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WSTĘP  

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Drużbice! 

 

 

     Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym jestem zobowiązany 

przedłożyć Państwu aktualny raport o stanie gminy. Jest to dokument, który stanowi 

podsumowanie minionego roku kalendarzowego w zakresie realizacji przyjętych założeń, 

planów, uchwał i strategii.  Szczegółowe dane zebrane i przygotowane przez pracowników 

Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, dają Państwu pełny wgląd w sytuację gospodarczą 

i społeczną Gminy Drużbice. Poruszone w raporcie zagadnienia z zakresu m.in: gospodarki, 

ochrony środowiska, inwestycji, działalności sportowo-kulturalnej, oświatowej oraz 

profilaktyki zdrowotnej pozwolą na obiektywną  analizę i ocenę podjętych dotychczas 

działań. 

     Dane przedstawione w raporcie pokazują, że w  wielu obszarach działalności gminy 

jest jeszcze sporo do zrobienia, niemniej podejmowane w minionych latach działania, 

przybliżają nas  do osiągnięcia zamierzonych celów. 

Naszym wspólnym, najważniejszym wyzwaniem, jest wyznaczenie takiego kierunku rozwoju 

gminy, który spowoduje, że staniemy się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym 

mieszkańcom, turystom i inwestorom. 

     Przedstawienie raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem dłuższej procedury jego 

rozpatrzenia przez Radę Gminy. Kolejnym krokiem będzie debata nad raportem, a więc                                    

w konsekwencji przyszłością gminy, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszam. 

Wspólne konsultacje, pozwolą na zdiagnozowanie aktualnych potrzeb i oczekiwań 

społeczeństwa. Jestem przekonany, że zdobyta w ten sposób wiedza stanowić będzie 

doskonałą bazę do  planowania kolejnych działań służących zrównoważonemu rozwojowi. 

Zatem RAZEM ZDECYDUJMY o przyszłości Gminy Drużbice! 

 

 

Wójt Gminy Drużbice 

    Tomasz Głowacki 
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1. INFORMACJE OGÓLNE - CHARAKTERYSTYKA GMINY 

        1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

Gmina Drużbice położona jest w centralnej części województwa łódzkiego, w południowo-

wschodniej części Wysoczyzny Łaskiej, na pograniczu z Wysoczyzną Bełchatowską.                               

Pod względem geomorfologicznym gmina znajduje się w obrębie Łódzkiej Niecki Kredowej 

związanej z występowaniem skał wapiennych górnej kredy, wykształconej w postaci wapieni, 

margli i opok. Główną rzeką gminy jest Grabia z prawobrzeżnymi dopływami: Brzeziną i Małą 

Widawką. Na terenie gminy istnieją stawy rybne, m.in. we Wdowinie, Drużbicach oraz na 

wschód od Teresina. 

Drużbice to gmina wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu 

bełchatowskiego; graniczy z 5 gminami: 

• od zachodu z gminą Zelów (powiat bełchatowski), 
• od północy z gminą Dłutów (powiat pabianicki), 
• od wschodu z gminą Grabica i gminą Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski), 
• od południa z miastem i gminą Bełchatów. 

Ogółem obszar gminy z powierzchnią 113,35 km.kw stanowi 11,71% całkowitej powierzchni 

powiatu bełchatowskiego i 0,62% powierzchni województwa łódzkiego. 

Gmina Drużbice charakteryzuje się bardzo dobrym układem komunikacyjnym, na szlaku dróg 

tranzytowych północ-południe i wschód-zachód. Przez jej obszar przebiega m.in. droga 

wojewódzka relacji Łask-Piotrków Trybunalski, stanowiąca dawną drogę krajową nr 12 oraz 

droga wojewódzka nr 485. 

 
                                 

Rysunek 1. Gmina Drużbice na tle powiatu bełchatowskiego (źródło: maps.google.pl) 

1.2. Organizacja i władze gminy 

Gmina Drużbice stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez jej mieszkańców. 

Zarządza nią Rada Gminy składająca się z 15 radnych, pracujących  w 5 komisjach. 

Wójt Gminy Drużbice jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy.  
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Gmina posiada własny herb i flagę przyjęte statutem. Jednostką administracyjną gminy 

jest Urząd Gminy w Drużbicach. Stan Zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wynosił                                

58 pracowników. 

1.3. Gminne jednostki organizacyjne i posiadające osobowość prawną 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach 

• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rasach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Drużbicach 

• Szkoła Podstawowa im. Michała Arciszewskiego  w Wadlewie 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 

1.4. Powierzchnia  i Sołectwa  

Gmina zajmuje powierzchnię 113,33 km², co stanowi 11,71% powierzchni powiatu. 

W jej skład wchodzi 47 wsi skupionych wokół 31 sołectw: Brzezie, Bukowie Dolne, Bukowie 

Górne, Chynów, Drużbice, Drużbice-Kolonia, Głupice, Gręboszów, Hucisko, Józefów, 

Kazimierzów, Kącik, Kobyłki, Łęczyca, Patok, Podstola, Rasy, Rawicz, Rożniatowice, Skrajne, 

Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wadlew, Wdowin, Wdowin-Kolonia, Wola 

Rożniatowska, Zabiełłów i Zwierzyniec oraz 16 miejscowości niesołeckich. Siedzibą gminy jest 

miejscowość Drużbice. 

1.5.  Charakterystyka demograficzna 

Gmina Drużbice (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) liczyła ogółem 5142 

mieszkańców, w tym 2603 kobiety i 2539 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 45 

osób na 1 km2. 

 

Tabela 1. Liczba ludności w gminie Drużbice w podziale na grupy wiekowe w 2018 r. 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 79 87 166 

3 28 25 53 

4-5 61 55 116 

6 26 29 55 

7 29 34 63 

8-12 151 141 292 

13-15 80 59 139 

16-17 43 49 92 

18 31 22 53 

19-65 1697 0 1697 

19-60 0 1451 1451 

>65 314 0 314 

>60 0 651 651 

ogółem 2539 2603 5142 
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          1.6. Statystyka zdarzeń z zakresu ewidencji ludności  w 2018 r. 

• Liczba urodzeń -71 

• Liczba małżeństw zawartych na terenie gminy Drużbice – 19 

• Liczba małżeństw zawartych przez mieszkańców naszej gminy – 39 

• Liczba zgonów – 58 

• Liczba par obchodzących srebrne gody – 14 par 

• Liczba par obchodzących złote gody – 16 par 

• Liczba osób żyjący ponad 100 lat – 2 osoby 

• Liczba wydanych odpisów z akt stanu cywilnego – 270 

• Liczba zameldowań na pobyt stały i przemeldowań w obrębie gminy – 164 

• Liczba zameldowań na pobyt czasowy – 36 

• Liczba wydanych zaświadczeń z rejestru mieszkańców – 150 

• Liczba wydanych dowodów osobistych – 49 

         1.7. Gospodarstwa rolne  

Gmina Drużbice jest gminą o charakterze rolniczym, a pewne znaczenie                           

w użytkowaniu jej terenu odgrywa turystyka. W strukturze użytkowania gruntów dominują 

użytki rolne (74%), w tym grunty orne (56,7%) oraz łąki i pastwiska (13,4%). Znaczną część 

obszaru zajmują grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (21,8%). Dane szczegółowe                

w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 1. Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki (w ha) w gminie 

 
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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W gminie Drużbice dominują gleby słabe i bardzo słabe, w V i VI klasie bonitacyjnej 

(ok. 60% gruntów). Gleby dobre (III klasa bonitacyjna) zajmują ok. 9%, a gleby średnie 

(IV klasa) ok. 31% ogólnej powierzchni gruntów ornych gminy. 

 

W gminie przeważają małe, indywidualne gospodarstwa rolne. Według danych 

Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na jej terenie funkcjonowało 947 gospodarstw 

rolnych, w tym 789 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Wśród gospodarstw 

rolnych było 60 gospodarstw małych o powierzchni do 1 ha, 269 gospodarstw o powierzchni 

od 1 do 5 ha, 280 gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 ha, 93 gospodarstwa o powierzchni 

od 10 do 15 ha oraz 87 gospodarstw o powierzchni 15 ha i więcej. 

 

W strukturze upraw dominowały zboża (uprawą zbóż zajmowało się 660 gospodarstw 

rolnych spośród 674 trudniących się uprawą) i ziemniaki (324). Podstawowy kierunek 

produkcji zwierzęcej stanowił z kolei chów bydła (zajmowało się nim 341 gospodarstw 

spośród 530 utrzymujących zwierzęta gospodarskie) i trzody chlewnej (236). W gminie 

prowadzono także chów koni (44 gospodarstwa), a w większości (424) hodowano drób. 

Na terenie gminy funkcjonuje Grupa Producentów Rolnych Suflidowo, która zajmuje się 

produkcją jaj i wychowem piskląt. 

 

Słaba jakość gruntów w gminie ogranicza możliwości intensyfikacji produkcji rolniczej 

na jej terenie. Taka sytuacja niekorzystnie odbija się na warunkach bytowych mieszkańców, 

którzy osiągają niskie dochody. Nieopłacalność rolnictwa powoduje, że szukają oni 

zatrudnienia w zawodach pozarolniczych oraz zakładają małe firmy handlowo-usługowe. 

 

         1.8. Podmioty gospodarcze 

Na dzień 31.12.2018 r. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających                                  

na terenie naszej gminy wynosi 260. 

 

          1.9. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

W gminie Drużbice funkcjonuje blisko 20 organizacji pozarządowych. Samorząd gminy 

posiada uchwalany corocznie program współpracy Gminy Drużbice  z organizacjami 

pozarządowymi, w oparciu o który ma możliwość podejmowania z nimi współpracy. 

 

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat sektora pozarządowego 

w gminie. 
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Tabela 2. Organizacje pozarządowe w gminie Drużbice 

 
Lp. Nazwa i adres organizacji Charakterystyka działania 

1. 

Gminne Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 

w Drużbicach, Drużbice Kolonia 122a,  

97-403 Drużbice. 

Propagowanie folkloru, działalność na rzecz 

promocji gminy, inspirowanie działań na rzecz 

rozwoju kultury. 

2. 
Stowarzyszenie „Nasza Wieś”,  

Rasy 23, 97-403 Drużbice. 

Działalność na rzecz społeczności lokalnej, 

realizacja inicjatyw społecznych, wspieranie 

aktywności mieszkańców w życiu społecznym 

i gospodarczym. 

3. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Suchcice i Okolice, 

Stefanów 22a, 97-403 Drużbice. 
Działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

4. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic, 

Hucisko 25, 97-403 Drużbice. 

Działalność usługowa związana z poprawą 

kondycji fizycznej, upowszechnianie kultury 

lokalnej. 

5. 
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Podstoła, 

Podstoła 20/1, 97-403 Drużbice. 
Działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

6. 

Stowarzyszenie „Pokolenia”, Koło Terenowe w 

Drużbicach, Bukowie Dolne 11a,  

97-403 Drużbice. 

Tworzenie przychylnego klimatu dla społecznej 

aktywności, działalność samopomocowa. 

7. 
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Siatkarz” 

Drużbice, Drużbice 15, 97-403 Drużbice. 
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu. 

8. 
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Drużbicach, 

Drużbice 15, 97-403 Drużbice. 

Upowszechnianie kultury wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, wychowywanie przez 

kulturę fizyczną i sport, propagowanie sportu 

wśród społeczeństwa. 

9. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Drużbicach, Drużbice 

27, 97-403 Drużbice. 

Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom, uczestnictwo 

w akcjach ratowniczych przeprowadzanych 

w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych 

związanych z ochroną środowiska oraz innych 

klęsk i zdarzeń, informowanie ludności 

o istniejących zagrożeniach pożarowych 

i ekologicznych oraz sposobach ochrony 

przed nimi, rozwijanie wśród członków 

ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej 

i sportu oraz prowadzenie działalności 

kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 

10. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowiu Górnym, 

Bukowie Górne 17, 97-403 Drużbice. 

11. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rasach,  

Rasy 23, 97-403 Drużbice. 

12. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Podstole, Podstoła 

48, 97-403 Drużbice. 

13. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowicach, 

Rożniatowice 18, 97-403 Drużbice. 

14. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Chynowie, Chynów 

36a, 97-403 Drużbice. 

15. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchcicach, Suchcice 

27b, 97-403 Drużbice. 

16. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wadlewie, Wadlew 

82, 97-403 Drużbice. 
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2. STAN FINANSÓW GMINY 

Budżet na 2018 rok został przyjęty Uchwałą nr XXX/322/2017 Rady Gminy Drużbice                      

z dnia 28.12.2017 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone 

zostały 14 Uchwałami Rady  Gminy Drużbice oraz 41 Zarządzeniami Wójta Gminy Drużbice. 

2.1.Zestawienie dochodów, wydatków i deficyt budżetu gminy– stan na 31.12.2018 r. 

Tabela 3. Dochody, wydatki, deficyt budżetowy. 

Wyszczególnienie Plan 
Wykonanie na 

31.12.2018 r. 

A. DOCHODY (A1+A2) 22.238.360,33 22.135.212,30 

A1. Dochody bieżące 21.196.144,56 21.221.079,21 

A2. Dochody majątkowe, tym: 1.042.215,77 914.133,09 

A.21 dochody ze sprzedaży majątku 96.150,00 96.089,82 

B. WYDATKI (B1+B2) 24.430.937,53 23.280.516,06 

B1. Wydatki bieżące 19.976.236,50 19.633.647,11 

B2. Wydatki majątkowe 4.454.701,03 3.646.868,95 

C. WYNIK BUDŻETU (A-B) -2.192.577,20 -1.145.303,76 

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi (A1 – B1) 
1.219.908,06 1.587.432,10 

D PRZYCHODY ogółem 

 z tego: 
3.410.410,87 3.179.311,20 

D1. kredyty i pożyczki 3.068.302,67 2.697.203,00 

D2. inne źródła 342.108,20 482.108,20 

E. ROZCHODY ogółem 

 z tego: 
1.217.833,67 1.217.833,67 

E1. spłaty kredytów i pożyczek 

 w tym: 
1.217.833,67 1.217.833,67 

 

 Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r. wynosiła 8.130.728,79 zł.  

