na 
2021 rok. Główną formą współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi i 
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innymi podmiotami było zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wspierania 
wykonywania zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

W 2021 roku współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi polegała  
na wspieraniu głównie zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci  
i młodzieży Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne związane  
z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportem przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 11 Stowarzyszenia, zadania publiczne. 

L.p. Stowarzyszenie Rodzaj zadania publicznego Kwota 
przyznanej 
dotacji 

1. 
Gminny Ludowy 
Klub Sportowy 
“Siatkarz” w 
Drużbicach 

Prowadzenia młodzieżowych drużyn piłki siatkowej 
na terenie Gminy Drużbice oraz organizowania 
przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, 
regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach 
sportowych. 

18.000,00 

2. 
Gminny Ludowy 
Klub Sportowy w 
Drużbicach 

Upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy 
Drużbice, wśród mieszkańców gminy Drużbice w tym 
dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych 
poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, 
szachy, tenis stołowy, piłka nożna, strzelectwo, biegi 
przełajowe oraz organizowanie przygotowań  i 
uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprezach sportowych. 

22.000,00 

W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2021 r., uczestniczyły głównie dzieci  
i młodzież szkół podstawowych z terenu gminy Drużbice. W 2021 roku w budżecie Gminy  
na realizację zadań kulturalnych i sportowych przeznaczono 40 000,00 zł, z czego rozliczono 
37 125,60 zł. Kwota 2 874,40 zł została zwrócona przez Gminny Ludowy Klub Sportowy  
w Drużbicach do Gminy jako niewykorzystana. 

3.4 Gminny Program Osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. 

Gminny Program Osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 program 
został przyjęty Uchwałą nr II/7/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 grudnia 2018 r. w 
sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Gminny Program Osłonowy w zakresie dożywiania realizowany jest przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w związku z rządowym programem „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach Programu Osłonowego udzielono wsparcia 
26 uczniom i dzieciom w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. Wydano łącznie 472 
posiłków na ogólną kwotę 1.246,00 zł. 

Przyznanie pomocy odbywało się bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i 
bez wydawania decyzji administracyjnych. Liczba dzieci i uczniów, które skorzystały z 
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programu osłonowego w danym miesiącu nie przekraczała 20% ogólnej liczby uczniów i 
dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym. Program był finansowany ze środków własnych Gminy Drużbice oraz 
dotacji z budżetu państwa. Środki własne gminy 249,00 zł (20%); dotacja 997,00 zł (80%). 

3.5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Gmina Drużbice przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana 
w okresie od stycznia do października 2021 r. realizowała Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie osobom, spełniającym 
kryteria dochodowe, pomocy żywnościowej. W 2021 roku z pomocy skorzystało 1019 
mieszkańców naszej gminy, wydano 4025 paczek żywnościowych. W ramach działań 
towarzyszących 61 osób skorzystało z warsztatów kulinarnych i dietetycznych, rozdano 200 
poradników dotyczących niemarnowania żywności, a osoby zainteresowane mogły skorzystać 
z porad dietetyka. 

3.6. Projekt „Droga do sukcesu”. 

W okresie od 21.10.2020 r. do 21.10.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna 
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizował projekt pn. 
„Droga do Sukcesu”. W projekcie wzięło udział 8 osób w wieku aktywności zawodowej, 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym w szczególności osoby 
bezrobotne, poszukujące pracy i osoby z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców 
gminy Drużbice, w tym obszaru wskazanego do rewitalizacji, poprzez udział w 
indywidualnym poradnictwie psychologicznym, grupowym treningu umiejętności 
społecznych, szkoleniu komputerowym, indywidualnym i grupowym poradnictwie 
zawodowym, szkoleniu zawodowym mającym na celu nabycie nowych kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz skorzystaniu 
z pośrednictwie pracy. 

Wszyscy uczestnicy projektu aktywnie uczestniczyli w działaniach projektowych, 
dzięki którym uzyskali wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobyli nowe 
kompetencje i kwalifikacje zawodowe, które zwiększą szansę powrotu na rynek pracy. 
Uczestnikami projektu były 2 osoby z obszaru wskazanego do rewitalizacji, o którym mowa 
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017 - 2022. Dwóch 
uczestników projektu znalazło zatrudnienie, w tym jeden uczestnik z obszaru wskazanego do 
rewitalizacji. 

3.7. Punkt wymiany rzeczy „Kredens”. 

Od października 2021 r. pod adresem Drużbice 20 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej prowadzi Punkt Wymiany Rzeczy „Kredens”. Ideą tego miejsca jest, wymiana 
rzeczy, których jedni mieszkańcy nie potrzebują, a drudzy chcieliby się w nie zaopatrzyć. 
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Punkt Wymiany Rzeczy „Kredens” to miejsce gdzie można zostawić jak i otrzymać za darmo 
m.in. różnego rodzaju sprzęty domowe, ubrania, obuwie, zabawki, artykuły dziecięce. 
Jedynym warunkiem przyjęcia przedmiotu jest jego dobry stan techniczny umożliwiający 
dalsze użytkowanie.  

 

Zdjęcie 1 Logo Punktu Wymiany Rzeczy "Kredens" 

3.7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Drużbice na lata 2014-2032. 

W nawiązaniu do Uchwały Nr XLII/346/2014r. z dnia 23 października 2014 roku, 
Rady Gminy Drużbice w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014-2032, w roku 2021 na terenie 
gminy Drużbice prowadzony był program odbioru wyrobów zawierających azbest. Właściciel 
nieruchomości położonej na terenie gminy, na której znajdowały się wyroby azbestowe, 
głównie w postaci płyt cementowo-azbestowych wykorzystywanych na pokrycia dachowe, 
mógł skorzystać z dotacji w wysokości 100% kosztów odbioru, transportu oraz 
unieszkodliwienia tych wyrobów.  

W ramach programu w 2021 roku złożone zostały 21 wnioski na szacowaną  
do odbioru ilość wyrobów azbestowych wynoszącą 51,280 Mg. Wartość brutto planowanej 
usługi to 18 276,19 zł. Dwóch wnioskodawców odstąpiło od realizacji przedsięwzięcia,  
w związku z czym łącznie odebrano 47,780 Mg za kwotę 17 028,79 zł brutto. 

Gmina otrzymała dotację na wyżej wymienione zadanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 14 190,00 zł netto, 
co stanowi około 90% kosztów netto. 

3.8. Program Czyste Powietrze. 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła  
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez 
beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu 
dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/ 
współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim 
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: 
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• wymianę, zakup i montaż źródła ciepła na paliwo stałe, 
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, 
• ocieplenie przegród budowlanych, 
• stolarkę drzwiową i okienną,  
• mikroinstalację fotowoltaiczną, 
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy). 

Gmina Drużbice na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi Punkt Konsultacyjno – 
Informacyjny programu „Czyste Powietrze”. 

Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie 
osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przygotowania i przekazywania  
do WFOŚiGW w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego 
dofinansowania, w tym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych 
załączników. 

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy w Drużbicach w Referacie Strategii, 
Pozyskiwania Funduszy, Zewnętrznych, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospodarki 
Przestrzennej (pokój nr 6) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, 
tj. poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30, wtorek  7.30 – 17.00. 

Od początku działania programu za pośrednictwem gminy udało się złożyć ponad 100 
wniosków dla mieszkańców naszej gminy, co w dużej mierze przyczynia się do poprawy 
jakości powietrza na jej terenie. 

3.9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2021 roku. 

Uchwałą Nr XV/247/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Rada Gminy Drużbice przyjęła 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Drużbice w 2021 roku. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie oraz przez Koła Łowieckie działające na 
terenie Gminy Drużbice. 

Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2021 r. polegało na: 
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1) wyłapaniu bezdomnych, zagubionych, wałęsających się lub zagubionych przez 
właścicieli zwierząt, 

2) zapewnienie miejsc w schronisku dla wszystkich zwierząt, pozostających bez 
właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w 
Ustawie o ochronie zwierząt, 

3) zapewnienie doprowadzonym do schroniska zwierzętom opieki, właściwych 
warunków bytowych i lekarsko-weterynaryjnych, 

4) znakowanie zwierząt umieszczonych w schronisku poprzez czipowanie tak, aby 
możliwa była ich identyfikacja. 

W/w zadanie realizowane było za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Czyżewskiego 7, 97–400 Bełchatów prowadzącego 
Schronisko dla zwierząt w Bełchatowie. Na realizację Programu w 2021 roku Gmina 
Drużbice zapewniła w budżecie kwotę 67 000,00zł. Na dzień 01.01.2021r. w schronisku 
przebywało 7 psów dorosłych. 

W związku z prowadzonymi interwencjami stan ten w roku 2021 zmieniał się w 
następujący sposób: 

Tabela 12 Stan ilościowy zwierząt. 

Stan ilościowy zwierząt w 2021 r. 
Miesiąc Przyjęcie 

psów 
Adopcja psów Upadki 

psów 
Eutanazje 

Styczeń 1 2 0 0 
Luty 0 0 0 0 
Marzec 0 0 0 0 
Kwiecień 0 2 0 0 
Maj 8 0 0 0 
Czerwiec 0 1 0 0 
Lipiec 2 1 5 (szczenięta) 0 
Sierpień 1 0 0 0 
Wrzesień 0 1 0 0 
Październik 0 0 0 0 
Listopad 0 0 0 0 
Grudzień 0 0 0 0 
Razem: 

12 7 5 0 
 

Podsumowując rok 2021: 

• odebrano 12 psów 
• do adopcji przekazano 7 psów 
• liczba upadków – 5 
• liczba eutanazji – 0 
• stan zwierząt w schronisku na dzień 31.12.2021 r. to 7 psów 

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021 r. to kwota 42 508,21 zł. 
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3.10. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Drużbice na lata 2020 – 2024. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Drużbice na lata 2020 – 2024 został 
przyjęty uchwałą nr XXI/173/2020 z dnia 13 października 2020r. Jest dokumentem o 
charakterze uzupełniającym w stosunku do innych aktów planowania w gminie np. studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice. Nie stanowi 
on aktu prawa miejscowego, lecz jest narzędziem polityki administracyjnej w zakresie 
podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z 
dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania 
dziedzictwa kulturowego. 

Program opieki nad zabytkami stanowi podwalinę współpracy między samorządem 
gminnym, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Gminy Program Opieki nad Zabytkami określa priorytety, kierunki działań i zadania 
gminy w zakresie szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego. Z realizacji programu 
Wójt Gminy sporządza co dwa lata sprawozdanie i przedstawia Radzie Gminy (art.87 ust. 5 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2018r. poz. 2067). Głównym celem „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Drużbice na lata 2020–2024”, jest dążenie do poprawy stanu zasobów dziedzictwa 
kulturowego z zachowaniem krajobrazu kulturowego gminy oraz podwyższenie świadomości 
społecznej mieszkańców i właścicieli zabytkowych obiektów. 

Obszary i obiekty chronione na terenie Gminy Drużbice tworzą: 

• pomniki przyrody, 
• użytki ekologiczne. 

Na działce nr ewid. 347 obręb Głupice, gm. Drużbice znajduje się wieloobiektowy 
pomnik przyrody w postaci 7 dębów szypułkowych ustanowiony Zarządzeniem Nr 45/87 
Wojewody Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 1987r. Zlokalizowanych jest 10 użytków 
ekologicznych, które stanowią bagna i śródleśne oczka wodne.  

Zgodnie ze stanem w Rejestrze Zabytków Województwa Łódzkiego figuruje osiem obiektów 
zabytkowych, co przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

Tabela 13 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. 

Lp. Miejscowość Nr działki Obręb Obiekt Datowanie 

Nr 
rejestru 
zabytkó

w 

Data wpisu 
do rejestru 

1. 
Bukowie 
Dolne 

działka nr 115  
(dawny nr 
2/2) 

Bukowie Dolne 
Dwór w zespole 
dworsko - 
parkowym 

1 poł. 
XIX w. 

168 26.05.1967 r. 

2. 
Bukowie 
Dolne 

działka nr 114 
i 115 (dawny 
nr 2/2 i 2/1) 

Bukowie Dolne 
Park w zespole 
dworsko - 
parkowym 

poł. 
XIX w 

334 16.03.1984 r. 

3. Głupice 
działka nr 347 
(dawny nr 
7/6) 

Głupice 
(dawny obręb 
Głupice R.Z.S.) 

Park w zespole 
dworsko - 
parkowym 

XVIII/XIX 
w. 

306 31.08.1983 r. 
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4 Suchcice działka nr 141 Suchcice 

Kościół Parafii 
Rzymsko–
Katolickiej p. w. św. 
Ignacego Loyoli 

2 poł. 
XVIII w. 

179 26.05.1967 r. 