2.2. Udział w dochodach własnych w dochodach ogółem – 33,19 % 

Tabela 4. Wykonanie dochodów. 

Wykonanie dochodów ogółem 22.135.212,30 

Wykonanie dochodów własnych 7.345.884,95 

 

 2.3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 15,66 % 

Tabela 5. Wykonanie dochodów. 

Wykonanie dochodów ogółem 23.280.516,06 

Wykonanie wydatków majątkowych 3.646.868,95 
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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 2019 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. 

W przyszłych latach należy rozważyć przesunięcie spłat zobowiązań z roku 2020 i 2021                        

na lata późniejsze, aby zabezpieczyć budżet przed nadmierną kumulacją płatności  z tytułu 

zadłużenia w stosunku do zdolności ekonomicznej gminy. 

2.4.Pozyskane środki zewnętrzne 

       2.4.1.W RAMACH INWESTYCJI SPORTOWYCH 

 

1. 314 496,00 zł na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy 

Drużbice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Lokalna 

Grupa Działania „Dolina Rzeki Grabi”). 

       2.4.2 W RAMACH INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

             529 070,48 zł (dotacje)  + 226 425,72 zł (pożyczka) 

1. 60 000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchcice ze środków 

budżetu Powiatu Bełchatowskiego. 

2. 12 413,00 zł  na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Drużbice w 2018 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

3. 11 375,00 zł na wymianę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz  

z wymianą instalacji kanalizacyjnej do budynku komunalnego w miejscowości 

Wadlew ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego. 

4. 294 332,00 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców na 

terenie Gminy Drużbice” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

5.  150 950,48 (dotacja) + 226 425,72 (pożyczka) na termomodernizację Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Drużbicach ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
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      2.4.3.W RAMACH INWESTYCJI DROGOWYCH  

 

1. 78 300,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pole Sucheckie,  

gm. Drużbice – etap II ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego. 

 

      2.4.4. W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  

 

Łącznie 85 663,00 zł w tym: 

1. 19 802,00 zł na Program Edukacji Ekologicznej pn. „Razem dla czystego powietrza” 

realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach  ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

2. 16 914,00 zł na Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda  to skarb” realizowany  

w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

3. 48 947,00 zł na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona klasa” przy Szkole 

Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

     2.4.5. W RAMACH MAŁYCH PROJEKTÓW LOKALNYCH 7 505,00 zł 
 

Łącznie 7 505,00 zł w tym: 

1. 2 900,00 zł  na zagospodarowanie terenu w miejscowości Hucisko w ramach środków 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  

2. 4 605,00 zł na utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa 

Wdowin w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  

 

      2.4.6. W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU DOPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH  

 

1. 73 648,87 zł na doposażenie OSP z terenu Gminy Drużbice w ramach  środków  

z Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedlisowści.  

 

ŁĄCZNA KWOTA POZYSKANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ GMINĘ DRUŻBICE                    

W 2018 ROKU WYNOSI:  

    1.088.683,35 zł 

                                                                        + 407. 429,36 zł (punkt przedszkolny) 

                                                                        1.496.112,71 zł  
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    3.5 Wydatki Funduszu sołeckiego 2018 r. 

W 2017 roku 31 sołectw Gminy Drużbice złożyło wnioski na kwotę 403.744,38 zł, dotyczące 

funduszu sołeckiego na 2018 rok. W trakcie roku realizowano zadania i wydatkowano kwotę 

383.348,84 zł, tj. 94,95 %. 

 

Wykonania wydatków przedstawia się następująco: 

 

Tabela 6. Wykonanie Funduszu sołeckiego. 

Dział Rozdział § Określenie Wydatki  

w 2018 r. 

600   Transport i łączność 161.015,28 

600 60016  Drogi publiczne gminne 147.597,44 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111.578,52 

  4270 Zakup usług remontowych 21.239,79 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.449,34 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.329,79 

 60017  Drogi wewnętrzne 13.417,84 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.417,84 

750   Administracja publiczna 3.487,72 

 75095  Pozostała działalność 3.487,72 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.487,72 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

15.000,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 15.000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000,00 

801   Oświata i wychowanie 21.678,10 

 80101  Szkoły podstawowe 2.804,00 

  4240 Zakup pomocy dydaktycznych 2.804,00 

 80195  Pozostała działalność 18.874,10 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.874,10 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119.345,64 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 119.345,64 

  6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne 119.345,64 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62.822,10 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 44.760,08 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.569,58 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.190,50 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 9.363,48 

 92195  Pozostała działalność 18.062,02 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.682,02 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.380,00 

   OGÓŁEM 383.348,84 
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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 2. Obszary strategiczne oraz cele strategiczne dla gminy Drużbice. 

•Pełna i nowoczesna infrastruktura techniczna 
oraz czyste  środowisko naturalne 

zapewniające komfort życia mieszkańców  

Infrastruktura 
techniczna i 

środowisko naturalne

•Efektywna gospodarka lokalna - intensyfikacja 
rozwoju gospodarczego gminy 

Gospodarka 

•Wysoki pozim usług społecznych i 
konkurencyjny kapitał ludzki 

Społeczeństwo i 
infrastruktura 

społeczna 
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Rysunek 3. Plan strategiczny dla gminy Drużbice w układzie obszarów priorytetowych, celów strategicznych 
i celów operacyjnych. 

 

 

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. 
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tożsamość i integrująca 
lokalne społeczeństwo
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Tabela 7. Wskaźniki realizacji zadań zapisanych w „Strategii Rozwoju Gminy Drużbice na lata 2016-2025” w 
roku 2018. 

Obszar priorytetowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODOWISKO NATURALNE 

Cel strategiczny: PEŁNA AI NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ CZYTSE 

ŚRODOWISKO NATURLANE 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 oczyszczalni przydomowych - 1 

Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury drogowej 

 długość (km) przebudowanych dróg, - 5,54 km 

 liczba nowych punktów oświetleniowych - 50 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej oraz 

modernizacja źródeł ciepła 

 liczba budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych poddanych 

termomodernizacji na terenie gminy - 1 

Zagwarantowanie 

bezpieczeństwa mieszkańcom 

 ilość i rodzaj sprzętu zakupionego na potrzeby OSP: 

- pilarka spalinowa do drewna -szt.14 

- agregat prądotwórczy trójfazowy -szt.6 

- latarka akumulatorowa – 8 szt. (szperacz) 

- defibrylator AED Zoll – 2 szt. 

- parawan czerwony z odblaskami – 1 szt. 

- detektor napięcia – 1 szt. 

- zestaw sprzętu do oznakowania terenu akcji – 1 zestaw 

- nosze typu deska ortopedyczna – 1 szt. 

- Butla stalowa o pojemności 6l – 5 sztuk 

- narzędzie ratownicze „hooligan” – 3 sztuki 

- radiotelefon – 2 sztuki 

- linka strażacka – 2 sztuki 

- ubrana strażackie – 6 kompletów 

- opryskiwacz SR – 1 szt. 

- sprężarka – 1 szt. 

- zestaw poduszek niskociśnieniowych – 1 szt. 

- zestaw asekuracyjny GRIDER – 2 szt. 

- nożyce hydrauliczne -1 szt. 

- hydrauliczny rozpieracz ramieniowy -1szt. 

- hydrauliczny cylinder rozpierający – 1 szt. 

- Akumulator zasilający – 5 szt. 

- ładowarka sieciowa – 2 szt. 

- zasilacz sieciowy – 1 szt. 

- poduszka wysokociśnieniowa – 2 szt. 

- osprzęt do zasilania poduszek – 1 komplet 

- agregat oddymiający – 1 szt. 

Razem 72 sztuki/komplety sprzętu zapewniającego gotowość 

bojową jednostek OSP. 

Wyżej wymieniony sprzęt trafił do 8 jednostek OSP. 

 Ilość szkoleń dla strażaków jednostek OSP: 

- szkolenie dowódców – 1 przeszkolony strażak 

- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy -9 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 – 869,408 Mg 

 powierzchnia (m2) zdemontowanych pokryć dachowych zawierające azbest – 2942 m2 

 masa (Mg) zebranych wyrobów zawierających azbest – 46,560 Mg 

 środki gminy i dofinansowanie zewnętrzne wydatkowane na inwestycje przyjazne 

środowisku – 766 085,48 zł – dofinansowania, 227 324,18 – wkład własny 

 ilość przeprowadzonych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym- szkolenia, 

warsztaty w zakresie ograniczenia tzw. „niskiej emisji” – cykl 2 szkoleń z zakresu 

OZE 
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Obszar priorytetowy: SPOŁECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

Cel strategiczny: WYSOKI POZIOM USŁUG SPOŁECZNYCH I KONKURENCYJNY 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 – 24 

- zasiłek okresowy – 25   

- zasiłek celowy – 83 

- posiłek – 89 

- schronienie – 1 

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 11 

- wspieranie rodziny i piecza zastępcza - 6 

 liczba osób bezrobotnych z terenu gminy zarejestrowanych w PUP - 115 

Cel operacyjny: Gmina rozwijająca tożsamość i integrująca lokalne społeczeństwo 

Działanie Wskaźnik realizacji 

Przeciwdziałanie rozwarstwieniu lokalnego 

społeczeństwa  
 liczba działań wspierających dziedzictwo kulturowe, tradycje, folklor – 9  

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 – 6   

 

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 

Drużbice obszar w miejscowości Drużbice, Drużbice-Kolonia, Gręboszów (wyłączając obszary 

niezaludnione i leśne). 
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Cel 1.  

Budowanie zintegrowanego społeczeństwa 

poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i 

poprawę warunków życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

 

  
Cel 2.  

Budowanie spójności przestrzennej obszaru  

rewitalizacjiz uwzględnieniem możliwości 

rozwoju potencjału gospodarczego i poprawy 

w sferze inwestycji prośrodowiskowych 

 

Rysunek 4. Cele główne "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drużbice na lata 2017-2022". 

 

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 Druzbice w roku 2018.  

Tabela 8. 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 

31.12.2017. 

Stan na dzień 

31.12.2018. 

Budowanie 

zintegrowanego 

społeczeństwa poprzez 

wzmocnienie 

aktywności społecznej  

i poprawę warunków 

życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji  

stopa (%) bezrobocia 6% 5,6% 

udział osób pobierających świadczenia z GOPS 2,79% 3,79% 

liczba osób korzystających z nowopowstałej  

infrastruktury społecznej 
0 0 

liczba prowadzonych form aktywności                              

i wydarzeń kulturalnych 

5 form 

aktywności 

5 form 

aktywności 

liczba działających organizacji pozarządowych  3 organizacje 4 organizacje 

Budowanie spójności 

przestrzennej obszaru 

rewitalizacji  

z uwzględnieniem 

możliwości rozwoju 

potencjału 

gospodarczego  

i poprawy w sferze 

inwestycji 

prośrodowiskowych 

liczba podmiotów gospodarczych 49 podmiotów 70 podmiotów 

liczba obiektów poddanych odnowie  

z przeznaczeniem na cele społeczne 
0 1 

liczba obiektów poddanych termomodernizacji 0 1 

długość przebudowanych odcinków dróg 0 0 

powierzchnia wykorzystanych terenów                      

pod działalność gospodarczą 
0 0 

powierzchnia wykorzystanych terenów                       

pod budownictwo mieszkaniowe 
0 0 

liczba instalacji OZE 1 instalacja 1 instalacja 

ilość wyrobów zawierających azbest  344,29 Mg 330,76 Mg 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Drużbice 2018r. 
 

 Strona 18 

 

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 15 października 2018 r. 

Strategia ta jest realizowana w szczególności poprzez następujące programy: 

a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2018, 

b) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020, 

c) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Drużbice na lata 2016-2018, 

d) Program współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym                                                  

i o wolontariacie. 

 

Ad. a) Uchwałą nr XXX/325/2017  Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. został 

przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2018. 

Główne założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drużbice to: 

1) przygotowywanie młodego pokolenia do zdrowego trzeźwego stylu życia 

oraz pozbawionego używania substancji psychoaktywnych, 

2) zmniejszenie skali nadużywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, ograniczenia 

ich negatywnych skutków, 

3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wczesną profilaktykę i edukację w zakresie 

uzależnień, 

4) pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych osobom pijącym alkohol czy 

zażywających substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny lub szkodliwy 

oraz członkom ich rodzin doznającym szkód z tego powodu, 

5) profilaktykę i edukację w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniami 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

6) wspieranie przedsięwzięć spędzania wolnego czasu i propagowania zdrowego trybu życia 

wolnego od nałogów u młodych i dorosłych mieszkańców gminy Drużbice w celu ochrony 

przed marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym, 

7) przeciwdziałanie przemocy domowej, 

8) ograniczanie dostępności do alkoholu i substancji psychoaktywnych szczególnie osób 

młodych, 

9) eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów Ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

10) reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych.  
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Realizacja w/w programu w 2018 roku przedstawia się następująco:  

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały między innymi wydatki: 

- na wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu 

przeznaczono 4.428,00 zł 

- na złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania 

się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego 

przeznaczono  680,00 zł 

- na funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób z problemem 

alkoholowym, narkotykowym i przemocą w rodzinie przeznaczono 7.954,52 zł 

- na realizację warsztatów profilaktycznych, spektakli profilaktycznych oraz imprez 

sportowych    z programem profilaktycznym przeznaczono 12.661,95 zł 

- na kolonie i zielone szkoły z programem profilaktycznym przeznaczono 5.000,00 zł 

- na działania z zakresu edukacji (ulotki, książki profilaktyczne) przeznaczono 1.538,00 zł. 

 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r. wpłynęło                   

8 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. gminna komisja rozwiązywania 

problemów alkoholowych wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego wobec 11 osób.                 

 

W gminie w 2018 r. funkcjonował punkt konsultacyjno – informacyjny, który był 

czynny i nadal jest w każdy wtorek od godziny 10.00 do 14.00.  

Łącznie podczas 44 dyżurów przeprowadzono 719 rozmów ( indywidualnych i w grupach ). 

Do najczęstszych form udzielanej pomocy należały: 

- spotkania grupowe dla osób z problemem alkoholowym; 

- motywowanie do podjęcia specjalistycznego; 

- informowanie o grupach samopomocowych i służbach zajmujących się profilaktyką oraz 

przeciwdziałaniem przemocy domowej; 

- udzielanie wsparcia po leczeniu specjalistycznym; 

- poradnictwo, konsultacje indywidualne. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018r. liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła - 33,  

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) wynosiła – 4. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018r. poza miejscem 

sprzedaży wyniosła – 12, natomiast w miejscu sprzedaży – 0 
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Ad. b) Uchwałą nr XV/120/2016 Rady Gminy z dnia 21 marca 2016r.  został uchwalony 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie                    

na lata   2016 – 2020 . 

 

Zgodnie z  ustawą z  dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie do zadań 

własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, 

tj.: 

-  opracowanie i  realizacja programu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie i  ochrony ofiar 

przemocy w  rodzinie, 

-  prowadzenie poradnictwa i  interwencji w  zakresie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie 

w  szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i  wychowawczych kompetencji rodziców w  rodzinach zagrożonych przemocą, 

-  zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w  rodzinie miejsc w  ośrodkach wsparcia. 

Główne cele programu realizowane w 2018 roku to: 

 

Cel. 1. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 

świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych                        

z występowaniem przemocy. 

Cel ten realizowany był w każdej z 3 szkół w Gminie Drużbice w następujący sposób: 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnyw w Drużbicach:   

Przeprowadzono zajęcia wychowawcze oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne w zakresie 

radzenia sobie ze stresem i agresją (188 uczniów). 

Prowadzono zajęcia wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów    

(188 uczniów). 

Promowano różne formy spędzania czasu wolnego sprzyjające zachowaniom nieagresywnym 

(188 uczniów.). 

Prowadzono szkolenia dla rady pedagogicznej na temat postępowania w sytuacjach 

konfliktowych (20 nauczycieli). 

Promowano mediację rodzinną jako formę rozwiązywania konfliktów (w stosunku                       

do 2 rodzin). 

Prowadzono pedagogizację rodziców w czasie zebrań z rodzicami na temat postępowania               

w sytuacjach konfliktowych (ok. 90osób). 

Organizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące postępowania w sytuacjach 

konfliktowych, radzenia sobie ze stresem (127 uczniów). 
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W Szkole Podstawowej w Rasach 

Tabela 9. Działania - Szkoła Podstawowa w Rasach. 

Data Działanie Odbiorcy 
Liczba 

uczniów 

8.01.2018 
Warsztaty pt.  „Bezpieczeństwo w Internecie” realizowane przez 

Polskie Centrum Profilaktyki. 
I i IV 25 

16.01.2018 
Spotkanie rodziców z funkcjonariuszem Zespołu ds. Profilaktyki 

Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Bełchatowie                            

nt. cyberprzemocy i środków odurzających. 

Rodzice obecni na 

zebraniu szkolnym 
 

17.01.2018 
Spotkanie dla uczniów z funkcjonariuszem Zespołu                                

ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP                             

w Bełchatowie nt. cyberprzemocy i środków odurzających. 

VII, IIa, IIb 52 

19.01.2018 Zajęcia dla uczniów z psychologiem z PPP na temat asertywności, 

przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. 

IIa 18 

28.02.2018 „Magiczny kapelusz” – przedstawienie profilaktyczne                

dotyczące problemu tolerancji i samoakceptacji. 

I, IV, VII 39 

9.03.2018 Zajęcia dla uczniów z psychologiem z PPP na temat asertywności, 

przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. 

IIIa 20 

25.05.2018 Zajęcia dla uczniów z psychologiem z PPP na temat asertywności, 

przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. 

IIIb 23 

18.09.2018 Godzina do dyspozycji wychowawcy: Co to są emocje? V 
13 

20.09.2018 Warsztaty profilaktyczne o tematyce integracyjnej - Centrum 

Edukacji i Socjoterapii Logos w Bełchatowie. 

IV 17 

21.09.2018 Warsztaty profilaktyczne - Centrum Edukacji i Socjoterapii Logos 

w Bełchatowie. 

I i II 32 

24.09.2018 Warsztaty profilaktyczne - Centrum Edukacji i Socjoterapii Logos 

w Bełchatowie. 

V 13 

25.09.2018 Warsztaty profilaktyczne o tematyce integracyjnej – Centrum 

Edukacji i Socjoterapii Logos w Bełchatowie. 

VII 11 

25.09.2018 
Wyjazd uczniów do Bełchatowa na przedstawienie profilaktyczne 

pt. „Chatka Puchatka”. 
I i II 32 

26.09.2018 Warsztaty profilaktyczne o tematyce zapobiegania nadużywaniu 

alkoholu – Centrum Edukacji i Socjoterapii Logos w Bełchatowie. 

VIII 15 

27.09.2018 
Warsztaty profilaktyczne o tematyce zapobiegania używaniu 

narkotyków – Centrum Edukacji i Socjoterapii Logos w 

Bełchatowie. 

IIIa i IIIb 37 

17.10.2018. Zajęcia dla uczniów z psychologiem z PPP na temat tolerancji, 

asertywności, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom 

IV 17 

17.10.2018 Godzina do dyspozycji wychowawcy: Radzenie sobie z cudzą                  

i własną agresją. 

VII 11 

24.10.2018 Godzina do dyspozycji wychowawcy: Nałogi czy silna wola                    

i zdrowie? 

VII 11 

30.10.2018 

Uczniowie klasy I i II mieli okazję obejrzeć w Gigantach Mocy                   

w Bełchatowie spektakl teatralny pt.: „Co w trawie piszczy?”                

na temat tolerancji, akceptacji, zapobiegania wykluczeniom 

społecznym. 

I i II 32 

20.11.2018 Godzina do dyspozycji wychowawcy: Jak uniknąć konfliktu                   

w klasie? 

IIIb 19 

27.11.2018 Godzina do dyspozycji wychowawcy: Co to znaczy być dobrym 

kolegą? 

IV 17 

6.12.2018 Spotkanie uczniów z policją na temat przemocy, cyberprzemocy. IIIa, IIIb 37 
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Ucząc dzieci umiejętnego wykorzystania czasu wolnego realizowano w tym zakresie: 

- wyjazdy i wycieczki (do kina, teatru, na basen, do parku trampolin, Zielona Szkoła –                                 

z dofinansowaniem uzyskanym od GKRPA, wycieczki edukacyjne), 

- imprezy szkolne (np. piknik rodzinny, dyskoteki), 

- zawody sportowe, 

- konkursy przedmiotowe, 

- zajęcia pozalekcyjne (taneczne, SKS, zajęcia plastyczne, eksperymentalne, robotyka). 

Na bieżąco przeprowadzano rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami dotyczące 

rozwiązywania sytuacji problemowych w szkole i w domu rodzinnym ucznia. 

 

W Szkole Podstawowej w Wadlewie 

W ramach zapobiegania występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 

świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych                            

z występowaniem przemocy, w Szkole Podstawowej w Wadlewie przeprowadzono 

następujące działania: 

  W celu zdiagnozowania środowiska pod kątem bezpieczeństwa przeprowadzono 

ankietę skierowaną do uczniów  klas IV-VIII dotyczącą zachowań agresywnych                 

w szkole i w drodze do szkoły (około 80 uczniów). 

 W ramach edukacji dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją               

w szkole organizowane były warsztaty i przedstawienia profilaktyczne, spotkania                       

z policjantem, rozmowy indywidualne w miarę potrzeb (około 110 uczniów) 

     Przeprowadzono zajęcia wychowawcze oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne                     

w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją (110 ucz.). 

     Prowadzono zajęcia wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania 

konfliktów (110 ucz.). 

     Promowano różne formy spędzania czasu wolnego sprzyjające zachowaniom 

nieagresywnym (110 ucz.). 

     Prowadzono szkolenia dla rady pedagogicznej na temat postępowania w sytuacjach 

konfliktowych (18 nauczycieli). 

 Opracowano procedury dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły, które przedstawiono na zebraniu Rady 

Pedagogicznej. 

     Promowano mediację rodzinną jako formę rozwiązywania konfliktów (w stosunku 

do 6 rodzin). 

     Prowadzono pedagogizację rodziców w czasie zebrań z rodzicami na temat 

postępowania w sytuacjach konfliktowych. (ok.50 osób). 

 Promowanie nieagresywnych zachowań w mediach ograniczyło się do zamieszczenia 

informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy  w Drużbicach na temat działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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Cel 2). Zatrzymanie sytuacji przemocy – zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar                         

i świadków występowania przemocy w rodzinie. 

Cel ten realizowano poprzez uruchomienie w 2018r. na terenie Gminy Drużbice Punktu 

Konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocą 

w rodzinie, gdzie można byo skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, 

terapeutycznej i prawnej. 

 

Łącznie podczas 44 dyżurów przeprowadzono 719 rozmów ( indywidualnych i w grupach ). 

Na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach  w 2018r. 

rozpowszechniony był nr telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „ Niebieska 

Linia.” 

 

W 2018r. Zespół Interdyscyplinarny skierował 3 wnioski do GKRPA w Drużbicach                                              

o zastosowanie leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. 

 

Skierował 2 sprawy do Sadu Rejonowego III Wydział Rodziny i Nieletnich o wgląd w sytuacje 

małoletnich dzieci.   

 

Cel 3). Wychodzenie z sytuacji przemocy – zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie. 

 W 2018 roku  14 sprawców przemocy w rodzinie było motywowanych przez członków grup 

roboczych do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym organizowanym przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. 

Cel 4). Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy 

oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków 

społecznych. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa szkolenia dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych. 

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego brała udział  w 2018r. w jednej konferencji 

organizowanej przez PCPR Bełchatów. 

 

Ad. c) Na podstawie art. 176 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                         

i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą nr XIII/92/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 

29.12.2015r. przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Drużbice na lata 2016-

2018. 

Program obejmuje działania w następujących obszarach: 
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1. POMOC DLA RODZIN 

Poniżej przedstawiono wyszczególnienie rodzin wychowujących małoletnie dzieci ze względu 

na liczbę dzieci w rodzinie w 2018 roku: 

Tabela 10. Rodziny wychowujących małoletnie dzieci ze względu na liczbę dzieci w rodzinie w 2018 roku. 

Rodziny z dziećmi Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

ogółem 57 259 

o liczbie dzieci 1 20 72 

2 15 60 

3 14 72 

4 5 30 

5 1 7 

6 1 9 

7 i więcej 1 9 

 

W 2018 roku w 16 rodzinach zdiagnozowano występowanie trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rozpoznanie sytuacji tych rodzin realizowane było przez                                       

3 pracowników socjalnych podczas przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych. 

Następnie ustalano i realizowano plan pomocy. Członków rodzin motywowano do korzystania        

ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej. Ułatwiano 

nawiązanie kontaktu ze specjalistami. Sytuacja rodzin była stale monitorowana, rodziny 

otrzymywały systematyczną pomoc i wsparcie w pokonywaniu trudności. 

Tabela 11. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 
Liczba rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Ogółem 16 64 

rodziny niepełne 5 19 

rodziny wielodzietne 3 16 

 

Ważnym elementem pomocy dla rodzin przeżywających trudności w wypełnia funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych było zabezpieczenie potrzeb socjalnych. Istotna jest pomoc dla 

rodzin   już przeżywających trudności, ale nie mniej ważne jest zapobieganie pogorszeniu 

warunków bytowych. Zabezpieczenie potrzeb socjalnych rodzin realizowane było poprzez 

wsparcie finansowe wypłacane  przez ośrodek pomocy społecznej: 

- zasiłki okresowe - wypłacono 10 rodzinom (22 dzieci w tych rodzinach) na kwotę                

9.035,19 zł; 

- zasiłki celowe wypłacono 16 rodzinom (37 dzieci w tych rodzinach) na kwotę 14.556,00 zł; 

- świadczenia pieniężne na zakup żywności - wypłacono 21 rodzinom (49 dzieci w tych 

rodzinach)   na kwotę 25.400,00 zł; 

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego - wpłacono 251 rodzinom                           

na 453 dzieci  na kwotę 863 756,25 zł; 
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- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 48 rodzinom na kwotę                           

48.000,00 zł; 

- świadczenie rodzicielskie - wypłacono 19 rodzinom na kwotę 104.572,20 zł; 

- świadczenie wychowawcze – wypłacono 411 rodzinom na 651 dzieci w kwocie                

3.427.947,20 zł; 

- świadczenie Dobry start – wypłacono 435 rodzinom na 640 dzieci na kwotę 192.000,00 zł; 

- posiłki w szkołach – wydano 10.429,00 zł posiłków dla 89 dzieci z 45 rodzin; 

- zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 125 osobom na kwotę 210 614,14 zł; 

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – 

wypłacono 13 rodzinom na kwotę 200.883,40 zł; 

- specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 5 rodzinom na kwotę 24.418,20 zł; 

- zasiłek dla opiekuna – wypłacono 2 rodzinom na kwotę 12.880,00 zł; 

- fundusz alimentacyjny – wypłacono 26 rodzinom na 37 osób uprawnionych                                        

w kwocie 147.190,00 zł. 