5 Suchcice działka nr 141 
Suchcice 
 

Park dworski i 
zieleń wokół 
Kościoła Parafii 
Rzymsko-
Katolickiej p. w. św. 
Ignacego Loyoli 

XVIII/XIX 
w. 

337 28.03.1984 r. 

6 Wrzosy 
działka nr 420 
(dawny nr 
2.24) 

 
Bukowie Górne 
 

Park w zespole 
dworsko - 
parkowym 

1920 r. 338 16.03.1984 r. 

7 Wrzosy 
działka nr 420 
(dawny nr 
2.24) 

Bukowie Górne 
Dwór w zespole 
dworsko parkowym 

1920 r. 338 16.03.1984 r. 

8 
Drużbice 
Kolonia 

działka nr 230 Drużbice Kolonia 
Kapliczka 
przydrożna 

XIX i XX 
w. 

B/217 31.12.2014r. 

 
Tabela 14 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków z terenu gminy Drużbice 

L.p. Miejscowość Nr działki 
Nr 

posesji 
Obiekt Czas powstania 

1. Bukowie Dolne 115  Dwór XIX w. 
2. Głupice 347 20 Park dworski XVIII/XIX 

3. Suchcice 141 31 
kościół par. pw. św. Ignacego 

Loyoli 
II połowa XVIII 

w. 
4. Bukowie Dolne 114/115  Park dworski XIX w. 
5. Głupice 347 20 Zespół dworski I połowa XIX w. 
6. Suchcice 151  Cmentarz rzymsko-katolicki XIX w 

7. Drużbice 229  
Kościół rzymsko-katolicki pw. 

św. Rocha 
1906r. 

8. Chynów 596  Młyn wodny XIX/XX w. 
9. Wdowin 446 36 Młyn wodny XIX w. 

10. Bukowie Dolne   Obora XIX w. 
11. Bukowie Dolne 115  Spichlerz XIX w. 

12. Chynów   
Cmentarz wojenny z czasów I 

wojny światowej 
1914r. 

 

13. Drużbice-Kolonia 250/585/2 50 i 57 
Zespół kościelny przy parafii 

pw. św. Rocha 
1906r. 

14. Drużbice-Kolonia 229  Cmentarz rzymsko-katolicki I połowa XIX w. 

15. Drużbice-Kolonia 585/2 57 
Plebania przy kościele parafii 

pw. św. Rocha 
 

16. Drużbice-Kolonia   Układ przestrzenny 1386r. 
17. Drużbice-Kolonia 169 52 Dom ludowy XVIII w. 

18. Drużbice-Kolonia 170 53 Dom 
Koniec XIX w. – I 

połowa XX w. 

19. Drużbice-Kolonia 177/1 61 Dom 
Koniec XIX w. – I 

połowa XX w 



Raport  o  s tanie  Gminy Drużbice 2021  r . 

 

Strona | 30 
 

20. Drużbice-Kolonia 240/2 75 Dom 
Koniec XIX w. – I 

połowa XX w. 

21. 
Drużbice 

(Poduchowne) 
584  Cmentarz rzymsko-katolicki XIX w. 

22. Głupice 346  Spichlerz I połowa XIX w. 

23. Gręboszów   Zagroda (dom i zabudowa) 
koniec XIX w. - I 

poł. XX w. 
24. Rasy 104/2  Cmentarz ewangelicki I połowa XX w. 
25. Stoki 79  Cmentarz ewangelicki II połowa XIX w. 

26. Suchcice   
Układ przestrzenny (wieś 

sznurowa) 
1336r. 

27. Suchcice 141  Park dworski XVIII/XIX w. 

28. Wadlew   Dom 
Koniec XIX w.- 
I połowa XX w. 

29. Wadlew 41/2 109 Dom 
Koniec XIX w.-I 
połowa XX w. 

30. Wadlew 139/5 137-138 dom 
Koniec XIX w.-I 
połowa XX w. 

31. Wadlew 7/6 144 Dom 
Koniec XIX w.-I 
połowa XX w. 

32. Wadlew 129/5 149 Dom 
Koniec XIX w.-I 
połowa XX w. 

33. Wadlew 489/1 17 Dom 
Koniec XIX w.-I 
połowa XX w. 

34. Wadlew 489/1 18 Dom 
Koniec XIX w.-I 
połowa XX w. 

35. Wadlew 381 33 Dom 
Koniec XIX w.-I 
połowa XX w. 

36. 

36. Wadlew  68 Dom 
Koniec XIX w.-I 
połowa XX w. 

37. Wdowin-Kolonia 283 4 Dworek I połowa XIX w. 
38. Wrzosy 420  Zespół dworski 1920r. 
39. Wrzosy 420  Park dworski 1920r. 

40. 
Drużbice-Kolonia 

(Zalepa) 
81 116 Młyn wodny 1890r. 

41. Bukowie Dolne 115  Zespół dworski XIX w. 
42. Bukowie Dolne 115  Obora Koniec XIX w. 
43. Wrzosy 420  Dwór Ok. 1920r. 
44. Wdowin Kolonia 283 4 Park II połowa XIX w. 
45. Drużbice-Kolonia 230  Kapliczka przydrożna XIX i XX w. 

 

Prowadzone są działania w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego w postaci 
wirtualnego spaceru po Gminie Drużbice, który został udostępniony na stronie internetowej 
LGD Dolina Rzeki Grabi (www.dolinagrabi.pl) oraz została utworzona na stronie 
internetowej Gminy Drużbice (www.druzbice.pl) zakładka poświęcona zabytkom. 
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3.11. Lokalny Program wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie 
Drużbice 

Uchwałą Nr XXXII/342/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 r. został 
przyjęty Lokalny Program wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie 
Drużbice". 

Celem Programu jest wspieranie i promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych oraz 
promowanie ich w środowisku lokalnym poprzez: 

1) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce osiąganych 
przez uczniów w szkołach, 

2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym, 

3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz 
rozwijania swoich umiejętności, 

4) zachęcanie uczniów do reprezentowania gminy w konkursach, olimpiadach i 
zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

5) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także 
poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej. 

Szczegółowe warunki realizacji programu, form i zakresu pomocy dla uczniów oraz 
trybu postępowania w tych sprawach określa odrębna uchwała Nr XXXII/343/2018 Rady 
Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 
stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice. 

Stypendium było przyznawane na podstawie świadectwa szkolnego i średniej ocen, 
która wynosiła: 

− co najmniej 5,30 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej; 
− powyżej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadpodstawowej; 
− lub tytułu laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim. 

Stypendium edukacyjne dla uzdolnionych uczniów w 2021 r. – otrzymało 11 uczniów: 

− 4 uczniów ze szkoły podstawowej (najwyższa średnia to 5,58), 
− 7 uczniów ze szkoły ponadpodstawowej (najwyższa średnia to 5,31). 

Wysokość środków wypłaconych wyniosła 3950 zł. 

4. ŁAD PRZESTRZENNY 

4.1.  Planowanie przestrzenne. 

Ogólny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice 
uchwalony Uchwałą Nr XXIII/104/93 Rady Gminy Drużbice z dnia 11.06.1993 r. (Dz. Urz. 
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Woj. Piotrkowskiego Nr 15, poz. 251  z dnia 06.09.1993 r.) oraz Uchwałą Rady Gminy 
Drużbice Nr XVII/108/97 z dnia 10.04.1997 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice (Dz. U. Woj. 
Piotrkowskiego Nr 25 z dnia 19.06.1997 r. poz. 76), a także Uchwałą Rady Gminy Drużbice 
Nr IX/53/99 z dnia 25.08.1999 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice (Dz. U. W. Łódzkiego Nr 126 z dnia 
05.11.1999 r. poz. 1357) stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.  

Gmina Drużbice posiada obecnie trzy obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego fragmentów wsi na terenie gminy Drużbice, a mianowicie: 

− MPZP fragmentu wsi Rasy  uchwalony Uchwałą Nr XLI/287/2010 Rady Gminy 
Drużbice z dnia 28.06.2010 r., obejmujący powierzchnię 8,7499 ha 

− MPZP fragmentu wsi Rożniatowice  uchwalony Uchwałą Nr XLI/285/2010 Rady 
Gminy Drużbice z dnia 28.06.2010 r. obejmujący powierzchnię 14,5846 ha 

− MPZP dla fragmentu obrębu Wdowin  uchwalony Uchwałą Nr XXV/272/2017 Rady 
Gminy Drużbice z dnia 19.05.2017 r. obejmujące działkę o pow. 6,2206 ha, na której 
znajduje się udokumentowane złoże kruszywa naturalnego (piasku)- „Drużbice I”. 

Powierzchnia gminy Drużbice, objęta MPZP wynosi łącznie 29,5551 ha (w 
zaokrągleniu 30 ha), z czego wynika, że w stosunku do całej powierzchni gminy Drużbice, 
wynoszącej 113,35 ha tylko 0,26 % powierzchni gminy jest objęta MPZP. 

4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Na dzień dzisiejszy, Gmina Drużbice posiada obowiązujące „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice”, zatwierdzone Uchwałą 
Nr XXII/137/01 z dnia 28.06.2001 r. i zmienione Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr 
XXIV/261/2017 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice, które wprawdzie nie jest aktem prawa 
miejscowego, ale jest aktem polityki przestrzennej, koordynującym ustalenia planów 
miejscowych i promującym gminę na zewnątrz.  

Planowanie przestrzenne na szczeblu gminy, w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, jest procesem złożonym i często wzbudzającym wiele 
emocji. Biorą w nim udział podmioty o różnych, często sprzecznych interesach, co może 
powodować konflikty interesów i trudności z wypracowaniem takiego rozstrzygnięcia, które 
byłoby satysfakcjonujące dla wszystkich. Problematykę planowania i zagospodarowania 
przestrzennego reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.), ale na procesy inwestycyjne mają 
wpływ także inne ustawy, m.in. ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Opracowanie MPZP, obejmującego obszar całej Gminy Drużbice 
jest bardzo trudne do zrealizowania z uwagi na bardzo wysokie koszty, trudne do 
udźwignięcia przez ograniczony budżet gminny. Na chwilę obecną planowanie przestrzenne 
realizowane jest w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu.  

4.3. Decyzje o warunkach zabudowy 

W roku 2021 zostało wydanych 124 decyzji o warunkach zabudowy i 13 decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
w świetle obowiązujących przepisów, muszą być wydane w nieprzekraczalnym terminie 
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65 dni. Średni okres oczekiwania na decyzję celu publicznego w 2020 r. wynosił 59 dni - 
nigdy nie został przekroczony wymagany termin. Czas oczekiwania na decyzję o warunkach 
zabudowy wynosił natomiast jeden miesiąc plus czas oczekiwania na uzgodnienia (w sumie 
średnio dwa miesiące). 

Na 124 decyzji o warunkach zabudowy przypada: 118 decyzji pozytywnych, 4 decyzje 
odmowne i 2 decyzje o umorzeniu postępowania. 

5. GOSPODARKA KOMUNALNA 

5.1. Gospodarka nieruchomościami. 

5.1.1 Sprzedaż, dzierżawa, oddanie w użytkowanie wieczyste. 

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 okresie od 1 stycznia 2021.r do 31 grudnia 2021r., dokonano sprzedaży gruntów 
niezabudowanych o ogólnej powierzchni – 5,2163 ha.  

Dochód gminy ogółem wyniósł – 292 118,00 zł.  

Z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dochód gminy w 
2021r. kształtował się na poziomie 479,47 zł.  

W 2021r. oddano w dzierżawę nieruchomości będące własnością Gminy Drużbice o 
łącznej powierzchni 5,4456 ha.  

W 2021 roku oddano w trwały zarząd nieruchomości o nr ewid. 54/3 oraz 54/4 o 
łącznej powierzchni 0,2360 ha Gminnemu Żłobkowi w Drużbicach. 

Gmina Drużbice w 2021 roku nieodpłatnie nabyła nieruchomości  w miejscowości 
Głupice o łącznej pow. 0,8703 ha, nieruchomości w miejscowości Patok o łącznej  pow. 1,176 
ha. 

Ze stanu mienia gminnego wykreślone zostały nieruchomości w miejscowości Brzezie 
o nr ewid. 91/4, Gadki o nr ewid. 15/3, Rasy  o nr ewid. 165/19, 165/20, 165/21 o łącznej 
pow. 0,4500 ha, które zostały sprzedane osobom fizycznym w wyniku postępowania 
przetargowego. 

5.1.2. Mieszkaniowy zasób gminny. 

Mieszkaniowy zasób gminny stanowi 18 komunalnych lokali mieszkalnych, w tym 2 
mieszkania socjalne. Zlokalizowane są one w miejscowościach Zwierzyniec, Wadlew i 
Drużbice – Kolonia. 
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Gmina nie planowała inwestycji polegających na budowie nowych obiektów 
gminnych w związku z tym, nie zostały oddane do użytku żadne nowe mieszkania 
komunalne. 

Minimalne stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Drużbice zostały określone Zarządzeniem Nr 0050.41.2012 z dnia 31 maja 2012r. Wójta 
Gminy Drużbice. Stawka podstawowa czynszu wynosi 3,00 zł/m² i podlega ona 
zróżnicowaniu ze względu na standard mieszkania i tak dla: 

a) mieszkania wyposażone we wszystkie instalacje – 100 % , 
b) mieszkania bez centralnego ogrzewania – 90 %, 
c) mieszkania bez gazu przewodowego – 90 %, 
d) mieszkania z łazienką i WC (bez co i gazu przewod.) - 75%, 
e) mieszkania tylko z WC lub łazienką – 60%, 
f) mieszkania tylko z wodą i kanalizacją – 45 %, 
g) mieszkania bez żadnych urządzeń – 30 %. 

Zgodnie z § 1 ust 3 cytowanego zarządzenia ustalona  stawka czynszu za 1m² 
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ulega ponadto podwyższeniu lub obniżeniu ze 
względu na: 

a) położenie budynku w miejscowości będącej siedzibą Gminy – podwyższenie  o  
10 %, 

b) usytuowanie budynku – bliskość tras komunikacyjnych ( do 1 km) – 
podwyższenie o 10 %, 

c) stan techniczny budynku – wysoki standard techniczny – podwyższenie o 10 
%, 

d) stopień zniszczenia – obniżka o 10 %, 
e) usytuowanie mieszkania – I piętro podwyżka o 10 %, parter podwyżka o 5 %. 

Powyższe zasady wpływają na zróżnicowanie stawek za wynajem lokalu obowiązujących na 
terenie gminy. 

5.2. Infrastruktura drogowa i architektoniczna. 

Zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym i w ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w 
ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o 
zmianie niektórych ustaw oraz innych przepisów prawa, Wójt realizuje za pośrednictwem 
Urzędu Gminy. 

W skład organizacyjny Urzędu Gminy w Drużbicach wchodzi Referat Remontowo –
Techniczny, do zadań którego należą prace związane prowadzeniem gospodarki komunalnej, 
m.in.: obsługa, konserwacja oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej gminnej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, a także powiązanych z nimi urządzeń wodno-
kanalizacyjnych, bieżące remonty, naprawy i utrzymanie dróg i rowów, przepustów przy 
drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników przy drogach gminnych, 
konserwacja zieleni, krzewów, drzew w pasie dróg gminnych. 

Na wyposażeniu Referatu RT znajdują się m.in.: samochód dostawczy Renault 
Master, 2 koparko-ładowarki (JCB oraz New Holland), 3 ciągniki Zetor, 3 przyczepy 
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ciągnikowe, beczka asenizacyjna, 2 posypywarki do zimowego utrzymania dróg, kosiarka 
rotacyjna, 2 kosiarki bijakowe, rębak do cięcia gałęzi, kosy spalinowe, kosiarki, pilarka 
spalinowa oraz inny sprzęt wykorzystywany do wykonywania zadań zleconych Referatowi.  

W 2021 roku na terenie Gminy Drużbice wyremontowano 1,1 km dróg gminnych, 
natomiast zmodernizowano oraz przebudowano 4,2 km. Remonty i naprawy prowadzone 
były na drogach szutrowych, utwardzonych tłuczniem oraz na drogach asfaltowych. 

Zakres prac obejmował głównie: 

• na drogach szutrowych, utwardzonych tłuczniem – uzupełnianie ubytków 
kamieniem i wyrównaniu nawierzchni koparko-ładowarką. Naprawom tym 
podlegały drogi m.in. w miejscowościach: Patok, Gręboszów, Rasy-Kępa, Rawicz 
Podlas, Skrajne, Łęczyca, Pieńki Głupickie, Marki, Wola Głupicka, Drużbice, 
Czarny Las, Helenów, Podstoła, Chynów, Zwierzyniec, Kącik, Brzezie, Wdowin, 
Bukowie Dolne, Zabiełłów; 

• na drogach asfaltowych – uzupełnianie ubytków asfaltem na zimno. Prace te 
przeprowadzono na drogach m.in. w miejscowościach Rasy, Nowa Wieś, Bukowie 
Górne, Suchcice, Stefanów, Gręboszów, Podstoła, Zalesie, Drużbice, Brzezie, 
Skrajne, Józefów, Gadki, Wdowin Kol., Hucisko, Kazimierzów, Żbijowa, 
Katarzynka, Stoki. 

Do zadań podlegających pod Referat Remontowo – Techniczny zalicza również 
zimowe utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy 
Drużbice. Na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie gminy w 2021r. zużyto około 6 
ton soli, 30 ton piasku. 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej należały: 

1. Modernizacja drogi gminnej w m. Drużbice Kolonia – zakres inwestycji obejmował 
wykonanie nawierzchni asfaltowej, odcinek drogi o długości 0,267 km i szerokość 
jezdni 3,0 m.  

2. Modernizacja drogi gminnej w m. Łęczyca – zakres inwestycji obejmował: wykonanie 
podbudowy z kruszywa wraz z wykonaniem potrójnego powierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku drogi o 
długości 0,324 km i szerokości 3,5 m.  

3. Modernizacja drogi gminnej w m. Patok – zakres inwestycji obejmował wykonanie 
potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i 
grysem kamiennym na odcinku drogi o długości 0,40 km i szerokości 3,5 m.  

4. Modernizacja drogi gminnej w m. Rawicz – zakres inwestycji obejmował wykonanie 
potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i 
grysem kamiennym, odcinek drogi o długości 0,800 km i szerokości 3,5 m. 

5. Modernizacja drogi gminnej w m. Zwierzyniec – zakres inwestycji obejmował: 
rozłożenie kruszywa drogowego rozkładarką do kruszyw na długości 1 km i 
szerokości 3,5 m.  

6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów - Etap II – zakres inwestycji 
obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długość 1012 m, wykonanie 
obustronnych poboczy z kruszywa, oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych 
oraz montaż oznakowania pionowego.  

7. Modernizacja drogi w m. Nowa Wieś – zakres inwestycji obejmował rozłożenie 
kruszywa drogowego na długości około 160 m i szerokości 3,5 m.  
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8. Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Suchcice - II etap – zakres inwestycji 
obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długość 1066,28 m, wykonanie 
obustronnych poboczy z kruszywa, oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych 
oraz montaż oznakowania pionowego.  

9. Modernizacja drogi w m. Rasy – zakres inwestycji obejmował rozłożenie kruszywa 
drogowego na długości 80 m i szerokości 4,0 m.  

10. Przebudowa drogi w m. Gadki – zakres inwestycji obejmował wykonanie potrójnego 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym na odcinku drogi o długości 100 m i szerokości 3,0 m. 

11. Przebudowa drogi w m. Zabiełłów – zakres inwestycji obejmował wykonanie 
podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych o grubości po zagęszczeniu 10 cm na 
długości 770 mb i szerokości 3,50 m. 

 

Zdjęcie 2 Wykonana droga i oświetlenie w m. Zabiełłów 

 

Zdjęcie 3 Wykonana droga w m. Gręboszów 

 Najważniejszym projektem zrealizowanym w 2021 roku przez Gminę Drużbice była 
przebudowa budynku komunalnego na Gminny Żłobek w Drużbicach, która została 
zrealizowana dzięki dotacjom z budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz 
Gminy Kleszczów. Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł prawie 1 250 000,00 zł (blisko 
95% tej kwoty to pozyskane środki zewnętrzne), jednocześnie gmina pozyskała 
dofinansowanie z  budżetu Województwa Łódzkiego na funkcjonowanie żłobka w kwocie 
bliskiej 900 000,00 zł. Dzięki tym funduszom gmina przez blisko 2 lata nie będzie ponosiła 
prawie żadnych kosztów związanych z prowadzeniem placówki a rodzice dzieci 
uczęszczających do żłobka uiszczają tylko opłatę za wyżywienie swoich dzieci. 
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Do żłobka uczęszcza 24 dzieci z terenu gminy Drużbice, dzięki czemu ich opiekunowie mogli 
powrócić na rynek pracy. 

 
Zdjęcie 4 Budynek Gminnego Żłobka w Drużbicach 

 

 
Zdjęcie 5 Oficjalne otwarcie Gminnego Żłobka w Drużbicach 

5.3. Wodociągi i kanalizacja. 
5.3.1. Informacje ogólne. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Gmina Drużbice działa m.in. na podstawie 
następujących aktów prawnych: 

− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz 310), 
− Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz 2028), 
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U z 

2020 r., poz 1219), 
− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 
− Uchwały Rady Gminy Drużbice Nr XXIX/272/2021 z dnia 16 września 2021 r. Rady 

Gminy Drużbice w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drużbice". 

Przedmiot działalności stanowi: 

− w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe 
dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń 
wodociągowych; 
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− w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: zbiorowe odprowadzanie i 
oczyszczanie - zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym – 
ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą 
urządzeń kanalizacyjnych. 

Gmina Drużbice nie posiada wyodrębnionego zakładu gospodarki wodociągowo-
kanalizacyjnej i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków przy pomocy Urzędu Gminy w Drużbicach. 

Działalność wykonuje za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
będących w posiadaniu Gminy Drużbice. Cała działalność wodociągowo-kanalizacyjna 
finansowana jest z wpłat odbiorców usług oraz z budżetu Gminy Drużbice. 

Do zakresu działalności Urzędu Gminy należy w szczególności: 

a) dostarczanie wody, 
b) eksploatacja urządzeń wodociągowych: 

− - wymiana wodomierzy, 
− - usuwanie awarii, 
− - konserwacja i remonty bieżące mienia i urządzeń stanowiących własność 

Gminy Drużbice, 
c) utrzymanie należytej jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków. 

Urząd Gminy w Drużbicach eksploatuje ujęcia wody wraz ze stacjami i sieciami 
wodociągowymi dostarczającymi wodę 4922 mieszkańcom, zamieszkującym 32 sołectwa na 
terenie Gminy Drużbice. Źródłem wody są ujęcia wód podziemnych. Woda dostarczana jest z 
trzech ujęć wody: Stacji Uzdatniania Wody w Głupicach, Stacji Uzdatniania Wody w 
Wadlewie oraz Hydrofornii Suchcice. W 2021 roku wybudowano sieć wodociągową w 
miejscowości Rasy – zakres inwestycji obejmował: wybudowanie odcinka sieci 
wodociągowej z rur PE ciśnieniowych o średnicy 160 mm o długości 280 m, montaż 
hydrantów pożarowych nadziemnych w ilości 2 sztuk. 

5.3.2. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Dostęp do gminnej sieci wodociągowej ma zapewniony 95% mieszkańców gminy 
Drużbice.  

Woda nie jest sprzedawana poza teren Gminy Drużbice. Zasoby wody jak i wielkość 
ujęć zaspokajają potrzeby gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę. 

Woda z SUW Wadlew i SUW Głupice podlega uzdatnianiu ze względu na dużą 
zawartość żelaza i manganu, a po uzdatnieniu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. 

Woda dostarczana mieszkańcom z ujęcia w Suchcicach bez uzdatniania spełnia 
wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez 
ludzi. 
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Podstawowe parametry poszczególnych ujęć w 2021r.: 

1. Stacja Uzdatniania Wody w Głupicach: 

Stacja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 348 obręb Głupice, gm. Drużbice. 
Funkcjonuje na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją 
Starosty Bełchatowskiego z dnia 13.07.2015r. znak: OS.6341.1.4.2015 ważną do 12.06.2035r. 

Zasoby ujęcia określone są na 255.500 m3na rok. Woda ujmowana jest z dwóch 
studni: 

• studnia nr I (studnia awaryjna) odwiercona w 1962r. o głębokości 47,50 m i 
wydajności 47,7 m3/h, 

• studnia nr II (studnia podstawowa) odwiercona w 1975r. o głębokości 60 m i 
wydajności 48 m3/h. 

Wydajność ujęcia wody Qmax – 48,8 m3/h, Qśrd – 700 m3/d, Qroczne – 255.500 m3/rok, 
ciśnienie robocze 0,36-0,39 MPa. 

W skład ujęcia wchodzą dwa zbiorniki wyrównawcze, stalowe o pojemności 100 m3. 

W 2021 roku na ujęciu wyprodukowano 38 716m3wody przy zasobach 255.500 m3 na 
rok. Ujęcie wykorzystano w około 20% w stosunku do możliwości produkcyjnych. 

Średnia dobowa produkcja wody liczona jako średnia z ostatniego roku 
kalendarzowego SUW Głupice wyniosła 106 m3/dobę. 

Długość sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wynosi 37,72 km (nowy odcinek 
w Woli Głupickiej oraz Drużbicach Kol.), w tym: z rur PE – 5,75 km, z rur PVC – 31,97 km.  