 

 

2. WSPIERANIE INTERDYSCYPLINARNE. 

 

W realizację wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 

angażowani byli przedstawiciele innych zawodów wspierających rodzinę. Pracownicy socjalni 

współpracowali w tym zakresie z pracownikami sądu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

policji, szkół, służby zdrowia, jak również z asystentem rodziny. Dzięki współpracy różnych 

służb diagnozowanie sytuacji rodziny było pełniejsze, ustalano wspólny, spójny plan pomocy i 

wsparcia. Pomoc dla rodzin była  bardziej efektywna. W przypadku 2 rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi wspieranie interdyscyplinarne realizowane było w ramach 

procedury Niebieska Karta, w związku     z podejrzeniem występowania przemocy. 

 

 

3. PROWADZENIE I ROZWÓJ RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA DZIENNEGO. 

 

Pomoc w zakresie organizowania dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności 

szkolnych, niwelowania zaburzeń zachowania była realizowana w trzech funkcjonujących na 

terenie gminy szkołach oraz dwóch punktach przedszkolnych i jednej filii punktu 

przedszkolnego. Poza tym na terenie gminy organizowane były różnorodne imprezy 

okolicznościowe, zawody i turnieje sportowe, do udziału w których zachęcane były rodziny               

z dziećmi. 
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4. PRACA Z ASYSTENTEM RODZINY. 

 

W 2018 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 6 rodzin (w tym 1 

zobowiązana postanowieniem sądu do korzystania z tej formy pomocy). 

 
Tabela 12. Liczba rodzin ze wsparciem asystenta. 

Rodziny z dziećmi Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

ogółem 6 28 

o liczbie dzieci:    1 2 6 

 2 0 0 

 3 2 10 

 4 2 12 

 

Działania asystenta rodziny polegały na: 

- ochronie dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych, 

- pomocy w codziennej organizacji dnia rodziny oraz wspólnie spędzanego wolnego czasu, 

- wspieraniu w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, 

policji, urzędów i innych instytucji, 

- wyjaśnianiu jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe, 

- pomaganiu w podniesieniu kwalifikacji zawodowych i w znalezieniu pracy,  

- pokazywaniu jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, 

- doradzaniu jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń 

rodziców, 

- wspieraniu emocjonalnemu, poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych. 

 

5. PARTYCYPACJA W KOSZTACH UMIESZCZANIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ. 

 

W 2018r. Gmina Drużbice współfinansowała pobyt 2 małoletnich dzieci, 

umieszczonych  w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Partycypacja 

w kosztach wyniosła   28.519,48 zł. 

 

Ad. d) Uchwałą Nr XXIX/316/2017r. z dnia 29 listopada 2017 r.,. Rada Gminy Drużbice 

uchwaliła roczny Program współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi                 

na 2018 rok. Główną formą współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi                             

i innymi podmiotami było zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wspierania 

wykonywania zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

W 2018 roku Gmina Drużbice ogłosiła otwarty konkurs ofert obejmujący zadania                                

w następujących obszarach: 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach 

wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, szachy, tenis stołowy, piłka 
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nożna, strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo                           

w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych. 

2. Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy  Drużbice oraz 

organizowanie  przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych                                     

i ogólnopolskich  rozgrywkach sportowych. 

3. Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację                                              

i współorganizację   imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących 

tożsamości lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych,                  

w tym twórczości muzycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

4. W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotację przyznano następującym 

organizacjom pozarządowym: 

Tabela 13. Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w 2018r. 

Lp. Stowarzyszenie Rodzaj zadania publicznego Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Hucisko i Okolic 

Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i 

współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących 

tożsamości lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw 

kulturalnych, w tym twórczości muzycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

Zad. pn:  „Dzień Sąsiada - lokalna tradycja” 

3000,00 

2. Gminny Ludowy 

Klub Sportowy      

w Drużbicach 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych 

kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, 

szachy, tenis stołowy piłka nożna ,biegi przełajowe, oraz organizowanie 

przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich 

imprezach sportowych 

22000,00 

3. Gminny Ludowy 

Klub Sportowy 

„Siatkarz” w 

Drużbicach 

Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy 

Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, 

regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych 
18.000,00 

4. Gminne 

Stowarzyszenie 

Kobiet Wiejskich w 

Drużbicach 

Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i 

współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących 

tożsamości lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw 

kulturalnych, w tym twórczości muzycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

Zad. pn:  Na warsztat bierzemy folklor – wsparcie rozwoju lokalnego zespołu 

ludowego oraz organizacja warsztatów                    i spotkań  integracyjnych” 

7000,00 

 

 

W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2018 r., uczestniczyły głównie dzieci                         

i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Drużbice. Realizacja zadań             

w ramach otwartych konkursów ofert dot. głównie zadań z zakresu upowszechniania sportu  

i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz zadań w zakresie aktywnych form spędzania czasu 

wolnego mieszkańców. 

W 2018 roku w budżecie Gminy na realizację zadań kulturalnych i sportowych przeznaczono 

50.000,00 zł. Na realizację zadań sportowych w ramach otwartego konkursu ofert przyznano 

40.000,00 zł. z czego nie wykorzystano – 38,00 zł. Wszystkie sprawozdania złożone zostały          

w terminie, rozliczone i przyjęte. 
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3.4. Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"     

na lata 2014-2020.  

W/w program został uchwalony Uchwałą nr XXXVI/303/2014 Rady Gminy Drużbice z dnia               

14 lutego 2014r. 

 

Założenia programu: 

1. w ramach programu udziela się wsparcia: 

1) dzieciom do czasu podęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko albo uczeń wyraża chęć zjedzenia 

posiłku, odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły informuje ośrodek pomocy społecznej 

o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

2. Przyznanie takiej formy pomocy odbywa się bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu 

środowiskowego i bez wydania decyzji administracyjnej. 

3. Liczba dzieci i uczniów korzystających z tej formy pomocy nie może przekroczyć 20% 

ogólnej liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w 

poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

4. Program jest finansowany ze środków własnych Gminy Drużbice oraz dotacji z budżetu 

Państwa, w sytuacji, gdy udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% 

przewidywanych kosztów realizacji zadania.   

  

Realizacja: 

1. W roku 2018 w ramach programu udzielono wsparcia 61 dzieciom do czasu podjęcia nauki 

w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

Dzieciom tym i uczniom wydano łączni 1.565 posiłków na ogólną kwotę 3.583 zł. 

2. Przyznanie pomocy odbywało się bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i bez 

wydawania decyzji administracyjnej. 

3. Liczba dzieci i uczniów, które skorzystały z 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. 

4.  Program był finansowany ze środków własnych Gminy Drużbice oraz dotacji z budżetu 

państwa. Środki własne gminy – 717 zł (20%); dotacja 2.866 zł (80 %). 

3.5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice 

na lata 2014-2032 

Uchwałą Nr XLII/346/2014r. z dnia 23 października 2014 roku,. Rada Gminy Drużbice 

uchwaliła przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Drużbice na lata 2014-2032. 

W roku 2018 na terenie gminy Drużbice prowadzony był program odbioru wyrobów 

zawierających azbest. Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy, na której 
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znajdowały się wyroby azbestowe, głównie w postaci płyt cementowo-azbestowych 

wykorzystywanych na pokrycia dachowe, mógł skorzystać z w 100% dotowanego przez 

Gminę Drużbice odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia tych wyrobów.  

Gmina na ten cel pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

W ramach programu w 2018 roku odebrano azbest z 20 nieruchomości w ilości                  

46,560 Mg. Wartość brutto usługi wyniosła 14.783,73 zł. 

Usługę realizowała firma Środowisko i Innowacje sp. z o.o. zarządza największym                          

w Polsce składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest znajdującym się                  

w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy. To jedyna, ekologiczna instalacja w Europie, na której 

unieszkodliwianie azbestu odbywa się równocześnie z rewitalizacją środowiska 

zdegradowanego przez byłą kopalnie siarki. 

 

3.6. Program Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Łodzi realizowanego na  terenie Gminy Drużbice,                       

w  latach 2018-2019  

 

W/w program został przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/396/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia                

15 października 2018 r.,  następnie zmieniony Uchwałą nr  II/13/2018 Rady Gminy Drużbice                 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

W dniu 22 października 2018 roku Gmina Drużbice zawarła z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę  

o dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II  

na realizację zadania pn. „ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców na terenie 

Gminy Drużbice”. Dotacja udzielona została w kwocie 294 332,00 zł.  

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,  

w szczególności pyłów  PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują 

przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, poprzez dofinansowanie zadań 

polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 

Gminy Drużbice. W ramach programu możliwa jest likwidacja starego źródła ciepła na paliwo 

stałe oraz zastąpienie go przez źródło wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła 

spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.  

Do programu zakwalifikowanych zostało 36 właścicieli nieruchomości położonych                

na terenie Gminy Drużbice (Odbiorców Końcowych), którzy wyrazili chęć wymiany pieców 

węglowych starej generacji na: kotły automatyczne nowej generacji (5 klasy, z certyfikatem 

„ekoprojektu”), ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne oraz pompy ciepła. 

Do końca 2018 roku z programu skorzystało 12 Odbiorców Końcowych, którym 

zrefundowano poniesione wydatki w wysokości do 50%, co daje łączną kwotę  94.910,00 zł. 

Pozostała część mieszkańców wymianę pieców zaplanowała na 2019 rok. 
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3.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku 

Uchwałą Nr XXXII/348/2018 z dnia 2 marca 2018 r. Rada Gminy Drużbice przyjęła 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Drużbice w 2018 roku. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez 

Powiatowego lekarza Weterynarii w Bełchatowie. 

 

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 2018 r. polegało na: 

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 zadania 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 2018 roku Gmina Drużbice zapewniła w budżecie kwotę 

75.000,00zł. 

Na dzień 01.01.2018r. w schronisku przebywało 10 psów dorosłych. 

W związku z prowadzonymi interwencjami stan ten w roku 2018 zmieniał się w następujący 

sposób: 
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Tabela 14. Stan ilościowy zwierząt w 2018r. 

 
Stan ilościowy zwierząt w 2018r. 

Miesiąc Przyjęcie 

psów 

Adopcja psów Upadki 

psów 

Eutanazje 

Styczeń 7 2 2 1 

Luty 2 1 0 0 

Marzec 2 2 0 1 

Kwiecień 1 0 0 0 

Maj 1 1 0 0 

Czerwiec 0 0 0 0 

Lipiec 2 0 0 0 

Sierpień 2 2 0 0 

Wrzesień 0 4 0 0 

Październik 0 1 0 0 

Listopad  2 0 0 1 

Grudzień  1 0 0 0 

Razem 25 13 2 6 

 

Wykres 2. Przyjecia i adopcje psów w 2018r. 
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Wykres 3. Upadki i eutanazje psów w 2018r. 

 
 

Wykres 4. Ilość psó na koniec miesiąca w 2018r. 

 

 
 

Podsumowując rok 2018: 

- odebrano 25 psów 

- do adopcji przekazano 13 psów 

- liczba upadków – 2    

- liczba eutanazji – 6   

- stan zwierząt w schronisku na dzień 31.12.2018r. to 14 psów 

- wydatki poniesione na realizację zadania w 2018r. to 69295,76 zł. 
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3.8. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Drużbice na lata 2014 – 2018 

Uchwałą Nr XXXVI/313/2014r. z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy Drużbice 

uchwaliła  Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Drużbice na lata 2014 – 2018. 

Program ten 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 2017r.                  

poz. 2187, z 2018r. poz. 1669). 

 

 Głównym celem „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Drużbice na lata 

2014–2018”, 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 terenie Gminy Drużbice istnieją dwa pomniki przyrody: 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.  oraz na  działce nr ewid. 121/1, obręb Józefów, gm. Drużbice  znajduje się 

jednoobiektowy pomnik przyrody tj. dąb szypułkowy „Józef” ustanowiony Uchwałą                           

Nr XI/80/2011 Rady Gminy Drużbice z dnia 26.10.2011r. 
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Zdjęcie 1. Dąb "Józef". 

 

Zlokalizowanych jest 10 użytków ekologicznych, które stanowią bagna i śródleśne oczka 

wodne. Ochrona  tych terenów została ustalona w 2001r. na obszarze o powierzchni                  

3,5600 ha. 

 

Zdjęcie 2. Śródleśne oczka wodne. 

 

Zgodnie ze stanem w Rejestrze Zabytków Województwa Łódzkiego figuruje siedem obiektów 

zabytkowych, co przedstawiono   w poniższym zestawieniu: 
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Tabela 15. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. 

Lp. Miejscowość Nr działki Obręb Obiekt Datowanie 

Nr 

rejestru 

zabytków 

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. 

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. 

 

W Gminie Drużbice znajduję się 8 obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz               

40 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. W zdecydowanej większości są to 

obiekty stanowiące własność kościelno - wyznaniową lub prywatną. 

 

                                        Zdjęcie 3. Kościół św. Ignacego Loyoli w Suchcicach. 
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                                                                    Zdjęcie 4. Kapliczka przydrożna w Drużbicach 

 

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 zakładka poświęcona zabytkom. 