Ilość osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia to 1500 osób. 

Obsługiwane miejscowości: Drużbice, Drużbice-Kolonia, Wola Głupicka, Głupice, 
Głupice-Parcela, Kazimierzów, Kobyłki, Łęczyca, Patok, Stoki, Teofilów, Marki, Gręboszów 
nr 1-32, 48, 49, 51, 52. 

2. Stacja Uzdatniania Wody w Wadlewie: 

Stacja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 301/3, 303/4 i 1146/3, obręb Wadlew, 
gm. Drużbice. Funkcjonuje na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego 
określonego decyzjami Starosty Bełchatowskiego: 

• z dnia 26.09.2006r. znak: znak: OS.VI.6223-p-9/06 ważną do 26.09.2026r., 
• z dnia 14.07.2021r. znak: PO.ZUZ.5.4210.315.2021.MC1 ważną do 29.07.2031 roku 

– odprowadzenie wód popłucznych. 

Zasoby ujęcia określone są na 184.325m3na rok. Woda ujmowana jest z dwóch studni: 

• studnia nr I odwiercona w 1962 r o głębokości 80 m i wydajności 47,6 m3/h, 
• studnia nr II odwiercona w 1975 r o głębokości 80 m i wydajności 47,6 m3/h. 
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Wydajność ujęcia wody Qmax – 36 m3/h, Qśrd – 505 m3/d, Qmaxd – 593 m3/d, ciśnienie robocze 
0,37-0,4 MPa 

W skład ujęcia wchodzi zbiornik retencyjny, stalowy, o pojemności 50 m3. 

W 2021 roku na ujęciu wyprodukowano 92 446m3wody przy zasobach 184.325m3 na rok. 
Ujęcie wykorzystano w 50% w stosunku do możliwości produkcyjnych. 

Średnia dobowa produkcja wody liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego 
wyniosła 253 m3/dobę. 

Długość sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wynosi 48,607 km w tym: z rur PE – 
5,607km, z rur PVC – 43 km. 

Ilość osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia to 1546 osób. 

Obsługiwane miejscowości: Brzezie, Czarny Las, Chynów, Depczyk, Józefów, Podstoła, 
Zalesie, Rawicz, Rawicz Podlas, Skrajne, Wadlew, Zabiełłów, Zwierzyniec, Gręboszów nr 33 
– 46, 80. 

3. Hydrofornia Suchcice: 

Hydrofornia zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 99/3, obręb Suchcice, gm. Drużbice. 
Funkcjonuje na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją 
Starosty Bełchatowskiego z dnia 26.09.2006r. znak: OS.VI.6223-p-8/06 ważną do 
26.09.2026r. 

Zasoby ujęcia określone są na 387.995 m3na rok. Woda ujmowana jest z dwóch studni: 

− studnia nr I odwiercona w 1976 r o głębokości 37 m i wydajności 54 m3/h, 
− studnia nr II odwiercona w 1986 r o głębokości 37 m i wydajności 60 m3/h. 

Wydajność ujęcia wody Qmax – 60 m3/h, Qśrd – 1063 m3/d, Qmaxd – 1256 m3/d, ciśnienie 
robocze 0,27- 0,33 Mpa - możliwość podniesienia o 0,1 MPa. 

W skład ujęcia wchodzą dwa zbiorniki retencyjne, stalowe, o pojemności 50m3. 

W 2021 roku na ujęciu wyprodukowano 196 730m3wody przy zasobach 387.995m3 na rok. 
Ujęcie wykorzystano w 50% w stosunku do możliwości produkcyjnych. 

Średnia dobowa produkcja wody liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego 
hydroforni Suchcice wynosi 538 m3/dobę. 

Długość sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wynosi – 55,23 km w tym: z rur PVC – 
55,23 km 

Ilość osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia to 1876 osób. 

Obsługiwane miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Gadki, Hucisko, Katarzynka, 
Kącik, Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Suchcice (Pólko), Stefanów (Emilianów), Teresin, Wdowin, 
Wdowin Kolonia, Żbijowa, Rożniatowice, Wola Rożniatowska. 
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Średnia dobowa zdolność produkcyjna, zgodna z pozwoleniami wodnoprawnymi, wszystkich 
ujęć to 2.268 m3/d. 

W 2021 roku ujęcia wyprodukowały łącznie 327 892 m3 wody przy zdolnościach 
produkcyjnych na poziomie 827.820m3 na rok. Zdolności produkcyjne ujęć wody w 2021 r. 
na terenie gminy Drużbice zostały wykorzystane w około 40%. Łączna długość sieci 
wodociągowej na terenie gminy Drużbice wynosi 140,41 km, w tym z rur PVC – 130,20 km, 
z rury PE – 10,21 km. Na sieci zlokalizowanych jest 1944 przyłączy wodociągowych w tym 
1846 do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 

Jak pokazują dane ogólna produkcja wody w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się o 
ok. 40 702m3, czyli o około 8 %. Na poszczególnych ujęciach wydobycie wody uległo: 

− na SUW Głupice zmniejszeniu o ok. 40%, 
− na SUW Wadlew zmniejszeniu o ok. 9 %, 
− na Hydroforni Suchcice zmniejszeniu o ok. 9%. 

Fakt ten może być efektem większej liczby opadów w okresie wiosenno-letnim niż w 
roku 2020 i nieodnotowanie stanu klęski żywiołowej w postaci suszy, jak to miało miejsce w 
latach wcześniejszych. 

Na wszystkich ujęciach prowadzone są badania wody.  

W analizowanym okresie w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do 
spożycia pobrano: 

− SUW Wadlew – 5 próbek, 
− Hydrofornia Suchcice – 5 próbek, 
− SUW Głupice – 5 próbki, 

natomiast w ramach kontroli urzędowej pobrano: 

− SUW Wadlew – 3 próbki, 
− Hydrofornia Suchcice – 3 próbki, 
− SUW Głupice – 3 próbki. 

Próbki badane były pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym. 

Gmina Drużbice na wszystkich ujęciach zrealizowała zaplanowany harmonogram 
badania wody w 2021r. w ramach kontroli wewnętrznej. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie po analizie sprawozdań z 
badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach 
kontroli wewnętrznej przez Gminę Drużbice za okres styczeń – grudzień 2021r. stwierdził, że 
w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego woda z 
wodociągów Wadlew, Suchcice, Głupice na koniec roku 2021 spełniała wymagania sanitarne. 

Mimo, że ujęcia pracują na pełnej wydajności, zdarzają się miejsca na terenie gminy, 
gdzie występują okresowe spadki ciśnienie w sieci wodociągowej. 
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Takie przypadki mają miejsce zazwyczaj w okresie letnim, kiedy występuje dłuższy 
okres bez opadów deszczu, w godzinach 17-22 oraz w czasie weekendów kiedy na swoje 
działki letniskowe przyjeżdżają mieszkańcy miast. 

Wysokie zużycie wody jest spowodowane wykorzystaniem jej do podlewania 
trawników, ogrodów, rabatek kwiatowych, napełniania basenów itp. 

Takie wykorzystanie wody może w przyszłości prowadzić do obniżenia lustra wody w 
studniach a w konsekwencji do jej braku. 

Coraz częstsze okresy bez opadów deszczu, powodują powstanie suszy hydrologicznej 
szczególnie niebezpiecznej dla płytkich ujęć wody podziemnej takich jak Suchcice. 

Dlatego należy rozważyć budowę nowej studni na ujęci wody w Suchcicach, 
ujmującej wodę z kredowego poziomu wodonośnego. Odwiercenie studni ujmującej wodę z 
poziomu kredy może wiązać się z koniecznością jej uzdatniania. Zadanie to trzeba uznać za 
priorytetowe, a jego planowanie i realizacja powinny nastąpić w najbliższej przyszłości.  

Konieczne są także działania, mające na celu uświadomienie odbiorcom, że woda z 
sieci wodociągowej powinna być wykorzystywana jedynie do celów socjalno-bytowych i 
produkcji rolniczej (hodowla zwierząt), a nie wykorzystywana do podlewania trawników, 
ogródków, mycia samochodów. Odpowiedzialne gospodarowanie wodą pozwoli zachować 
ciągłość dostaw wody dla wszystkich odbiorów oraz zabezpieczy ujęcia wody przed 
nadmierną eksploatacją i uszkodzeniem. 

W przyszłości powinno się rozważyć modernizację istniejących sieci wodociągowych lub 
budowę nowych sieci tranzytowych, w szczególności w miejscowościach: 

− Głupice – Drużbice Kolonia – budowa nowej sieci, 
− Suchcice – Bukowie Dolne – Kącik – Wola Rożniatowska – budowa nowej sieci 

połączona z modernizacją istniejącej, 
− Suchcice – Bukowie Górne – Rasy – Nowa Wieś – Teresin - Wola Rożniatowska – 

modernizacja istniejącej sieci, 
− Teofliów – Stoki – Wola Rożniatowska – modernizacja istniejącej sieci. 
− Głupice – Drużbice – Wadlew – modernizacja istniejącej sieci. 

Na sieci wodociągowej w 2021 roku odnotowano 17 awarii, które zostały usunięte przez 
pracowników Referatu Remontowo-Technicznego Urzędu Gminy w Drużbicach. 

Wciąż aktualnym zagadnieniem jest zasadność montażu na ujęciach wody systemu 
zarządzania, monitoringu oraz sterowania eksploatacją pomp i ujęć głębinowych, który 
polegałby m.in. na: 

− optymalizacji zużycia energii w eksploatacji pomp głębinowych i studnia ujęć wody, 
− aktywne śledzeniu niezawodności pracy głębinowych agregatów pompowych, 

planowaniu wymian i remontów, 
− kontroli zmian i charakterystyk w eksploatacji studni głębinowych – diagnostyka 

zmian parametrów hydraulicznych i hydrogeologicznych,  
− pełnej diagnostyki technicznej pracy głębinowych agregatów pompowych i układów 

pompowych. 
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Ze względu na specyfikę, długość i intensywność eksploatacji oraz uwarunkowania 
zewnętrzne m. in. intensywne rolnicze wykorzystanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie 
ujęcia, sprawny system zarządzania i monitoringu ujęcia najistotniejszy jest w odniesieniu do 
Hydroforni w Suchcicach, co również należy potraktować jako bardzo istotne i pilne zadanie. 

5.3.3. Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na terenie Gminy Drużbice znajdują się 4 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w 
miejscowościach Drużbice Kolonia, Rasy, Bukowie Dolne i Głupice. Długość sieci 
kanalizacyjnej to 4 km, a liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 105 szt. w tym do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 103 szt. 

Z sieci kanalizacyjnej korzysta 427 tj. około 10% mieszkańców gminy Drużbice. 

Urząd Gminy prowadzi odbiór ścieków w pięciu wsiach do czterech oczyszczalni ścieków tj.: 

− oczyszczalnia ścieków Drużbice Kol. – część mieszkańców wsi Drużbice Kol., 
− oczyszczalnia ścieków Rasy – Bukowie Górne oraz część mieszkańców wsi Rasy, 
− oczyszczalnia ścieków Bukowie Dolne – część mieszkańców wsi Bukowie Dolne, 
− oczyszczalnia ścieków Głupice – mieszkańcy bloku mieszkalnego w m. Głupice-

Parcela. 

Ścieki oczyszczane w oczyszczalniach spełniają wymogi pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzenie ich do odbiorników. 

W 2021 roku wszystkie oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Drużbice oczyściły 10 
674 m3 ścieków, czyli o 414 m3 więcej niż w roku 2020. 

Na poszczególnych oczyszczalniach ścieków odprowadzono następujące ilości ścieków w 
2021 roku przy następujących możliwościach wynikających z pozwoleń wodnoprawnych: 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Głupice: 

Zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 345, obręb Głupice. Funkcjonuje na podstawie 
aktualnego pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją Starosty Bełchatowskiego z 
dnia 27.09.2016r. znak: OS.6341.2.27.2016 ważną do 26.09.2026 roku, zezwalającą Gminie 
Drużbice na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rowu oczyszczonych 
ścieków komunalnych oraz oczyszczonych wód popłucznych ze stacji wodociągowej w 
Głupicach do rowu R-A8 w km 0+305 w ilości: 

Qmax. h– 3,64 m3/h,  

Qśr. d – 14,52 m3/d,  

Qmax. rok – 1923,6 m3/rok 

Ilość ścieków oczyszczonych w 2021r. wyniosła 1190m3, co stanowi 61% Qmax 
określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków to 63 osoby, obsługiwane 
miejscowości: Głupice-Parcela Blok i posesja nr 8. 
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Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bukowie Dolne 

Zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 150, obręb Bukowie Dolne. Funkcjonuje na 
podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją Starosty 
Bełchatowskiego z dnia 26.02.2016r. znak: OS.6341.2.4.2016 ważną do 25.02.2026 roku, 
zezwalającą Gminie Drużbice na odprowadzenie oczyszczonych ścieków sanitarnych z 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Bukowie Dolne do cieku naturalnego R-K w km 5+320 
będącego dopływem Grabi w ilości: 

Qmax.h – 1,04 m3/h,  

Qśr.d – 15,0 m3/d,  

Qmax.rok – 6022,5 m3/rok 

Ilość ścieków oczyszczonych w 2021r. Wyniosła 1975m3,co stanowi 32% Qmax 
określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków to 92 osoby, obsługiwane 
miejscowości: Bukowie Dolne 5 bloków mieszkalnych i jeden budynek mieszkalny. 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Drużbice Kolonia. 

Zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 585/1, obręb Drużbice Kolonia. Funkcjonuje na 
podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją Starosty 
Bełchatowskiego z dnia 07.01.2014r. znak: OS.6341.2.40.2013 ważną do 06.01.2024 roku, 
zezwalającą Gminie Drużbice na odprowadzenie oczyszczonych ścieków sanitarnych z 
oczyszczalni dla osiedla mieszkaniowego w Drużbicach Kolonii do ziemi poprzez RE-8 na 
działce nr 585/1 w km 0+035 w ilości: 

Qmax.h – 15 m3/h,  

Qśr.d – 1,09 m3/d,  

Qmax.rok – 5475 m3/rok 

Ilość ścieków oczyszczonych w 2021r. Wyniosła 2768m3, co stanowi 50% Qmax 
określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków to 96 osoby, obsługiwane 
miejscowości: Drużbice Kol. - działki. 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rasy. 

Zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 178/3, obręb Rasy. Funkcjonuje na podstawie 
aktualnego pozwolenia wodnoprawnego określonego decyzją Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z dnia 15.07.2021 r. znak: 
PO.ZUZ.5.4210.329.2021.PŁ ważną do 30.07.2031 roku, zezwalającą Gminie Drużbice 
na odprowadzenie oczyszczonych ścieków sanitarnych o RLM=154 z oczyszczalni w 
miejscowości Rasy do rowu leżącego w dopływie rzeki Rakówki w km 3+130 w ilości: 

Qmax.h – 2,9 m3/h,  
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Qśr.d – 23 m3/d,  

Qmax.rok – 8395 m3/rok 

Ilość ścieków oczyszczonych w 2021r. wyniosła 4741m3, co stanowi 56% Qmax 
określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków to 176 osoby, obsługiwane 
miejscowości: Bukowie Górne i część miejscowości Rasy. 

Tabela 15 Ilość przepływu ścieków w roku 2021 

PRZEPŁYW ŚCIEKÓW w 2021r. 

Oczyszczalnie ścieków Gmina Drużbice 

Kwartał 
Oczyszczalnia 

Bukowie 
Dolne, m3 

Oczyszczalnia 
Głupice, m3 

Oczyszczalnia 
Drużbice, m3 

Oczyszczalnia 
Rasy, m3 

I 438 434 727 1038 

II 547 211 568 1034 

III 383 255 728 1240 

IV 607 290 745 1429 

RAZEM 1975 1190 2768 4741 
 

Ścieki surowe i oczyszczone są regularnie badane przez specjalistyczne laboratorium 
pod względem zgodności badanych parametrów z parametrami określonymi w pozwoleniach 
wodnoprawnych. 

Oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Drużbice do oczyszczania ścieków socjalno-
bytowych i nie są wyposażone w punkt zrzutu ścieków. 

Wywóz ścieków bytowych z bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, w 
gospodarstwach które nie są podłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej, wykonują firmy 
zewnętrzne posiadające koncesję wydana przez Urząd Gminy w Drużbicach.  

Na sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalniach ścieków w 2021 roku zanotowano  
4 awarie, które usunęli pracownicy Referatu Remontowo-Technicznego Urzędu Gminy  
w Drużbicach.  

Proces technologiczny oczyszczalni ścieków wymaga ciągłego dozoru i kontroli 
sprawności urządzeń. Stałej kontroli wymagają w szczególności: 

− przepompownia ścieków z kratą koszowa i pompami ścieków surowych – 
przepełnienie kraty koszowej grozi zapchaniem i uszkodzenie pomp a co za tym idzie 
przepełnieniem przepompowni i sieci kanalizacyjnej, 

− dmuchawa powietrza odpowiadająca za napowietrzanie ścieków – spadek wydajności 
dmuchawy lub jej uszkodzenie negatywnie wpływa na proces oczyszczania ścieków, 
powodując uszkodzenie osadu czynnego odpowiadającego za proces oczyszczania 
ścieków, 
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− dyfuzory powietrza zamontowane w komorze reaktora biologicznego – uszkodzenie 
dyfuzorów powoduje nierównomierne napowietrzanie ścieków co również powoduje 
nieprawidłowe działanie osadu czynnego. 

Konieczny jest stały nadzór nad oczyszczalniami ścieków (minimum 2-3 razy w 
tygodniu). Brak skutkowałby nieprawidłową pracą urządzeń oraz zwiększoną awaryjnością 
systemów, czego wymiernym efektem byłyby: pojawienie się nieprzyjemnego zapachu, 
wybicia ze studzienek kanalizacyjnych, przerwy w odbiorze ścieków.                                                                         
 Oprócz nadzoru istotna jest modernizacja i usprawnianie działania systemów 
oczyszczania ścieków, co ma wpływ na koszty eksploatacyjne, jak również na poziom 
satysfakcji mieszkańców korzystających w kanalizacji oraz posiadających nieruchomości w 
pobliżu oczyszczalni ścieków. 

W najbliższym czasie należy rozważyć wymianę dyfuzorów powietrza w 
oczyszczalniach ścieków w m. Drużbice Kol., Bukowie Dolne i Rasy.  

Lokalizacja oczyszczalni ścieków w m. Drużbice Kol. w pobliżu kościoła i budynku 
mieszkalnego wymaga zastosowania obudowy dźwiękochłonnej dla dmuchawy powietrza. 
Głośna praca dmuchawy zakłóca przebieg uroczystości religijnych oraz spokój mieszkańcom 
pobliskiego budynku mieszkalnego. 

5.4. Oświetlenie uliczne. 

W roku 2021 r. rozbudowano linie oświetlenia ulicznego w m. Rasy, Drużbice Kolonia, 
Głupice, Stefanów, Wola Rożniatowska, Rożniatowice, Suchcice, Rawicz, Hucisko, Teofilów, 
Brzezie, Zabiełłów - w ilości 65 opraw oświetleniowych. 

5.5. Gospodarka odpadami. 

5.5.1 Informacje ogólne. 

W zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę gmina gospodaruje odpadami 
komunalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Gmina w 2021 r., podobnie jak w latach ubiegłych, systemem objęła odbiór i 
zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz wyposażenie 
tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, jak również organizację i 
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Zamówienia na odbiór odpadów w roku 
2021 r. udzielono firmie EKO-REGION sp. z o.o. z siedzibą na ul. Bawełnianej 18, 97-400 
Bełchatów, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.  

W ramach systemu gospodarki odpadami właściciele nieruchomości zamieszkałych z 
terenu gminy mieli możliwość prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, czyli w 
gospodarstwie domowym, bezpośrednio na nieruchomości. Odbiorem „u źródła” objęte 
zostały frakcje odpadów: 

• Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 20 03 01, 
• Segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje: 
• zmieszane odpady opakowaniowe – surowce suche: papier, tektura, opakowania z  

tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale – 15 01 06, 
• opakowania ze szkła – 15 01 07, 
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• opakowania z papieru – 15 01 01, 
• Zużyte baterie i akumulatory (małogabarytowe) – 20 01 34, 
• Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady BIO – 20 02 01, 20 01 08 –  

w miesiącach od kwietnia do października, 
• Popiół z palenisk gospodarstw domowych – 20 01 99 – w miesiącach od listopada do 

marca. 

Odpady komunalne zmieszane i segregowane odbierane były z częstotliwością 1 raz  
w miesiącu - od listopada do marca, a od kwietnia do października - 2 razy w miesiącu, 
natomiast odpady szklane, opakowania z papieru oraz zużyte baterie 1 raz na kwartał. 

5.5.2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Na terenie gminy Drużbice, w miejscowości Drużbice-Kolonia 86 funkcjonował  
w 2021 roku również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czynny był raz  
w tygodniu, w każdą sobotę w godzinach 800-1600.  

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drużbice przyjmowane 
były odpady: 

• opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,  
• opakowania z metali o kodzie 15 01 04,  
• opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,  
• opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 06, 
• opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,  
• zużyte opony o kodzie 16 01 03 – zużyte opony do rozmiaru 1250x400 mm oraz 

opony od ciągników rolniczych, 
• odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone, odpady kuchenne (20 02 01; 20 01 08), 
• przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32), 
• chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 

25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80), 
• odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), umieszczone ze względu na 
wymogi sanitarne oraz względy bezpieczeństwa w specjalnych jednorazowych 
pojemnikach, odpornych na przekłucia, zabezpieczających prze urazem (20 01 99) 

• zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),  
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36),  
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym stolarka okienna (20 03 07), 
• odpady budowlano-rozbiórkowe (gruz, papa, płytki, tapety, materiały ceramiczne, 

izolacyjne, okleiny itp.) o kodach z grupy 17  
• odpady tekstyliów i odzieży o kodzie 20 01 10, 
• odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (np. popiół, żużel) o 

kodzie 20 03 99 
• świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach i aerozolach  

(200121*, 150110*). 
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5.5.3.  Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania. 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie rozumie 
się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 
unieszkodliwianie.  

Podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości, zgodnie z 
przepisami obowiązującymi do 5 września 2019r. obowiązany był do przekazywania 
odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, wyłącznie do 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

Zgodnie z zasadą bliskości wynikającą z obowiązującego do dnia 5 września 2019r. 
art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która nakazywała, aby odpady 
komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z 
procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są 
przeznaczone do składowania, a także odpady zielone, odpady z terenu gminy Drużbice były 
przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 
wytworzone.  

Odpady zbierane selektywnie, były odbierane nie tylko w sposób jednorodny, ale 
także w formie zmieszanej (jako odpady "suche" oraz szkło zmieszane). Odpady odebrane 
selektywnie w sposób jednorodny, były przez Wykonawcę usługi (EKO-REGION sp. z o.o.) 
czasowo magazynowane na terenie zakładu i następnie przekazywane do recyklingu. Odpady 
zebrane selektywnie w sposób zmieszany były poddawane procesowi segregacji na 
poszczególne frakcje oraz przygotowania do dalszego zagospodarowania. Część z tych 
odpadów trafiła do produkcji paliwa alternatywnego (były to możliwe do wydzielenia frakcje, 
które nie mają odbiorców oraz odpady zabrudzone spełniające warunki, pozwalające na 
wykorzystanie w procesie produkcji paliwa alternatywnego). 

Obecnie brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych 
do składowania. 

5.5.4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Firmą obsługującą Gminę Drużbice w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych była „EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 
przedmiot zamówienia obejmował: 

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice oraz wyposażenie tych  nieru-
chomości w pojemniki, 
• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzo-
nych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wyposaże-
nie go w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów, 
• obsługa systemu obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z 
gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Drużbice zgodnie z harmonogramem, 
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dwa razy w każdym roku, objętym niniejszym zamówieniem. Zbiórka nie obejmuje odpadów 
powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. 

Wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych w czasie  
od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. wynosiło 890,00 zł netto, a od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 
r. wynosiło 950,00 zł netto. 

5.5.5. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2021r. -
31.10.2021r. wynosiły 16,60zł  za osobę, a od 1.11.2021 do 31.12.2021 r. wynosiły 32,00 zł 
za osobę. 

Tabela 16 Wpływy, zaległości i nadpłaty – 2021 r. 

Wpływy 2021 rok 
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 148 996,36 zł 

 
Zaległości: na koniec roku 2021 rok 
Zaległości 287 982,70  zł 

 
Nadpłaty: na koniec roku 2021 rok 
Nadpłaty 28 128,24 zł 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nieterminowo uiszczają opłaty z 
tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były upomnienia. W trybie 
ciągłym prowadzona była tzw. egzekucja miękka (upomnienia telefoniczne i sms-owe). W 
2021 roku wystawiono 188 upomnień. 

6. OŚWIATA I EDUKACJA 

6.1. Placówki oświatowe w Gminie Drużbice 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Drużbice prowadziła 3 szkoły podstawowe i 4 
Punkty Przedszkolne. 