3.9. Program dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka Karta Dużej Rodziny” 

Program dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka Karta Dużej Rodziny” został przyjęty 

Uchwałą nr  XXVII/295/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia  25 sierpnia 2017 r. 

Program ten ma na celu: 

- promowanie modelu rodziny wielodzietnej, 

- promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, 

- umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, 

- zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. 

W ramach realizacji Programu Posiadanie Karty Dużej rodziny uprawnia do: 

-10% zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę           

Drużbice, 

- 5% zniżki za dostawę wody, 

- 5% zniżki w opłacie za odbiór ścieków, 

- ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu na  

podstawie umowy zawartej  z Gminą Drużbice. 
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W ramach w/w Programu w 2018 r. z ulg skorzystało: 

- z 10% zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę  Drużbice 

- 6 rodzin 

Łączna kwota zniżek wyniosła 221,10 zł 

- z 5 % zniżki w opłacie za dostawę wody- 13 rodzin 

Łączna kwota zniżek wyniosła 512,11 zł 

- z 5 % zniżki w opłacie za odbiór ścieków – 3 rodziny 

Łączna kwota zniżek wyniosła 113,36 zł 

 Ogółem  koszty realizacji Programu w 2018 roku wyniosły 846,57 zł. 

3.10. 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 Lokalnego Programu 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 oraz                    

w oddziale gimnazjalnym; 

– 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 2018 r. – otrzymało 11 uczniów, 

wysokość środków wypłaconych wyniosła 3.750,00 zł. 
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4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

4.1 Stan mienia komunalnego  na dzień 31.12.2018r.: 

• grunty orne – 22.2642 ha, 

• działki budowlane – 6.4628 ha, 

• lasy – 21.4465 ha, 

• budynki mieszkalne (komunalne) – 5 szt., 

• szkoły – 3 szt., 

• pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 4 szt. 

 

Mieszkaniowy zasób gminny stanowi 18 komunalnych lokali mieszkalnych, w tym                            

2 mieszkania socjalne. Zlokalizowane są one w miejscowościach Zwierzyniec, Wadlew                     

i Drużbice – Kolonia. 

Gmina na koniec 2018r. nie dysponowała wolnymi lokalami komunalnymi. W 2018 

roku do Urzędu Gminy wpłynęło 1 podanie o  przyznanie lokalu komunalnego. 

Nie zostały oddane do użytku żadne nowe mieszkania komunalne. 

W 2018r. została zawarta jedna nowa umowa najmu mieszkania komunalnego.   

4.2 Informacja o zadłużeniu lokali komunalnych. 

Tabela 16. Zadłużeniu lokali komunalnych – stan na dz. 31.12.2018r. 

Rodzaj lokali Wysokość zadłużenia 

Lokale mieszkalne 6 469,81 zł 

Lokale użytkowe 1 993,09 zł 

Razem: 8 462,90 zł 

 

 

 

4.3. Informacja o udzieleniu ulg w spłacie zaległości z tytułu czynszu w roku 2018 

(lokale mieszkalne). 

 

Tabela 17. Ulgi w spłacie zaległości z tytułu czynszu w roku 2018. 

Lp. Rodzaj ulgi Wysokość 

1. 
Rozłożenie zaległości na raty 

na  24 miesiące 

Zadłużenie w wysokości wynoszącej na dzień sporządzenia 

umowy – 14458,00 zł 

2. Umorzenie odsetek od zaległości 
Zadłużenie w wysokości wynoszącej na dzień sporządzenia 

umowy – 1357,23 zł 
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5. ŁAD PRZESTRZENNY 
 

5.1  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. 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 

11335,00 ha tylko 0,26 % powierzchni gminy jest objęta MPZP. 

 

5.2. 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.  
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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.  

5.3. Decyzje o warunkach zabudowy   

W roku 2018 zostały wydane 113 decyzje o warunkach zabudowy i 20 decyzji                

o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,              

w świetle obowiązujących przepisów, muszą być wydane w nieprzekraczalnym terminie                     

65 dni. Średni okres oczekiwania na decyzję celu publicznego w 2018 r. wynosił 62 dni i nie 

został nigdy przekroczony wymagany termin 65 dni. Czas oczekiwania da decyzję  

o warunkach zabudowy wynosi jeden miesiąc plus czas oczekiwania na uzgodnienia, z czego 

wynika, że  na decyzję o warunkach zabudowy oczekuje się średnio dwa miesiące. 

 

Na wydanych 113 decyzji o warunkach zabudowy przypada: 

-106 decyzji pozytywnych, 

-5 decyzji odmawiających wydania DWZ, 

-2  decyzje o umorzeniu postępowania. 

 

5.4.  Rozbudowa infrastruktury technicznej. 

  W roku 2018 nie wybudowano żadnego odcinka sieci wodociągowej                                      

ani kanalizacyjnej. Zrealizowano natomiast budowę indywidualnej przydomowej oczyszczalni 

ścieków w m. Suchcice, odbierającej ścieki z budynku użyteczności publicznej w Suchcicach 

oraz OSP. Inwestycja była zrealizowana z udziałem środków finansowych z Budżetu Powiatu 

Bełchatowskiego. 
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6. GOSPODARKA KOMUNALNA 

6.1. Infrastruktura drogowa. 

Całkowita długość dróg gminnych na terenie gminy Drużbice, zgodnie z Uchwałą Nr VII/60/03 Rady 

Gminy Drużbice z dnia 28.08.2003 r. wynosi 71,85 km, w tym udział nawierzchni asfaltowych 

/utwardzonych stanowi 63,35%. Nawierzchnie nieutwardzone (nieulepszone i gruntowe) stanowią 

36,65%. Liczba kilometrów wyremontowanych w 2018 roku dróg gminnych wynosi 0,80 km,                       

co stanowi udział procentowy 7,71% w stosunku do całkowitej długości dróg gminnych. 

Zgodnie z wynikami przeglądów okresowych dróg i ich ewidencją, drogi gminne  

w większości przypadków są w  należytym stanie technicznym i estetycznym, jednakże zapewnienie 

im pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania napraw bieżących i bieżącej konserwacji. 

W roku 2018 wykonano przebudowę oraz modernizację odcinków dróg gminnych o łącznej 

długości 4,43 km: 

• Przebudowa drogi w m. Podstoła-Zabiełłów – dług. 1,95 km, obejmująca wykonanie 

podbudowy z kruszywa. 

• Przebudowa drogi w m. Patok, dług. 1 km, obejmująca wykonanie podbudowy                                     

z kruszywa. 

• Przebudowa drogi w m. Pole Sucheckie, dług. 1,49 km, obejmująca wykonanie 

podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni drogowej utrwalonej emulsją asfaltową                    

i grysem kamiennym 

• Modernizacja drogi w m. Zalesie, dług. 1,10 km, w technologii powierzchniowego 

utrwalenia. 

Nie wybudowano nowych odcinków dróg ani chodników. 

  Z uwagi na fakt, że parametry techniczne istniejącej infrastruktury drogowej, która 

wymaga przebudowy i remontów są niezgodne z ustawą z dnia  21 marca 1985 r.                                                          

o drogach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                  

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, bardzo trudno pozyskać                         

na te drogi dotacje zewnętrzne. 

W roku 2018 udało się to tylko na modernizację drogi w m. Pole Sucheckie, na którą 

pozyskaliśmy dofinansowanie z FOGR-u.   

6.2. Zakres prac wykonywanych przez Referat Remontowo - Techniczny w 2018 roku 

 W 2018 roku Referat Remontowo- Techniczny prowadził prace remontowe na drogach 

gminnych oraz będących  w zarządzie Gminy Drużbice. 

Remonty i naprawy polegały głównie: 

– na drogach szutrowych, utwardzonych tłuczniem – na uzupełnieniu ubytków 
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kamieniem    i wyrównaniu drogi koparko-ładowarką, w ten sposób naprawiano drogi 

m.in. w miejscowościach: Patok, Gręboszów, Rasy-Kępa, Rawicz Podlas, Skrajne, 

Łęczyca, Pieńki Głupickie, Marki, Wola Głupicka, Drużbice, Czarny Las, Helenów 

– na drogach asfaltowych – na uzupełnieniu ubytków asfaltem na zimno, w ten sposób 

naprawiono drogi m.in. w miejscowościach – Rasy, Nowa Wieś, Bukowie Górne, 

Suchcice, Stefanów, Gręboszów, Podstoła, Zalesie, Drużbice, Brzezie, Skrajne, Józefów. 

 

 Referat Remontowo-Techniczny był również odpowiedzialny za zimowe utrzymanie 

dróg na terenie gminy Drużbice.   

Wszystkie drogi gminne w granicach administracyjnych Gminy  Drużbice utrzymywane są w V   

i VI standardzie zimowego utrzymania dróg określonym w Zarządzeniu nr 46 Ministra 

Transportu    i   Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. Na potrzeby zimowego utrzymania 

dróg na terenie Gminy Drużbice zużyto około 11 ton soli, 70 ton piasku. 

Do zimowego utrzymania dróg Referat Remontowo-Techniczny wykorzystał następujący 

sprzęt: 

– Koparko-ładowarka JCB + pług odśnieżny, 

– Koparko-ładowarka NEW HOLLAND + pług odśnieżny, 

– Ciągnik ZETOR 7711 + pług odśnieżny, 

– Ciągnik ZETOR 7211 + pług odśnieżny, 

– Ciągnik ZETOR PROXIMA + pług odśnieżny, 

– Dwie posypywarki piasku lub mieszanki piasku i soli o ładowności 2,5t, 

– Posypywarkę piasku i soli zawieszaną do ciągnika o ładowności 600 kg. 

 

W okresie od czerwca do listopada 2018 r., na terenie gminy Drużbice, prowadzone były 

prace związane z wykaszaniem poboczy oraz  rowów przydrożnych i melioracyjnych. 

Regularne koszenie rowów (minimum 2 razy w roku) wpłynęło na utrzymanie ich drożności.               

Wykaszane rowy nie porastały wysoką trawą i krzakami co pozwalało na swobodny przepływ 

wody  i ograniczyło lokalne podtopienia i zalewanie posesji położonych przy rowach. 

Regularne koszenie rowów przydrożnych i melioracyjnych poprawiło również walory 

estetyczne całej Gminy Drużbice. Koszenie rowów nie tylko podnosi ich walory użytkowe ale 

również estetyczne.     

Wykorzystanie do koszenia poboczy kosiarki bijakowej zamiast kosiarki rotacyjnej poszerzyło 

zakres prowadzonych prac z pobocza do rowu skarpy i przeciwskarpy. Zwiększenie zakresu 

koszenia spowodowało wydłużenie wykonania w/w prac. Sprzęt kosząc pobocze wykonywał 

tylko jeden przejazd obecnie minimum dwa a często trzy-cztery przejazdy po jednej stronie 

drogi.    

 Pracownicy Referatu RT przeprowadzili również remonty pomieszczeń, lokali                              

w budynkach UG Drużbice oraz budynkach komunalnych będących w zarządzie gminy 

Drużbice. 
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 Utrzymaniem terenów zielonych, również zajmowali się pracownicy Referatu RT, którzy 

wykonywali regularne prace polegające na koszeniu trawy, przycinaniu krzewów oraz 

pielęgnacji kwiatów, rabatek znajdujących się przy budynkach UG Drużbice, placu zabaw                   

w Teresinie, Bukowiu Dolnym, Stokach . 

6.3. Wodociągi i kanalizacja 

 6.3.1 Wodociągi 

Urząd Gminy w Drużbicach realizuje zadania własne: 

– w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: uzdatnianie i dostaraczanie wody                       

za pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, 

– w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie 

ścieków za  pomocą urządzeń kanalizacyjnych, dostarczanych przez usługobiorców,              

z którymi zawarto  umowy. 
 

 Urząd Gminy w Drużbicach eksploatuje ujęcia wody wraz ze stacjami i sieciami 

wodociągowymi dostarczającymi wodę 4907 mieszkańcom, zamieszkujących 31 sołectw                            

na terenie  Gminy Drużbice.  95% mieszkańców gminy Drużbice ma zapewniony dostęp                         

do  gminnej sieci wodociągowej.   

 Na terenie Gminy Drużbice znajdują się trzy czynne ujęcia wody, z których                   

są zaspakajane potrzeby mieszkańców dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i są to 

następujące ujęcia: 

– Stacja Uzdatniania Wody w Głupicach, 

– Stacja Uzdatniania Wody w Wadlewie, 

– Hydrofornia Suchcice. 

Woda z SUW Wadlew i SUW Głupice podlega uzdatnianiu ze względu na dużą zawartość 

żelaza   i manganu, a po uzdatnieniu spełnia wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. 

Woda dostarczana mieszkańcom z ujęcia w Suchcicach bez uzdatniania spełnia wymagania  

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. 

 Średnia dobowa zdolność produkcyjna, zgodna z pozwoleniami wodnoprawnymi, 

wszystkich ujęć  to 2 268 m3/d. 

 W 2018 roku ujęcia wyprodukowały łącznie 396 900 m3 wody przy zdolnościach 

produkcyjnych   na poziomie 827 820 m3 na rok.  Zdolności produkcyjne ujęć wody w 2018 r.             

na terenie gminy Drużbice zostały wykorzystane w 47%. 

 Na poszczególnych ujęciach produkcja,  możliwości produkcyjne, obsługiwane 

miejscowości oraz liczba ludności, a także dane dotyczące procesu produkcji wody w 2018 

roku kształtowały się następująco: 

– SUW Głupice produkcja w 2018 roku 96 445 m3 przy zasobach 255 500 m3 na rok, 

ujęcie wykorzystano w 37% w stosunku do możliwości produkcyjnych. 
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Średnia dobowa produkcja wody liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego SUW 

Głupice wynosi 126 m3/dobę. 