Tabela 17 Placówki oświatowe w gminie. 

lp. Nazwa placówki adres placówki 

1. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach Drużbice 15, 97-403 Drużbice 

w 
tym: 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 
w Drużbicach 

Drużbice 15, 97-403 Drużbice 

2 Punkty Przedszkolne w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach 

Filia Punktu Przedszkolnego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach 
z siedzibą w Suchcicach 

Suchcice, 97-403 Drużbice 
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2. 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w 
Rasach 

Rasy 27, 97-403 Drużbice 

3. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła  II 
w Wadlewie 

Wadlew 59, 97-403 Drużbice 
w 
tym: 

Punkt Przedszkolny im. Misia 
Czarodzieja 

6.2. Działalność placówek oświatowych 

Sieć przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę zabezpiecza 
potrzeby edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze dzieci i młodzieży z terenu gminy. W 2021 
roku w samorządowych przedszkolach i szkołach uczyło się 556 dzieci. Gmina Drużbice 
realizuje politykę edukacyjną, dzięki której stwarza coraz lepsze warunki nauczania i 
zapewnia uczniom możliwość kształcenia przez nauczycieli o wysokich kompetencjach. W 
2021 roku w szkołach i placówkach pracowało 68 nauczycieli. Uczniowie mają zapewnioną 
również szeroką bazę sportową i coraz bogatszą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Podczas ferii 
zimowych i letnich Gmina Drużbice wraz z Gminną Biblioteką Publiczną organizuje zajęcia 
sportowe i rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu gminy. Zajęcia te odbywają się głównie 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach. 

Wszystkie placówki oświaty biorą czynny udział w wielu akcjach i projektach 
edukacyjnych, które wspierają ogólny rozwój dzieci. W realizowanych projektach uczniowie 
nie tylko rozwijają umiejętności w dziedzinach szkolnych, takich jak matematyka czy 
historia, ale również uczą się zachowań interpersonalnych. Szkoły biorą też czynny udział w 
akcjach charytatywnych a rzecz osób potrzebujących, a także w wielu akcjach ekologicznych, 
np. zbiórkach zużytych opakowań po tuszach do drukarek.. Ponadto uczniowie uczestniczą w 
licznych konkursach  rangi gminnej, powiatowe, wojewódzkiej, a nawet ogólnopolskiej, 
niejednokrotnie zajmując czołowe miejsca. 

 

Zdjęcie 6 ZSP Drużbice – Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji 
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Zdjęcie 7 SP Rasy - Kiermasz Taniej Książki 

 

 

Zdjęcie 8 SP Wadlew - Wirtualny Charytatywny Rajd Rowerowy 

Inwestycja w oświatę to nie tylko środki finansowe na remonty, modernizacje 
obiektów, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi. Co roku środki z budżetu Gminy są 
przekazywane na kształcenie nauczycieli i pedagogów: wsparcie finansowe udziału  
w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych – w 2021 roku pozytywnie 
rozpatrzono 4 wnioski nauczycieli o wsparcie finansowe, na co przeznaczono 6 000,00 zł. 
Ponadto w planach finansowych szkół i placówek, co roku planuje się środki na doskonalenie 
Rad Pedagogicznych. W 2021 roku na ten cel została przeznaczona kwota 7 130,00 zł. 

6.3. Programy, projekty pozyskane ze środków zewnętrznych i realizowane w 2021 r. 

1. Dwie szkoły z terenu Gminy Drużbice tj. Szkoła Podstawowa w Wadlewie i Szkoła 
Podstawowa w Rasach pozyskały wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach 
Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Młodsi uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Rasach uczestniczyli w jednodniowej wycieczce  
do Warszawy. Natomiast uczniowie starszych klas zwiedzali Wrocław. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Wadlewie odwiedzili stolicę Polski – Warszawę. Razem 
koszt wycieczek edukacyjnych wyniósł: 25.556,00 zł. Kwota przyznanego wsparcia 
finansowego: 20.000,00 zł. Finansowy wkład własny: 5.556,00 zł. 

2. W ramach programu „Laboratorium Przyszłości” Szkoły Podstawowe z terenu 
gminy otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia służącego uczniom do 
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rozwijania kompetencji takich jak: współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania 
problemów czy obycie z nowymi technologiami. Każda z placówek otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł na utworzenie pracowni, w skład której 
wchodzi m. in. drukarka 3D, kamera przenośna, gimbal do aparatu fotograficznego. 

3. Projekt pn.”Szkoła nowych możliwości” to program, w którym udział wzięła Szkoła 
Podstawowa w Rasach. Dzięki dofinansowaniu z programu nastąpi poprawy jakości 
warunków prowadzenia edukacji poprzez wyposażenie placówki w pomoce i 
narzędzia TIK wraz z utworzeniem wewnątrzszkolnej sieci komputerowej oraz rozwój 
u uczniów kluczowych kompetencji cyfrowych. Termin realizacji projektu od 
01.01.2022 do 30.06.2022 r.. 

4. Projekt „Lokalny Animator Sportu”, w ramach którego pozyskano środki 
finansowe w kwocie 10.800,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
dofinansowanie pracy animatora na boisku „Orlik” w Rasach w okresie od 1 marca do 
30 listopada 2021 r.. Głównym celem w/w projektu  było upowszechnianie 
aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału 
w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

Ponadto Szkoły z terenu gminy realizują dużo projektów finansowanych również ze 
środków zewnętrznych. 

6.4. Wydatki, kadra pedagogiczna, liczba  uczniów 

Zapewnienie realizacji tak szerokiej oferty edukacyjnej i wychowawczej wymaga 
bardzo dużych nakładów finansowych. Wydatki na oświatę w roku 2021 wyglądały 
następująco: 

Tabela 18 Zestawienie tabelaryczne szkół w Gminie Drużbice, dotyczące wydatków, liczby kadry pedagogicznej 
i liczby uczniów 

L
p 

Nazwa Szkoły 

Średnia liczba 
etatów 

nauczycieli w 
2021 r.) 

Średnia liczba 
etatów 

pracowników 
obsługi w 2021 r.) 

Średnia liczba 
uczniów w 2021 

r. 

Poniesione 
wydatki w 
2021 bez 
kosztów 
dowozu 

Poniesione 
wydatki w 

przeliczeniu 
na jednego 

ucznia 

Subwencja 

1 

Zespół 
Szkolno-

Przedszkolny 
w Drużbicach 

19,43 10,86 188 2 969 239,06 15 793,82 

4 616 432,00 
2 

Szkoła 
Podstawowa 
w Wadlewie 

16,88 7,49 127 2 177 865,77 17 148,55 

3 
Szkoła 

Podstawowa 
w Rasach 

16,97 4 152 2 020 671,78 13 293,89 

Razem: 53,28 22,35 467 7 167 776,61 46 236,26 4 616 432,00 
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Lp 
Nazwa Punktu 
Przedszkolnego 

Średnia liczba 
etatów 

nauczycieli w 
2021 r. 

Średnia liczba 
etatów 

pracowników 
obsługi w 2021 r) 

Średnia liczba 
uczniów w 2021 r. 

Poniesione 
wydatki w 

2021 

Poniesione 
wydatki w 

przeliczeniu 
na jednego 

ucznia 

1 

Punkt 
Przedszkolny 

Nr 1 w Zespole 
Szkolno-

Przedszkolnym 
w Drużbicach 

2,5 2 23 244 962,70 10 650,55 

2 

Punkt 
Przedszkolny 

Nr 2 w Zespole 
Szkolno-

Przedszkolnym 
w Drużbicach 

4 1 21 262 899,28 12 519,01 

 

Filia Punktu 
Przedszkolnego 

w Zespole 
Szkolno- 

Przedszkolnym 
w Drużbicach z 

siedzibą w 
Suchcicach 

2 1 25 195 843,19 7 833,73 

3 

Punkt 
Przedszkolny 

Misia 
Czarodzieja w 

Szkole 
Podstawowej w 

Wadlewie 

2,67 1 20 182 744,00 9 137,20 

Razem: 
11,17 5 89 886 449,17 40 140,49 

 

6.5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Drużbice, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo 
oświatowe rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub 
egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W 2021 roku wydano 2 decyzje 
administracyjne w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników. Na ten cel gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 
15.466,14 zł. 

6.6. Awans zawodowy nauczycieli 

W 2021 roku do Wójta Gminy Drużbice wpłynął 1 wniosek o wszczęcie postępowania 
w sprawie nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego. Przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne zakończone wydaniem decyzji 
o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla 1 wnioskującego 
nauczyciela. 
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7. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

7.1.Działalność kulturalno – oświatowa Biblioteki w Drużbicach 

W minionym roku, mimo ograniczeń z powodu panującej pandemii udało nam się 
zorganizować szereg wydarzeń dla społeczności gminy, m.in.:  

1. Organizacja 5 - dniowych ferii dla dzieci pt. „Aktywne ferie 2021” (w tym m. in.: 
warsztaty rękodzielnicze, gry i zabawy ruchowe, warsztaty komiksowe i inne).  

 
Zdjęcie 9 Aktywne Ferie z Biblioteką 

 
Zdjęcie 10 Aktywne Ferie z Biblioteką 

2. Z okazji Ogólnopolskiego „Tygodnia Bibliotek” – Biblioteka w Drużbicach rozdawała 
swoim czytelnikom darmowe sadzonki roślin. 

 

Zdjęcie 11 Akcja Sadzonki dla czytelników w ramach "Tygodnia Bibliotek" 
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3. W Maju Biblioteka zapraszała chętne osoby na spacery Nordic Walking z 
instruktorem. 

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach zorganizowała dla dzieci - Dzień Dziecka 
w Bibliotece z upominkami. 

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach była koordynatorem rekrutującym 
wypoczynek letni dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS. Na 
dwutygodniowe wakacje do Białego Dunajca pojechało 15 dzieci z gminy Drużbice. 

6. WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ W DRUŻBICACH 2021 – Biblioteka, przy współpracy 
z pracownika Urzędu Gminy zorganizowała dwutygodniowe zajęcia z dziećmi z 
terenu Gminy Drużbice, w trakcie których dzieci m.in.: 
• uczestniczyły w warsztatach czerpania papieru i tworzyły własna książkę, 
• odwiedziły komisariat Policji w Drużbicach, 
• „poszukiwały leśnych zwierciadeł i skarbu” -quest gminny, 
• odwiedziły Bolanowo i zasmakowały kuchni gruzińskiej, 
• bawiły się w Parku Trampolin - Cosmoparku, 

W zajęciach każdego dnia brało udział średnio około 25 osób. 

 
Zdjęcie 12 Wakacje z biblioteką 2021 

 
Zdjęcie 13 Wakacje z Biblioteką 2021 

7. W ubiegłym roku Biblioteka w Drużbicach zorganizowała warsztaty kuchni 
gruzińskiej. Dzięki zaangażowaniu mieszkanki gminy Drużbice narodowości 
gruzińskiej - Pani Fatimy Bolanowskiej udało się zorganizować warsztaty w trzech 
odsłonach: 
• Chinkali – lipiec 2021 r 
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• Chaczapuri – sierpień 2021 r. 
• Ajapsandal – wrzesień 2021 r. 

 
Zdjęcie 14 Warsztaty Kuchni Gruzińskiej 

8. We wrześniu ubiegłego roku Biblioteka zorganizowała Trzydniową Wycieczkę 
turystyczną do Trójmiasta dla uczestników Zespołu Ludowego „Ale Babki” oraz 
chętnych osób z gminy Drużbice. 

 
Zdjęcie 15 Wycieczka nad morze 

9. Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach była współorganizatorem Dożynek 
Gminnych w Hucisku. 

10. Wycieczka dla dzieci z gminy Drużbice - „Kino na zakończenie wakacji”. Na film 
„Lessi wróć” do Kina Helios w Bełchatowie pojechało 30 dzieci z naszej gminy.  

 
Zdjęcie 16 Zakończenie wakacji z Biblioteką - wyjazd do kina 
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11. Biblioteka zorganizowała również bezpłatne warsztaty pielęgnacyjno - wizażowe dla 
kobiet z naszej gminy. 

12. We wrześniu Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach i Urzędu 
Gminy przy współpracy wiernej Czytelniczki zaangażowali się w akcję: Narodowe 
Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Filmy z tego 
przedsięwzięcia prezentowane są na stronach internetowych i Facebooku Biblioteki 
oraz Urzędu Gminy Drużbice.  

13. Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach była inicjatorem zorganizowania zajęć 
JOGI dla mieszkańców gminy Drużbice. Zajęcia przyjęły się, cieszą się powodzeniem 
i odbywają się raz w tygodniu w Sali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Drużbicach. 

14. W październiku Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach w ramach akcji NOC 
BIBLIOTEK zorganizowała Noc Detektywów z Krzysztofem Petkiem – podróżnikiem, 
pisarzem, detektywem. W nocnym poszukiwaniu skarbu wzięło udział 35 osób.  

 
Zdjęcie 17 Noc Bibliotek 2021 

15. Wyjazd do Teatru Powszechnego do Łodzi na sztukę „Wykapany zięć”. Przy okazji 
wizyty w Łodzi – zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi. 

16. Wyjazd z Zespołem Ludowym „Ale Babki” na XXX Wojewódzki Przegląd 
Twórczości Artystycznej p.n. „Rewia Talentów, Mikrofon dla Seniora”. Z dumą 
informujemy, że na przeglądzie Zespół otrzymał wyróżnienie. 

17. Wyjazd dla dzieci i młodzieży na Ekologiczne Warsztaty Filmowe do wytwórni 
Filmów Oświatowych w Łodzi. W wydarzeniu wzięło udział 21 dzieci. 

 
Zdjęcie 18 Ekologiczne Warsztaty Filmowe 

18. Współorganizacja uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. 
Biblioteka zajmowała się organizacją występów Orkiestry „Suchcice i Okolice”, 
Zespołu Ludowego „Ale Babki”, a także organizacją degustacji potraw 
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z tradycyjnej gęsiny. 
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Zdjęcie 19 Święto Niepodległości 2021 

 
Zdjęcie 20 Święto Niepodległości 2021 

19. Organizacja spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. 
20. „Wycieczka dla Małych i Dużych” - wizyta w Mediatece 800 lecia w Piotrkowie 

Trybunalskim, zabawa w Strefie Odkrywania Wyobraźni i Aktywności Sowa i 
warsztaty w Fabryce Bombek w Piotrkowie Trybunalskim. W wycieczce wzięło 
udział 35 osób. 

 
Zdjęcie 21 Wizyta w Mediatece w Piotrkowie Trybunalskim 

 
Zdjęcie 22 Wizyta w Fabryce Bombek 
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21. Organizacja Uroczystości z okazji 20-lecia Orkiestry Suchcice i Okolice w kościele w 
Suchcicach. W trakcie uroczystości poza przepięknym koncertem Orkiestry, odbyło 
się nadanie Orkiestrze imienia śp. ks. Kazimierza Urbaniaka oraz wręczenie 
honorowych odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - Orkiestrze i Panu Ryszardowi 
Cieślakowi. 

 
Zdjęcie 23 20 – lecie „Orkiestry Dętej Suchcice i Okolice” 

 
Zdjęcie 24 20 – lecie „Orkiestry Dętej Suchcice i Okolice” 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Biblioteka przy pomocy Urzędu Gminy, 
Radnych Gminnych, Sołtysów i wolontariuszy zorganizowała akcję „Świąteczna Paczka dla 
samotnych”. W ramach tej akcji 60 osoby samotne otrzymały świąteczny upominek. Ponadto 
do osób z terenu gminy Drużbice, które w tym czasie przebywały w placówkach 
zapewniających całodobowa opiekę, zostały wysłane kartki z życzeniami świątecznymi. 

W trakcie roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach zorganizowała 
szereg konkursów dla dzieci i dorosłych z gminy Drużbice: 

• konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na Palmę Wielkanocną, 
• konkurs recytatorski „Recytujemy wiersze on-line” 
• konkurs na plakat z okazji Dnia Ziemi, 
• konkurs fotograficzny dla dzieci i dorosłych z terenu gminy Drużbice p.n. „ Tajemnice 
Drużbickich Bocianów”, 
• konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Drużbice „Drużbicka 
Gęsina na Świętego Marcina”  
• konkurs dla dzieci i młodzieży na „Ekologiczną Ozdobę Bożonarodzeniową” 
• w lutym ubiegłego roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na LOGO Biblioteki. 
Zwycięskie Logo autorstwa Pani Małgorzaty Markowiak prezentuje się następująco:  
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Zdjęcie 25 Logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach 

W trakcie roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach udostępniła do 
oglądania wystawy: 

• wystawa malarska prac Pani Anny Wędzik Dryja p.n.„Kwiaty Anny” 
• wystawa prac rzeźbiarza Pana Stanisława Wolskiego, 
• wystawa pokonkursowa p.n. „Tajemnice Drużbickich Bocianów” prezentowana w 
Bibliotece. Następnie wystawa zdjęć została przekazana do Szkół Podstawowych z terenu 
gminy Drużbice w celu prezentacji.  
• Wystaw prac pokonkursowych p.n. „Ekologiczna Ozdoba Bożonarodzeniowa”. Po 
zakończeniu wystawy, korki i kapsle uzyskane z prac, zostały zgromadzone w „Sercu na 
Kapsle” współfinansowanym przez Bibliotekę.  

Ponadto, pragniemy poinformować co działo się w 2021 roku w życiu Zespołów 
wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach, jako jedynej instytucji 
kultury w Gminie Drużbice, a są to: 
1. Orkiestra Dęta „Suchcice i Okolice”,  
2. Zespół Ludowy „ Ale Babki”.  

7.1.1 Działalność Orkiestry Dętej „Suchcice i Okolice” 

Działająca w strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach – Gminna 
Orkiestra Dęta „ Suchcice i Okolice” w 2021 roku obchodziła 20 lecie działalności. Z tego 
tytułu 21 listopada 2021 odbyły się oficjalne uroczystości, w trakcie których Orkiestra i Pan 
Ryszard Cieślak odebrali z rąk posła na sejm Pana Grzegorza Lorka odznakę honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” . 

Ze względu na pandemię w 2021 roku Orkiestra miała ograniczone możliwości 
koncertowania. Udało się zorganizować jedynie występ: 

1. Występ z okazji powitania nowego proboszcza w parafii Suchcice, 
2. Koncert w Parku Mzurki i procesja w Parafii Suchcice - Boże Ciało. 
3. Występ z okazji Święta Pszczelarza w Bełchatowie, 
4. Koncert na Dożynkach w Hucisku, 
5. Występ z okazji poświęcenia Wozów Strażackich w Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Drużbicach, 
6. Występ na pikniku pod tytułem „Szczepimy się z Kołem Gospodyń Wiejskich w 

Suchcicach” 
7. Występ na pikniku pod tytułem „Szczepimy się z Kołem Gospodyń Wiejskich w 

miejscowości Budków Mzurki” 
8. Koncert na uroczystościach z okazji 11 listopada, 
9. Koncert na uroczystości z okazji 20 lecia Orkiestry Suchcice i Okolice. 
10. Występ na Pasterce w kościele w Suchcicach. 
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Ilość członków Orkiestry Dętej "Suchcice i Okolice" na dzień 31 grudnia 2021 roku 
wynosi 25 osób prowadzonych przez kapelmistrza Mateusza Cieślaka i instruktora 
muzycznego Remigiusza Waltera. Próby Orkiestry odbywają się dwa razy w tygodniu w 
budynku w Suchcicach. 

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach zakupiła na potrzeby 
Orkiestry saksofon o wartości 4000,00 zł. Ponadto z budżetu Biblioteki został ufundowany 
upominek z okazji 20 lecia Orkiestry w wysokości 7000,00 zł. 

7.1.2. Działalność Zespołu Ludowego „Ale Babki” 

Zespół Ludowy „Ale Babki” działający w strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Drużbicach składa się z 22 członków Zespołu (15 kobiet i 7 mężczyzn). Zespół 
prowadzony jest przez dwóch instruktorów muzycznych, którzy otrzymują wynagrodzenie z 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na podstawie umowy zlecenia.  

Zespół spotyka się na próbach raz w tygodniu w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – 
Kolonii.  

Zespół Ludowy „Ale Babki” w 2021 roku został wyposażony przez Bibliotekę w 
nowe stroje t.j. zakupiono 15 sukienek estradowych za łączną kwotę 3.000,00 zł. Ponadto na 
potrzeby Zespołu został zakupiony przez Bibliotekę sprzęt muzyczny - mikser o wartości 
2.281,00 zł. 

7.2. Działalność w zakresie rozwoju czytelnictwa Gminnej Biblioteki w Drużbicach. 

Liczba czytelników zapisanych do Biblioteki to 467 osób, natomiast liczba 
czytelników aktywnie wypożyczających książki w 2021 roku wyniosła 319 osób (w stosunku 
do 2020 nastąpił wzrost liczby czytelników o 46 osób). 

Struktura wiekowa czytelników aktywnie wypożyczających przedstawia się następująco: 

• do 5 lat – 26 osób, 
• 6-12 lat – 39 osób, 
• 13-15 lat – 11 osób, 
• 16-19 lat – 10 osób, 
• 20-24 lata – 16 osób, 
• 25-44 lata – 106 osób, 
• 45-60 lat – 63 osoby, 
• powyżej 60 lat – 48 osób 

Podział czytelników wg zajęcia:  

• osoby uczące się - 60 osób, 
• osoby pracujące – 143 osoby, 
• pozostali (emeryci, bezrobotni, rolnicy i inni) - 116 osób. 

W roku sprawozdawczym Biblioteka wzbogaciła się o 612 książek o wartości łącznej 
13 785,72 zł.  

Księgozbiór Biblioteki na koniec 2021 roku kształtuje się następująco: 
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• Ogółem książki –9922 woluminów. 
• Literatura dla dzieci i młodzieży – 1573 książek, 
• Literatura piękna dla dorosłych – 6822 książek, 
• Literatura popularnonaukowa – 1527 książek, 
• Audiobooki – 30 szt. 

W trakcie 2021 roku wypożyczono łącznie 9356 sztuk książek.  

W 2021 roku Biblioteka wprowadziła nową usługę w swojej ofercie, mianowicie 
udostępniamy do wypożyczenia puzzle i gry planszowe, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W 2021 roku ubytkowano – 2103 książki. Powodem ubytkowania było zniszczenie 
książek oraz ich dezaktualizacja i niewypożyczanie od wielu lat. 

Na stronie internetowej Biblioteki - www.gik.druzbice.pl - dostępny jest katalog 
książek on-line oraz bieżące informacje o działalności biblioteki. 

7.3. Sport i rekreacja 

W gminie Drużbice ważną bazę sportową stanowią placówki oświatowe, w których 
zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc do nauki, ale także o sferę ruchu. Do dyspozycji 
mieszkańców są boiska sportowo-rekreacyjne z bieżniami lekkoatletycznymi oraz boisko 
Orlik przy Szkole Podstawowej w Rasach. Dzięki dobremu zapleczu sportowemu zajęcia 
mogą odbywać się w sposób zorganizowany w klubach sportowych oraz indywidualnie. 

Na terenie Gminy Drużbice działały następujące kluby sportowe: 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy „Siatkarz Drużbice” wraz z sekcją do gry w plażową 
piłkę siatkową. 
• Gminny Ludowy Klub Sportowy w Drużbicach: sekcja piłkarska oraz sekcja tenisa 
stołowego. 

Najważniejsze wydarzenia sportowe w 2021 r.  w których brali udział zawodnicy z 
terenu Gminy Drużbice: 

• Wojewódzkie Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w warcabach 64-polowych (22.05.2021) 
• Turniej Piłki Nożnej i Rzutów Karnych "KOPNIJ RAKA" 2021 (16.07.2021) 
• Wakacyjny Turniej o Puchar Wójta Gminy Drużbice 2021 (14.08.2021) 
• Gminny Turniej w halową piłkę nożną  
• Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa LZS woj. łódzkiego w warcabach 100-tu 
polowych ( 24.10.2021 r.) 
• Ogólnopolskie Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w warcabach 100 – polowych (12.2021) 
• Liga lekkoatletyczna LZS woj. Łódzkiego 
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Zdjęcie 26 Turniej Piłki Nożnej i Rzutów Karnych "KOPNIJ RAKA" 2021 

8. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY DRUŻBICE W 2021 r. 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
Wójt Gminy Drużbice jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy  
m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 
pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2021 r. w sposób 
określony uchwałami. 

W 2021 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały, zgodnie z 
planem pracy rady, przyjętym Uchwalą Nr XXIV/238/2021 RGD z dnia 25 lutego 2021 
r..Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy na 2021 rok Rada Gminy Drużbice, 
obradowała na 11 SRG w tym w 3 nadzwyczajnych, na których podjęła 82 uchwał. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały dotyczyły spraw z zakresu Finansów i Planowania 
Budżetowego, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, Pomocy Społecznej, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Pozyskiwania 
Funduszy i Zamówień Publicznych. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy   
o samorządzie gminnym przesłano w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru: 
w zakresie nadzoru - Wojewodzie Łódzkiemu, a uchwały finansowe i finansowo - budżetowe 
przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. Ponadto 38 uchwał przekazano do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, uchwały stanowiące akty prawa 
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wszystkie uchwały zostały 
przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych 
uchwałami i przepisami prawa.  

Wykaz podjętych w 2021 roku uchwał przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 19 Zestawienie Uchwał Rady Gminy Drużbice z 2021 r. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie 

Organ 
nadzoru 

Publikacja w 
Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa 

Łódzkiego 

Realizacja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1 XXIV/238/2021 

 
25 lutego 2021 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady /gminy Drużbice i 

zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na 2021 rok.  
ŁUW Nie podlega ogłoszeniu  Zrealizowana 

2 XXIV/239/2021 25 lutego 2021 w sprawie zmiany uchwały ws. określenia tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z 
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.  