Długość sieci wodociągowej – 36,71 km w tym: z rur PE – 4,94 km, z rur PVC – 31,77 km 

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę  - zameldowanych na stałe – 1 512 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. 

 

Aktualne pozwolenia wodnoprawne: 

Decyzja Starosty Bełchatowskiego znak: OS.6341.1.4.2015 ważna do 12.06.2035 roku 

Dane dotyczące procesu produkcji wody: 

Studnia nr I odwiercona w 1962 r o głębokości 47,50 m i wydajności 47,7 m3/h 

Studnia nr II odwiercona w 1975 r o głębokości 80 m  i wydajności 48 m3/h 

Wydajność ujęcia wody Q max – 48,8 m3/h, Q śrd -700 m3/d, Q roczne - 255500 m3/rok 

Dwa zbiorniki stalowe o pojemności 100 m3   

Ciśnienie robocze 0,36-0,39 MPa 

– SUW Wadlew produkcja w 2018 roku 100 999 m3 przy zasobach 184 325 m3 na rok, 

ujęcie wykorzystano w 54% w stosunku do możliwości produkcyjnych 

Średnia dobowa produkcja wody liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego 

SUW Wadlew wynosi 276 m3/dobę. 

Długość sieci wodociągowej – 48,607 km w tym: z rur PE – 5,27 km, z rur PVC – 43 km 

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - zameldowanych na stałe – 1 556 osób. 

Obsługiwane miejscowości: Brzezie, Czarny Las, Chynów,  Depczyk, Józefów,                             

Podstoła, Zalesie, Rawicz,  Rawicz Podlas,Skrajne, Wadlew, Zabiełłów,  Zwierzyniec, 

Gręboszów nr 33 – 46 

 

Aktualne pozwolenia wodnoprawne: 

Decyzja Starosty Bełchatowskiego znak: OS.VI.6223-p-9/06  ważna do 26.09.2026 rok 

Decyzja Starosty Bełchatowskiego znak: OS.VI.6341.2.7.2011 ważna do 31.03.2021 roku – 

odprowadzenie wód popłucznych 

Dane dotyczące procesu produkcji wody: 

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 

Wydajność ujęcia wody Q max – 36 m3/h, Q śrd -505 m3/d, Q maxd - 593 m3/d 

Jeden zbiornik stalowy o pojemności 50  m3   

Ciśnienie robocze 0,37-0,4 MPa 

– Hydrofornia Suchcice produkcja w 2018 roku 199 456 m3 przy zasobach 387 995 m3                      

na rok, ujęcie wykorzystano w 51% w stosunku do możliwości produkcyjnych. 

 

Średnia dobowa produkcja wody liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego 

hydroforni Suchcice  wynosi 517 m3/dobę. 
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Długość sieci wodociągowej – 55,23 km w tym:  z rur PVC –   55,23 km 

Długość sieci wodociągowej m. Kobyłki gm. Grabica – 2,5 km  w tym:  z rur PVC –  2,5 km 

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę zameldowanych na stałe – 1 982 osób. 

Obsługiwane miejscowości:  Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Gadki,  Hucisko, Katarzynka, 

Kącik,  Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Suchcice, Stefanów, Teresin, Wdowin, Wdowin Kolonia, 

Żbijowa, Rożniatowice, Wola Rożniatowska. 

 

Aktualne pozwolenia wodnoprawne: 

Decyzja Starosty Bełchatowskiego znak: OS.VI.6223-p-8/06 ważna do 26.09.2026 roku. 

Dane dotyczące procesu produkcji wody: 

            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 Q max – 60 m3/h, Q śrd -1063 m3/d, Q maxd - 1256 m3/d 

            Dwa zbiorniki stalowe o pojemności 50  m3 
                  Ciśnienie robocze 0,27-0,33 Mpa - możliwość podniesienia o 0,1 MPa. 

 

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy Drużbice wynosi 140,21 km,              

w tym z rur PVC – 130 km, z rury PE – 10,21 km. Na sieci zlokalizowanych jest 1830 przyłączy 

wodociągowych w tym 1764 do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 

 

 Jak pokazują  zaprezentowane dane, 95% gminy Drużbice jest zwodociągowane. 

Dostępu do sieci wodociągowej nie mają mieszkańcy takich miejscowości jak: Zofijówka, 

Helenów, Janówek pojedyncze gospodarstwa w miejscowościach: Podstoła, Chynów, Rawicz 

Podlas. 

 

Są to miejscowości lub gospodarstwa położone w znacznej odległości od istniejącej sieci 

wodociągowej. Budowa nowych sieci wodociągowych do tych miejscowości wiązała by się                 

ze znacznymi kosztami w stosunku do ilości gospodarstw które mogły by korzystać                                

z wodociągu. 

 

 Średnie dane o produkcji wody z ujęć zlokalizowanych na terenie gminy pokazują,                    

że ujęcia nie wykorzystują w pełni swoich możliwości ale nie jest to do końca prawdą. 

Przedstawione dane są uśrednione i nie pokazują pełni problemu np.: 

– średnio dobowa produkcja wody na Hydroforni Suchcice wnosi 51% możliwości                  

ale w okresie wiosenno-letnim wzrasta średnio do 59 % a są dni kiedy ten procent 

zbliża się do 90%. 

– średnio dobowa produkcja wody na SUW Wadlew wnosi 54% możliwości ale                        

w okresie wiosenno-letnim wzrasta średnio do 66 %  a są dni kiedy ten procent zbliża 

się do 90-95%. 

– średnio dobowa produkcja wody na SUW Głupice wnosi 37% możliwości ale w okresie 

wiosenno-letnim wzrasta średnio do 46 % . 
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 Te dane pokazują, że mimo iż ujęcia maja jeszcze nie wykorzystane zdolności 

produkcyjne to zdarzają się miesiące (czerwiec-sierpień) kiedy ujęcia pracują z pełną mocą. 

Praca ujęcia z pełną wydajnością, jest niebezpieczna dla studni i całego ujęcia.                             

Powoduje uszkodzenia studni, powodując ich zamulanie, obniżenie lustra wody a co za tym 

idzie spadek ich wydajności oraz obniżenie jakości wody. 

Mimo, że ujęcia pracują na pełnej wydajności, zdarzają się miejsca na terenie gminy gdzie 

występują okresowe spadki ciśnienie w sieci wodociągowej. 

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 podlewanie trawników, 

ogrodów, rabatek kwiatowych itp. 

Woda z sieci wodociągowej powinna służyć do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych tj. 

picie, przygotowanie posiłków, mycie pranie itp. a nie służyć do podlewania trawników. 

Takie wykorzystanie wody może w przyszłości prowadzić do obniżenia lustra wody                             

w studniach,   a w konsekwencji do jej braku. 

 Modernizacja i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody w Głupicach znacząco 

zmniejszyło problem spadku ciśnienia i braków wody w sieci wodociągowej ale go całkowicie 

nie wyeliminowało.   

 Sieć wodociągowa to najczęściej, wodociągi o średnicy Dn 90, 110 oraz 160. 

 

Najczęściej występującą średnicą jest DN 110, którą woda jest transportowana na znaczne 

odległości. np. Suchcice-Bukowie Górne-Rasy-Nowa Wieś-Teresin-Wola Rożniatowska-

Rożniatowice. Tylko ten przykład pokazuje jak znaczą odległość musi pokonać woda średnicą             

DN 110 przez obszar bardzo mocno zurbanizowany gdzie występują bardzo duże pobory 

wody.  Rozbiór wody na trasie oraz mała średnica wodociągu tranzytowego powoduje spadek 

wydajności  i ciśnienia na końcu sieci wodociągowej w m. Rożniatowice.    

To tylko jeden z przykładów ale dobrze obrazujący problem braku tranzytowej sieci 

wodociągowej o średnicach DN  160-225. 

 

W przyszłości należy rozważyć modernizację istniejących sieci wodociągowych lub budowę 

nowych tranzytowych sieci wodociągowych, w  szczególności  w miejscowościach: 

– Głupice - Drużbice Kolonia – budowa nowej 

– Suchcice – Bukowie Dolne – Kącik – Wola Rożniatowska – budowa nowej połączona                    

z modernizacją 

– Suchcice - Bukowie Górne – Rasy - Nowa Wieś – Teresin - Wola Rożniatowska – 

modernizacja, 

– Teofliów – Stoki – Wola Rożniatowska – modernizacja 

Nakładów finansowych wymaga również bieżące  utrzymanie sieci wodociągowych                        

tj. naprawa awarii na sieci wodociągowej, wymiana zasuw, hydrantów przeciwpożarowych, 
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legalizacja wodomierzy na przyłączach wodociągowych. Na sieci wodociągowej w 2018 roku 

było 18 awarii, które usuwali pracownicy Referatu Remontowo-Technicznego Urzędu Gminy                               

w Drużbicach. 

 Również dalszej modernizacji wymagają ujęcia wody, w szczególności SUW Wadlew. 

Na Stacji Uzdatniania Wody w Wadlewie koniecznym jest dostawienie dodatkowego  

zbiornika magazynującego wodę o pojemności minimum 100 m3. Ujęcie jest wyposażone                     

w jeden zbiornik stalowy o pojemności 50 m3 tak mała pojemność zbiornika powoduje,                  

że ujęciu grożą przerwy   w dostawie wody spowodowane brakiem wody w zbiorniku.                    

Przy niekorzystnym  zbiegu okoliczności, zestaw pompowy może wypompować całą wodę                   

a na czas jej uzupełnienia w zbiorniku, będzie musiała nastąpić przerwa w dostawie wody                           

dla mieszkańców. 

 Na ujęciach wody należy rozważyć montaż 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 śledzenie niezawodności pracy głębinowych agregatów pompowych, 

planowanie wymian i remontów, 

– kontrola zmian i charakterystyk w eksploatacji studni ujęciowych – diagnostyka zmian 

parametrów hydraulicznych i hydrogeologicznych, 

– pełną diagnostyką techniczną pracy głębinowych agregatów pompowych i układów 

pompowych. 
   

6.3.2 Kanalizacja 
  

 Na terenie gminy Drużbice znajdują sie 4 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane                          

w miejscowościach Drużbice Kolonia, Rasy, Bukowie Dolne i Głupice. 

 Długość sieci kanalizacyjnej to 4 km, a liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 104 szt.  

w tym do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 102 szt. 

 Z sieci kanalizacyjnej korzysta 721 tj. 14% mieszkańców gminy Drużbice. 
 

 W 2018 roku wszystkie oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Drużbice  oczyściły               

10 753 m3 ścieków. 

     Na poszczególnych oczyszczalniach ścieków odprowadzono następujące ilości ścieków             

w 2018 roku przy następujących możliwościach wynikających z pozwoleń wodnoprawnych: 

– Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Głupice 

Ilość ścieków oczyszczonych – 1 367  m3  - 71 %  Q max z  pozwolenia wodnoprawnego 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków - 62 osoby 

Obsługiwane miejscowości: Głupice-Parcela Blok i posesja nr 8 

Aktualne pozwolenia wodnoprawne: 

Decyzja Starosty Bełchatowskiego znak: OS.6341.2.27.2016 ważna do 26.09.2026 roku 

Wydajność oczyszczalni ścieków według pozwolenia wodnoprawnego Q max. h– 3,64 m3/h,        

Q śr. d -14,52 m3/d, Q max. rok – 1923,6  m3/rok 
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– Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bukowie Dolne 

Ilość ścieków oczyszczonych – 1893  m3  - 31 %  Q max z  pozwolenia wodnoprawnego 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków - 160 osób. 

Obsługiwane miejscowości: Bukowie Dolne 5 bloków mieszkalnych i jeden budynek 

mieszkalny 

Aktualne pozwolenia wodnoprawne: 

Decyzja Starosty Bełchatowskiego znak: OS.6341.2.4.2016 ważna do 25.02.2026 roku 

Wydajność oczyszczalni ścieków według pozwolenia wodnoprawnego Q max. h– 1,04 m3/h,  

Q śr. d -15,0 m3/d, Q max. rok – 6 022,5  m3/rok 

 

– Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Drużbice Kolonia 

Ilość ścieków oczyszczonych – 3 007  m3  - 55 %  Q max z  pozwolenia wodnoprawnego 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków – 159 osób. 

Obsługiwane miejscowości: Drużbice Kol. - działki 

Aktualne pozwolenia wodnoprawne: 

Decyzja Starosty Bełchatowskiego znak: OS.6341.2.40.2013 ważna do 6.01.2024 roku 

Wydajność oczyszczalni ścieków według pozwolenia wodnoprawnego Q max. h– 1,09 m3/h,   

Q śr. d -15 m3/d, Q max. rok – 5 475  m3/rok 

 

– Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rasy 

Ilość ścieków oczyszczonych – 4 486  m3  - 53 %  Q max z  pozwolenia wodnoprawnego 

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków - 340 osób 

Obsługiwane miejscowości: Bukowie Górne i część miejscowości Rasy 

Aktualne pozwolenia wodnoprawne: 

Decyzja Starosty Bełchatowskiego znak: OS.6341.2.6.2011 ważna do 20.03.2021 roku 

Wydajność oczyszczalni ścieków według pozwolenia wodnoprawnego Q max. h– 2,9 m3/h,                

Q śr. d -23 m3/d, Q max. rok – 8395  m3/rok. 

 

 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 w 2018 roku zanotowano 3 awarie, które usunęli pracownicy 

Referatu Remontowo-Technicznego Urzędu Gminy w Drużbicach. 
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 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, 

– dyfuzory powietrza zamontowane w komorze reaktora biologicznego- uszkodzenie 

dyfuzorów powoduje nierównomierne napowietrzanie ścieków co również powoduje 

nieprawidłowe działanie osadu czynnego. 