ŁUW (Dz. Urz. poz. 1268 z 
dnia 19.03.2021) z mocą 
obowiązującą od 1 
stycznia 2021 roku. 

Obowiązująca  

3 XXIV/240/2021 
 

25 lutego 2021 w sprawie zmiany uchwały ws. określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela, oraz pedagogów psychologów i logopedów 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Drużbice.   

ŁUW (Dz. Urz. poz. 1269 z 
dnia 19.03.2021) z mocą 
obowiązującą od 1 
stycznia 2021 roku. 

Obowiązująca  

4 XXIV/241/2021 25 lutego 2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz 
ustalenia specjalności form kształcenia nauczycieli na rok 
2021 dla Gminy Drużbice  

ŁUW (Dz. Urz. poz. 1270 z 
dnia 19.03.2021) 

Zrealizowana  

5 XXIV/242/2021 25 lutego 2021 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w 
Drużbicach do prowadzenia postępowania w sprawach o 
przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym. 

ŁUW (Dz. Urz. poz. 1271 z 
dnia 19.03.2021) 

Obowiązująca 

6 XXIV/243/2020 25 lutego 2021 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Gminy Drużbice na lata 2021-2025. 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Obowiązująca 

7 XXIV/244/2021 
 

25 lutego 2021 

 
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Drużbicach. 

ŁUW Dz. Urz. poz. 1295 z dnia 
23.03.2021. 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze WŁ ws. 
unieważnienia 
uchwały 01.04.2021 
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8 XXIV/245/2021 25 lutego 2021 

 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych. 

ŁUW Dz. Urz. poz. 1272  
z dnia 19.03.2021. 

Obowiązująca 

9 XXIV/246/2021 25 lutego 2021 

 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Drużbice na lata 2021-2025. 

ŁUW  Rozstrzygnięcie 
nadzorcze WŁ ws. 
unieważnienia 
uchwały 30.03.2021 

10 XXIV/247/2020 25 lutego 2021 

 
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Drużbice w 2021 roku. 

ŁUW 
 

Dz. Urz. z dnia 
19.03.2021 r., 
poz. 1273  

Zrealizowana 

11 XXIV/248/2021 25 lutego 2021 

 
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 

ŁUW  (Dz. Urz. poz. 1000 z 
dnia 04.03.2021) 

Obowiązująca 

12 XXIV/249/2021 25 lutego 2021 

 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 
2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana  

13 XXIV/250/2021 25 lutego 2021 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok 

RIO (Dz. Urz. poz. 3090 z 
dnia 08.07.2021) 

Zrealizowana 

14 XXV/251/2021 8 kwietnia  2021 w sprawie zmiany przyjęcia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem  Gminy 
Drużbice na lata 2021-2025 

ŁUW (Dz. Urz. poz. 1980 z 
dnia 04.05.2021) 

Obowiązująca 

15 XXV/252/2021 8 kwietnia  2021 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Drużbicach oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania. 

ŁUW 
 

(Dz. Urz. poz. 1943 z 
dnia 29.05.2021). 

Obowiązująca 

16 XXV/253/2021 8 kwietnia  2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

17 XXV/254/2021 8 kwietnia  2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok 

RIO (Dz. Urz. poz. 3092 z 
dnia 08.07.2021) 

Zrealizowana 

18 XXV/255/2020 8 kwietnia  2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Suchcicach, gm. 
Drużbice.  

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

19 XXV/256/2021 8 kwietnia  2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Rożniatowicach , 
gm. Drużbice. 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

20 XXVI/257/2021 11 maja  2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

21 XXVI/258/2021 11 maja 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 RIO Dz. Urz. z dnia Zrealizowana 
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rok 08.07.2021 r.,  
poz. 3094  

22 XXVII/259/2021 28 maja  2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Drużbice na lata 2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

23 XXVII/260/2021 28 maja  2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok 

RIO Dz. Urz. poz. 3097 z dnia 
08.07.2021 r.  

Zrealizowana 

24 XXVIII/261/2021 29 czerwca 2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice wotum 
zaufania 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

25 XXVIII/262/2021 29 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 
2020 rok 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

26 XXVIII/263/2021 29 czerwca 2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

27 XXVIII/264/2021 29 czerwca 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Drużbice na lata 2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

28 XXVIII/265/2021 29 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok 

RIO (Dz. Urz. poz. 3618 z 
dnia 10.08.2020) 

Zrealizowana 

29 XXVIII/266/2021 29 czerwca 2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana  
w części 

30 XXVIII/267/2021 29 czerwca 2021 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

31 XXVIII/268/2021 29 czerwca 2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na 
terenie Gminy Drużbice. 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Obowiązująca 

32 XXVIII/269/2021 29 czerwca 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Drużbice, gm. 
Drużbice.  

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

33 XXVIII/270/2021 29 czerwca 2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na 
terenie Gminy Drużbice.  

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

34 XXIX/271/2021 16 września 2021 w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w gminie 
Drużbice na rok szkolny 2021/2022 

ŁUW (Dz. Urz. poz. 4331 z 
dnia 20.09.2021) 

Obowiązująca  

35 XXIX/272/2021 16 września 2021 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Drużbicach 
oraz nadania statutu. 

ŁUW (Dz. Urz. poz. 4332 z 
dnia 20.09.2021) 

Zrealizowana 
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36 XXIX/273/2021 16 września 2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
Gminy Drużbice.   

ŁUW (Dz. Urz. poz. 4364 z 
dnia 21.09.2021) 

Obowiązująca 

37 XXIX/274/2021 16 września 2021 w sprawie przystąpienia w formule porozumienia 
międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, 
Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą 
Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą 
Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą 
Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Kleszczów, 
Gminą Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą 
Radomsko, Miastem Radomsko, Miastem Piotrków 
Trybunalski, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą 
Gomunice, Gminą Kamieńsk, 
Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice 
w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów w 
związku z utworzeniem i realizacją instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w 
okresie 2021-2027. 

ŁUW Porozumienie z dnia 
11.01.2022 r. 
opublikowano w Dz. Urz. 
poz. 606 z dnia 
02.02.2022 

Obowiązująca 

38 XXIX/275/2021 16 września 2021 W sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z 
zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Drużbice.  

ŁUW (Dz. Urz. poz. 6141 z 
dnia 06.12.2021). 

Obowiązująca  

39 XXIX/276/2021 16 września 2021 w sprawie zmiany Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Drużbice na lata 2021/2025 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Obowiązująca 

40 XXIX/277/2021 16 września 2021 w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Drużbice 

ŁUW (Dz. Urz. poz. 4361 z 
dnia 21.09.2021) 

Obowiązująca 

41 XXIX/278/2021 16 września 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Drużbice na lata 2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

42 XXIX/279/2021 16 września 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok 

RIO (Dz. Urz. poz. 4857 z 
dnia 28.10.2020) 

Zrealizowana 

43 XXIX/280/2021 16 września 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Drużbice, gm. 
Drużbice.  

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

44 XXX/281/2021 30 września 2021 W sprawie rozwiązania doraźnej komisji ds. łączenia i 
podziału jednostek pomocniczych w gminie Drużbice. 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

45 XXX/282/2021 30 września 2021 w sprawie wyboru i metody ustalenia opłaty za ŁUW (Dz. Urz. poz. 4648 z Obowiązująca 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej 
opłaty. 

dnia 15.10.2021) 

46 XXX/283/2021 30 września 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Drużbice na lata 2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

47 XXX/284/2021 30 września 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok. 

RIO (Dz. Urz. poz. 5273 z 
dnia 02.10.2020) 

Zrealizowana 

48 XXXI/285/2021 9 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i 
wyżywienie w gminnym Żłobku w Drużbicach, 
prowadzonym przez Gminę Drużbice.  

ŁUW (Dz. Urz. poz. 4881 z 
dnia 29.10.2021) 

Zrealizowana 

49 XXXI/286/2021 9 listopada 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Drużbice na lata 2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

50 XXXI/287/2021 9 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok. 

RIO  (Dz. Urz. poz. 535 z dnia 
28.01.2022) 

Zrealizowana 

51 XXXI/288/2021 9 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok. 

RIO  (Dz. Urz. poz. 536 z dnia 
28.01.2022) 

Zrealizowana 

52 XXXI/289/2021 9 listopada 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy, 
nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

RIO Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

53 XXXII/290/2021 25 listopada 2021 w sprawie uchwalenia programu Współpracy Gminy 
Drużbice w 2022 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i 
wolontariacie.  

ŁUW  (Dz. Urz. poz. 6130 z 
dnia 06.12.2021) 

Obowiązująca 

54 XXXII/291/2021 25 listopada 2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie 
Gminy Drużbice. 

ŁUW  (Dz. Urz. poz. 6131 z 
dnia 06.12.2021) 

Unieważniona 

55 XXXII/292/2021 25 listopada 2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa odliczenia podatku rolnego 
w 2022 roku. 

RIO (Dz. Urz. poz. 5774 z 
dnia 29.11.2021) 

W trakcie realizacji 

56 XXXII/293/2021 25 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

RIO (Dz. Urz. poz. 5775 z 
dnia 29.11.2021) 

W trakcie realizacji 

57 XXXII/294/2021 25 listopada 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od RIO  (Dz. Urz. poz. 5776 z W trakcie realizacji 
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środków transportowych. dnia 29.11.2021) 
58 XXXII/295/2021 25 listopada 2021 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 
59 XXXII/296/2021 25 listopada 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Drużbice na lata 2021 - 2030 
RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana  

60 XXXII/297/2021 25 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok. 

RIO  (Dz. Urz. poz. 773 z dnia 
09.02.2022) 

Zrealizowana 

61 XXXII/298/2021 25 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok. 

RIO  (Dz. Urz. poz. 774 z dnia 
09.02.2022) 

Zrealizowana 

62 XXXII/299/2021 25 listopada 2021 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej organizacji 
wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy 
Drużbice. 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

63 XXXII/300/2021 25 listopada 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Drużbicach, gm. 
Drużbice 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

64 XXXIII/301/2021 16 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia 
Gminnego Żłobka w Drużbicach oraz nadania statutu. 

ŁUW (Dz. Urz. poz. 22 z dnia 
03.01.2022) 

Zrealizowana 

65 XXXIII/302/2021 16 grudnia 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Drużbice na lata 2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

66 XXXIII/303/2021 16 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok. 

RIO (Dz. Urz. poz. 1710 z 
dnia 30.03.2022) 

Zrealizowana 

67 XXXIV/304/2021 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Drużbice na 
2022 rok. 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Częściowo 
zrealizowana, 
obowiązująca do 
31.03.2022 r. 

68 XXXIV/305/2021 29 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, kluba-
mi dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi 
na terenie Gminy Drużbice. 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

69 XXXIV/306/2021 29 grudnia 2021 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody 
Łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Łodzi dotyczącą uchwały Rady Gminy Drużbice nr 
XXIX/273/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie 
utworzenia Gminnego Żłobka w Drużbicach oraz nadania 
statutu 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

70 XXXIV/307/2021 29 grudnia 2021 w sprawie określenia zasad i trybu finansowania 
usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

ŁUW (Dz. Urz. poz. 406 z dnia 
20.01.2022) 

W trakcie realizacji 
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balotów oraz typu Big Bag z terenu Gminy Drużbice.  
71 XXXIV/308/2021 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Drużbice na lata 2022 - 2031 
RIO Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

72 XXXIV/309/2021 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2022 
rok. 

RIO  W trakcie realizacji 

73 XXXIV/310/2021 29 grudnia 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Bukowiu 
Górnym, gm. Drużbice 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

74 XXXIV/311/2021 29 grudnia 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Chynowie, gm. 
Drużbice 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

75 XXXIV/312/2021 29 grudnia 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Drużbicach, gm. 
Drużbice 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

76 XXXIV/313/2021 29 grudnia 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Podstole, gm. 
Drużbice 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

77 XXXIV/314/2021 29 grudnia 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Rasach, gm. 
Drużbice 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

78 XXXIV/315/2021 29 grudnia 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Rożniatowicach, 
gm. Drużbice 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

79 XXXIV/316/2021 29 grudnia 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Suchcicach, gm. 
Drużbice 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

80 XXXIV/317/2021 29 grudnia 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Wadlewie, gm. 
Drużbice 

ŁUW Nie podlega ogłoszeniu W trakcie realizacji 

81 XXXIV/318/2021 29 grudnia 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Drużbice na lata 2021 - 2030 

RIO Nie podlega ogłoszeniu Zrealizowana  

82 XXXIV/319/2021 29 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2021 
rok. 

RIO (Dz. Urz. poz. 1753 z 
dnia 31.03.2022) 

Zrealizowana  
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