 Brak stałego nadzoru nad oczyszczalniami ścieków ( minimum 2-3 razy w tygodniu) 

prowadzi do nieprawidłowej pracy urządzeń. Skutki nieprawidłowej pracy, takie jak: brzydki 

zapach, wybicia ze studzienek kanalizacyjnych, przerwy w odbiorze ścieków, są odczuwalne 

przez mieszkańców i wpływają na wizerunek gminy Drużbice. 

 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. 

6.4. Oświetlenie uliczne. 

W roku 2018  wykonano rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego, w wyniku 

której powstało 50 nowych punktów oświetleniowych: 

• Miejscowość Teofilów – 6 sztuk, 

• Miejscowość Kazimierzów – 2 sztuki, 

• Miejscowość Drużbice – Kobyłki – 9 sztuk., 

• Miejscowość Rasy Nowa Wieś – 16 sztuk, 

• Miejscowość Głupice – 4 sztuki, 

• Miejscowość Brzezie – 1 sztuka, 

• Miejscowość Gręboszów – 4 sztuki, 

• Miejscowość Wadlew – 2 sztuki, 

• Miejscowość Wdowin – 4 sztuki, 

• Miejscowość Chynów – 2 sztuki.  
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6.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

 W 2018 r. wykonano termomodernizację budynku Zespołu- Szkolno- Przedszkolnego 

w  Drużbicach, obejmującą: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, częściową 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznych (instalacja 

oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych) oraz instalacji odgromowej. Zdanie było 

współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi. 

6.6. Rozwój i poszerzenie funkcji obiektów dydaktycznych, kulturalnych oraz sportowo- 

rekreacyjnych. 

  W 2018 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowo- 

rekreacyjnej na terenie gminy Drużbice” wykonano: 

• Budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, siatkówka) o nawierzchni z trawy 

naturalnej, bieżni okólnej i prostej ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową, skoczni                

do skoku w dal oraz siłowni zewnętrznej wraz z innymi elementami małej architektury 

w Wadlewie, obejmującą wykonanie: 

 boiska do piłki nożnej o wymiarach 26,0x56,0m o nawierzchni z trawy naturalnej wraz                      
z wyposażeniem, 

 boiska do piłki siatkowej o wymiarach 18,0x9,0m o nawierzchni z trawy naturalnej 
wraz z wyposażeniem, 

 bieżni okólnej ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową (trzy tory po obwodzie), 

 bieżni prostej ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową (sześć torów na jednej prostej, 
wkomponowanych w bieżnie okólną), 

 skoczni do skoku w dal (rozbieg na bieżni prostej + zeskocznia), zeskok w postaci 
piaskownicy o wymiarach wew. 8,0x3,0m wraz z belką odbiciową oraz pokrywą 
piaskownicy, dwóch piłkochwytów wysokości 6 m i długości 21 m, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerek z młynkiem ręcznym 1 sztuka, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – jeździec konny 1 sztuka,  

 urządzenia siłowni zewnętrznej – masażer bioder i pleców 1 sztuka,  

 elementy małej architektury – ławka parkowa 1 sztuka, 

 elementy małej architektury – kosz na śmieci 1 sztuka, 

 elementy małej architektury – regulamin/tablica informacyjna 1 sztuka. 

 

• Budowę siłowni zewnętrznej wraz z innymi elementami małej architektury    

w Rożniatowicach, obejmującą zamontowanie: 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerek z młynkiem ręcznym 1 sztuka, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – jeździec konny 1 sztuka, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – masażer bioder i pleców 1 sztuka, 

 elementy małej architektury – ławka parkowa 1 sztuka, 

 elementy małej architektury – kosz na śmieci 1 sztuka, 

 elementy małej architektury – regulamin/tablica informacyjna 1 sztuka. 



Raport o stanie Gminy Drużbice 2018r. 
 

 Strona 51 

 

• Budowę siłowni zewnętrznej wraz z innymi elementami małej architektury   

w Bukowiu Dolnym, obejmującą zamontowanie: 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerek z młynkiem ręcznym 1 sztuka, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – jeździec konny 1 sztuka, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – masażer bioder i pleców 1 sztuka, 

 elementy małej architektury – ławka parkowa 1 sztuka, 

 elementy małej architektury – kosz na śmieci 1 sztuka, 

 elementy małej architektury – regulamin/tablica informacyjna 1 sztuka. 

• Budowę placu zabaw (4 urządzeń zabawowych) w miejscowości Rasy, gm. Drużbice. 

Zakres robót obejmował dostawę i montaż: 

 huśtawki wagowej 1 sztuka, 

 sprężynowiec pojedynczy – 1 sztuka, 

 sprężynowiec kwiat – 1 sztuka, 

 zjeżdżalnia z podestem – 1 sztuka. 

• Budowę placu zabaw (4 urządzenia zabawowe) w miejscowości Stoki, gm. Drużbice. 

Zakres robót obejmował dostawę i montaż: 

 huśtawki podwójnej z siedziskiem – 1 sztuka, 

 sprężynowiec pojedynczy – 1 sztuka, 

 huśtawki wagowej – 1 sztuka, 

 karuzeli tarczowej z siedzeniami – 1 sztuka. 

• Budowę 5 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej oraz stołu betonowego do gry w szachy wraz                  

z ławkami, placu zabaw (5 urządzeń zabawowych), boiska do piłki siatkowej w miejscowości 

Suchcice, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował dostawę i montaż: 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerek 1 sztuka, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – wioślarz podwójny 1 sztuka, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – narciarz biegowy (Orbitrek)  1 sztuka, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – narciarz ślizgowy 1 sztuka, 

 urządzenia siłowni zewnętrznej – steper + twister 1 sztuka, 

 stół betonowy do gry w szachy wraz z ławkami – 1 sztuka, 

 huśtawka podwójna z siedziskiem – 1 sztuka, 

 sprężynowiec pojedynczy – 1 sztuka, 

 sprężynowiec kwiat – 1 sztuka, 

 huśtawka wagowa – 1 sztuka, 

 karuzeli tarczowej z siedzeniami – sztuka, 

 ławki parkowe z oparciem – 1 sztuka, 

 kosz na śmieci – 1 sztuka, 

 tablica informacyjna – 1 sztuka, 

 montaż wyposażenia boiska do piłki siatkowej. 

Realizacja zadań, ujętych w pkt 1-3 została dofinansowana z PROW. 
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7. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

7.1 Sprzedaż, 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 2018r do 31 grudnia 2018r., dokonano sprzedaży : 

• gruntów niezabudowanych o ogólnej powierzchni – 0,7923 ha. 

Dochód gminy ogółem wyniósł – 91.739,82 zł. 

Z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dochód gminy w 2018r. 

kształtował się na poziomie  389,81 zł. 

7.2 Dzierżawa gruntów 

W 2018r. oddano w dzierżawę nieruchomości będące własnością Gminy Drużbice o łącznej 

powierzchni 5.4456 ha. 

Łączny dochód z tytułu dzierżawy wyniósł – 900 zł. 

7.3 Zakup i przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego 

W 2018r. Gmina Drużbice nieodpłatnie nabyła nieruchomości Skarbu Państwa                                       

w miejscowości Rawicz o  łącznej pow. 0,2954 ha oraz nieruchomości w miejscowości 

Drużbice o pow. 1,0716 ha. Wartość nieruchomości pozyskanych do zasobu gminnego  

wyniosła 41.010,00 zł. 

Prowadzone były również działania, których efektem jest pozyskanie nieruchomości pod 

istniejącymi drogami  o pow. 1,0716 ha. 

8. OCHRONA ŚRODOWISKA 

8.1. Ochrona klimatu i powietrza 

W związku z uchwalonymi przez Sejmik Województwa Łódzkiego programami ochrony 

powietrza oraz planami działań krótkoterminowych nakładającymi na samorządy obowiązek 

przekazywania informacji dotyczących realizacji ww. programów i planów, Gmina Drużbice       

w 2018r. odnotowała redukcje emisji PM 10 – poprawa stanu środowiska w regionie poprzez 

poprawę jakości powietrza, gdyż zmniejszeniu ulega emisja CO2 do atmosfery. 

W raportowanym okresie nie wystąpiły stany alarmowe związane z przekroczeniami norm 

dot. emisji CO2 oraz PM10.   

W roku 2018 nie były wydawane decyzje i akty prawa miejscowego, których ustalenia 

wpływałyby na ochronę środowiska przed hałasem. 
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8.2. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych 

Obszary i obiekty chronione na terenie Gminy Drużbice tworzą: 

• pomniki przyrody, 

• użytki ekologiczne. 

Na terenie Gminy Drużbice istnieją dwa pomniki przyrody : 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.  oraz na  działce nr ewid. 121/1, obręb Józefów, gm. Drużbice  znajduje się 

jednoobiektowy pomnik przyrody tj. dąb szypułkowy „Józef” ustanowiony Uchwałą                         

Nr XI/80/2011 Rady Gminy Drużbice z dnia 26.10.2011r. 

Zlokalizowanych jest 10 użytków ekologicznych, które stanowią bagna i śródleśne oczka 

wodne. Ochrona  tych terenów została ustalona w 2001r. na obszarze o powierzchni             

3,5600 ha. 

Zgodnie ze stanem w Rejestrze Zabytków Województwa Łódzkiego figuruje siedem obiektów 

zabytkowych, co przedstawiono w punkcie 3.8 nieniejszego Raportu. 

9. GOSPODARKA ODPADAMI 

9.1 Informacje ogólne 

W zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę gmina gospodaruje odpadami 

komunalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podstawy prawne funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                   

na ternie gminy Drużbice określają przede wszystkim:  

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach               

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), 

• Uchwała Nr XXXVII/398/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 15 października 2018r.             

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Drużbice, 

• Uchwała Nr XXXVIII/397/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 15 października 2018r.               

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 

2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, 

• Uchwała określająca (art. 6k u.c.p.g.) - Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Drużbice  

z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015r. poz. 1414, z 2016r. poz. 5433) 

• Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z 

dołu czy z góry (art. 6l ust. 1 u.c.p.g.) - Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Drużbice z 
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dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015r. poz. 1415); 

• Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz  

z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji (art. 6n u.c.p.g.) - Uchwała             

Nr VI/38/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015r. poz. 1416). 

 

Gmina w 2018r., 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 Komunalnych oraz obwoźną 

zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku. Zamówienia na lata 2017-2018 

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. 

• Zużyte baterie i akumulatory (małogabarytowe) – 20 01 34. 

Odpady komunalne zmieszane i segregowane odbierane były z częstotliwością 1 raz             

w miesiącu natomiast odpady szklane oraz zużyte baterie 1 raz na kwartał. 

9.2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Na terenie gminy Drużbice, w miejscowości Drużbice-Kolonia 86 funkcjonował w 2018 

roku również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czynny był raz w tygodniu, 

w każdą sobotę w godzinach 900-1700.  

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,  
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• 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 (20 02 01), 

• 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), 

• 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  

• odzież 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*). 

 

Ponadto gmina Drużbice zorganizowała obwoźną zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych. Obsługa systemu obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Drużbice odbyła się 

zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, dwa razy w ciągu roku (w okresie 

wiosennym i jesiennym). Zbiórka nie obejmowała odpadów powstałych w wyniku 

prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. 

Odbierane były wystawione na zewnątrz posesji, do utwardzonej, publicznej drogi 

dojazdowej odpady: 

• złom metalowy (rynny, rury, blachy, piece itp.), 

• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, 

kuchenki, radia, drukarki, odkurzacze itp. sprzęt RTV i AGD), 

• urządzenia zawierające freony (lodówki itp.), 

• zużyte opony - do rozmiaru 1250x400 mm oraz opony od ciągników rolniczych, 

• baterie i akumulatory, 

• odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, listwy, deski, płyty wiórowe itp.), 

• tworzywa sztuczne (beczki, skrzynki, wiadra, krzesła, doniczki, folia itp.), 

• odpady wielkogabarytowe(wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, 

okna, dywany, wykładziny, meble itp.). 

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, zobowiązani byli do uiszczania opłaty                                           

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stawce 7,5 zł za 1 osobę zamieszkującą                                 

na nieruchomości miesięcznie. 
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W przypadku zadeklarowania braku segregacji odpadów stawka ta wynosiła 15 zł za 1 osobę 

zamieszkującą na nieruchomości miesięcznie. 

Ponadto odbierane były odpady komunalne z nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice. 

 

9.3  Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania. 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2018 poz. 21                                

z poźn. zm.) jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 

przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.  

Podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości obowiązany jest 

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 z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

nakazuje się również, 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, były 

przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 

wytworzone.  

Gmina Drużbice należy do regionu II gospodarki odpadami na terenie województwa 

łódzkiego. W regionie tym wskazano dwie instalacje, które spełniają warunki instalacji 

regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych. Są to: 

• EKO-REGION sp. z o.o. w Bełchatowie – instalacja w Dylowie A – instalacja                 

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), 

• Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM w Bełchatowie – instalacja w Woli 

Kruszyńskiej – instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów.  

Odpady zbierane selektywnie, są odbierane nie tylko w sposób jednorodny, ale także              

w formie zmieszanej (jako odpady "suche" oraz szkło zmieszane). Odpady odebrane 

selektywnie w sposób jednorodny, są 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 są poddawane procesowi segregacji                                  

na poszczególne frakcje oraz przygotowania do dalszego zagospodarowania. Część z tych 

odpadów trafia do produkcji paliwa alternatywnego (są 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. 
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9.4 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                       

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Firmą obsługującą Gminę Drużbice w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych jest „EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18. 

W ramach podpisanej umowy Nr 163.2016 z dnia 30.12.2016r. na lata 2017-2018 przedmiot 

zamówienia obejmuje: 

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice oraz 

wyposażenie tych  nieruchomości w pojemniki, 

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 

gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

oraz wyposażenie 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, dwa razy w każdym roku, objętym niniejszym zamówieniem. 

Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez 

podmioty gospodarcze. 

Wartość przedmiotu umowy to 776.304,00 zł na okres 01.01.2017r. – 31.12.2018r. 
 

Tabela 18. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w 2018r. 

Koszty razem 2018 rok 

Koszty odbioru i zagospodarowania 388.152,00 zł 

 

W przedstawionych kosztach nie uwzględniono kosztów administracyjnych 

związanych  z zakupem materiałów i wyposażenia biurowego (wyposażenie stanowisk pracy, 

licencje, programy), wynagrodzeniem pracowników, kosztów przesyłek pocztowych, 

materiałów biurowych itp. 

9.5 Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi . 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2017r. -

31.12.2017r. wynosiły: 

a) w przypadku segregacji: 

      - 7,5 zł za 1 osobę zamieszkującą na nieruchomości miesięcznie, 

 b) w przypadku zadeklarowania braku segregacji: 

               - 15 zł za 1 osobę zamieszkującą na nieruchomości miesięcznie. 

Ponadto odbierane były odpady komunalne z nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice. Stawka za odbiór 

odpadów to opłata ryczałtowa w wysokości 90,00 zł/rok (segregacja), 180,00 zł/rok (brak 

segregacji). 
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Tabela 19. Wpływy, zaległości i nadpłaty - 2018r. 

Wpływy 2018 rok 

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów  425.640,16 zł 

 

Zaległości: na koniec roku 2018 rok 

Zaległości 70.213,21 zł 

 

Nadpłaty: na koniec roku 2018 rok 

Nadpłaty 8.134,03 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). 

Wystawiono również tytuły wykonawcze. 

 

Tabela 20. Uponienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2018r. 

Upomnienia Ilość, szt. Kwota z upomnień 

Wystawione 

upomnienia 
129 50.358,23 zł 

 

 

9.6 Liczba mieszkańców. 

W gminie Drużbice na koniec 2018r. zameldowane było 5241 osób (dane z ewidencji 

ludności).  

Liczba osób zamieszkujących na terenie gminy na podstawie danych ze złożonych 

deklaracji to: 

• na dzień 31.12.2018r. – 4670. 

Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób uwzględnionych                        

w deklaracjach wynika z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Drużbice 

zamieszkuje na terenie innych gmin (m.in. studenci), a zgodnie z przepisami prawa                         

w deklaracji uwzględnia się tylko osoby faktycznie zamieszkujące. Na bieżąco prowadzone są 

czynności mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach. W przypadku 

uzasadnionych podejrzeń właściciele nieruchomości wzywani są do złożenia wyjaśnień 

dotyczących ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Kwartalnie prowadzona była 

również kontrola narodzin i zgłoszeń nowo narodzonych dzieci w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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9.7 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy. 

Na podstawie danych statystycznych szacuje się, że ilość odpadów wytwarzanych przez 

jednego mieszkańca na terenie województwa łódzkiego wynosi 285 kg/mieszkańca/rok 

(dane za 2017r.).  

Łączna ilość odebranych odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Drużbice 

w 2018r. została przedstawiona w poniższych tabelach. 

Tabela 21. Łączna ilość odebranych odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Drużbice w 2018r. 

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH5) 

Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) Masa odebranych odpadów 

komunalnych7) [Mg] 200301 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

474,682 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 177,775 

150107 Opakowania ze szkła 112,251 

160103 Zużyte opony 1,68 

200307 Odpady wielkogabarytowe 103,02 

SUMA 869,408 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 
869,408 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0,000 

 

Tabela 22. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH15) 

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku 

międzygminnego utworzonych samodzielnie przez gminę utworzonych wspólnie z inną gminą lub gminami 

1 0 

a) informacja o zebranych odpadach komunalnych16) 

Adres punktu Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) 
Masa zebranych odpadów 

komunalnych7) [Mg] 

Drużbice Kol. 

86                                                                         

97-403 Drużbice 

150101 Opakowanie z tektury i papieru 4,77 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 25,840 

160103 Zużyte opony 9,58 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

45,84 

200110 Odzież 4,200 

200121* Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,005 

200123* Urządzenia zawierające freony 0,800 

200135* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,100 

200136 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 
0,665 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 27,000 

200307 Odpady wielkogabarytowe 37,261 

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 

13,22 

SUMA 170,281 
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9.8 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości                                    

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 

gminy. 

Łączna ilość odebranych nie segregowanych zmieszanych odpadów komunalnych                    

z terenu gminy Drużbice to: 

- w 2017r. – 480,997 Mg 

- w 2018r. - 474,682 Mg 

 

Z powyższego wynika, że ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych                        

w ciągu roku uległa stagnacji. Jednocześnie ilość odpadów selektywnie zbieranych w PSZOK 

uległa zwiększeniu ze 126 Mg w roku 2017 do ponad 170 Mg w roku 2018r.  

Odebrane odpady zostały poddane procesom sortowania oraz przygotowania                      

do dalszego zagospodarowania, które pozwoliły nie przekazać odpadów do składowania                   

na składowisku odpadów (odpady o kodzie 200301 – nie segregowane odpady komunalne 

nie zostały poddane składowaniu w latach 2013-2018). 

 

Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 w 2018r. zostały odebrane w ilości 

27,00 Mg (21,98 Mg w roku 2017) i zostały przekazane do kompostowania. 

 

W wyniku przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych                       

z terenu gminy, uzyskano odpad o kodzie 19 12 12. Masa odpadów powstałych                                 

po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 

191212 wyniosła w 2018r. – 143,34 Mg. 

9.9 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Drużbice w 2018r. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).  

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dziennik Ustaw, rok 2016 poz. 2167) określił poziomy 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych  rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 
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Gminy są obowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020 r.:  

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% 

wagowo,  

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 

70% wagowo.  

Gminy są też obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania:  

• do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Tabela 23. POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 
PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 R. [%] 

Rok 2012 
16 lipca 

2013 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

16 lipca 

2020 

Dopuszczalny poziom masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. [%] 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

 

Tabela 24. POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI 
METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne, 

szkło 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

Tabela 25. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 

 

 

Inne niż niebezpieczne 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 

W roku 2018 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, przekazanych do składowania wyniósł 33,96 %.  

Gmina Drużbice osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy na poziomie 31,78 %. 

Wymagany prawem poziom recyklingu na 2018 r. wynosi 30 %, wobec powyższego Gmina 

Drużbice wywiązała się z obowiązku nałożonego na gminy.  
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Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru 

gminy odpadów komunalnych wyniósł 100%. 

 

Tabela 26. Osiągnięte poziomy recyklingu w 2018 r. 

Rodzaj odpadów 

 

Wymagane poziomy odzysku               

w 2018 r. 

 

Osiągnięte poziomy 

recyklingu w 2018 r. 

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło min. 30% 31,78% 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i 

rozbiórkowe 
50% 100% 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.[%] 

max. 40% 33,96% 

 

10. OŚWIATA I EDUKACJA 

10.1. Placówki oświatowe w Gminie Drużbice 

W gminie Drużbice znajdują się 3 szkoły podstawowe oraz 3 przedszkola – dwa 

wydzielone jako punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych i 1 będący filią punktu 

przedszkolnego. Jedna szkoła podstawowa prowadzi wygaszane oddziały gimnazjum. 

 

Tabela 27. 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 

Punkt Przedszkolny w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Drużbicach 

Filia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Drużbicach z siedzibą w 

Suchcicach 

Suchcice, 97-403 Drużbice 

2. 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rasach 

z wygaszanymi oddziałami gimnazjum 
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 
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10.2 Wydatki, kadra pedagogiczna, liczba  uczniów 

Tabela 28. Zestawienie tabelaryczne szkół w Gminie Drużbice, dotyczące wydatków, liczby kadry 
pedagogicznej i liczby uczniów. 

Lp. Nazwa szkoły 

Średnia liczba 

etatów 

nauczycieli       

w 2018 r. 

(szkoła 

podstawowa,  

gimnazjum             

i 

o/przedszkolny) 

Średnia liczba etatów 

pracowników obsługi 

w 2018 r. 

(szkoła podstawowa,  

gimnazjum             i 

o/przedszkolny) 

Średnia liczba 

uczniów 

w 2018 r. 

(szkoła 

podstawowa,  

gimnazjum                

i dzieci 6-letnie) 

Poniesione 

wydatki               

w 2018 r. 

bez kosztów 

dowozu 

Poniesione 

wydatki w 

przeliczeniu 

na jednego 

ucznia 

Subwencja 

1. 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny                   

w Drużbicach 

 

20,42 

 

11,78 

 

223 

 

2.313.981,55 

 

10.376,60 

 

1.904.647,46 

2. 

Szkoła 

Podstawowa                 

w Wadlewie 

im.Jana Pawła II 

 

14,16 

 

7,84 

 

119 

 

1.452.225,86 

 

12.203,58 

 

1.016.381,38 

3. 

Szkoła 

Podstawowa w 

Rasach im. H. 

Sienkiewicza 

 

14,94 

 

4,00 

 

128 

 

1.456.997,11 

 

11.382,79 

 

1.093.248,16 

Razem: 49,52 23,62 470 5.223.204,52 11.113,20 4.014.277,00 

 

Tabela 29. Wydatki poniesione na  punkty przedszkolne w 2018 r.. 

Lp. Nazwa punktu przedszkolnego 

Liczba etatów 

nauczycieli w 

2018 r. 

Liczba etatów 

pracowników obsługi 

w 2018 r. 

Liczba 

dzieci 

Poniesione 

wydatki                 

w 2018 r 

Poniesione wydatki    

w przeliczeniu na 

jednego ucznia 

1. 

Punkt Przedszkolny   w Zespole 

Szkolno-Przedszkolny                   

w Drużbicach 

 

3 

 

1,42 

 

25 

 

169.472,26 

 

6.778,89 

2. 

Filia Punktu Przedszkolnego              

w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Drużbicach              

z siedzibą w Suchcicach 

 

 

2 

 

 

1,00 

 

 

25 

 

 

148.800,79 

 

 

5.952,03 

3. 

Punkt Przedszkolny Misia 

Czarodzieja w Szkole 

Podstawowej w Wadlewie 

 

 

2 

 

 

1,47 

 

 

 

20 

 

 

171.903,17 

 

 

8.595,16 

Razem: 7 3,89 70 490.176,22 7.002,52 

 

Uzyskano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza 

czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do 5 lat w Punkcie 

Przedszkolnym w ZSP w Drużbicach 10.025,0zł, Punkcie Przedszkolnym w Suchcicach 

10.461,91 zł i Punkcie Przedszkolnym w Wadlewie 3.815,40zł 

  Poniesione wydatki na remont pomieszczeń na nowy Punkt Przedszkolny w ZSP                                  

w Drużbicach w wysokości –  54.964,20 
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10.3 Subwencje, dotacje 

Otrzymana subwencja na dofinansowanie pomocy dydaktycznych w ZSP w Drużbicach w 

2018 roku wynosiła-           26.872,00 zł 

Subwencja na doposażenie pomieszczeń do nauki w meble w SP Rasy   29.810,00 zł 

            -------------------------

Ogółem subwencji w 2018 roku otrzymano     56.682,00 zł 

         

Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe     

 ZSP w Drużbicach        21.202,86 zł 

 SP Wadlew         11.953,79 zł 

 SP Rasy        12.628,68 zł 

         ---------------------------------- 

Ogółem dotacji na szkoły w 2018 roku otrzymano     45.785,33 zł 

 

 

Dotacja na wychowanie przedszkolne w 2018 r.     112.340,00 

Średnia liczba dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat 

ZSP Drużbice 56 

SP  Wadlew 26 

Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 1.370,00 zł. 

 

10.4. Inwestycje, remonty w placówkach oświatowych 

Wszystkie prace remontowe, naprawcze w pomieszczeniach szkoły, klasach 

przeprowadza się w okresie ferii letnich bądź zimowych.  

 

1) Szkoła Podstawowa w Wadlewie 

W roku szkolnym 2017/2018 przy Szkole Podstawowej w Wadlewie powstał nowy obiekt 

sportowy - wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej i siatkowej, bieżnia lekkoatletyczna ze 

sztuczną nawierzchnią poliuretanową, skocznia do skoku w dal oraz siłownia zewnętrzna. 

Wokół boiska pojawiło się także nowe ogrodzenie. Zadanie pn.” Budowa infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice”, na które Gmina pozyskała pół miliona 

złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grup Działania 

„Dolina rzeki Grabi”.  

- odnowiono parkiet w sali gimnastycznej, a w lipcu pomalowano ściany. Odnowiono również 

oddział przedszkolny- salę do zabaw i sanitariaty.  
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2) Zespół Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach  

W roku szkolnym 2017/18 rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku 

szkolnego. Zadanie pn.  „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” 

dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 760.927,45 zł brutto. 

Dofinansowanie: pożyczka w kwocie 287.203,00 zł, dotacja w wysokości 40% kwoty 

możliwego dofinansowania tj. 191.468,00 zł. Zakres projektu: roboty przygotowawcze, 

ocieplenie ścian powyżej i poniżej poziomu terenu, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie 

stropodachu, dach i orynnowanie, instalacja elektryczna w całej szkole, malowanie klas                     

i korytarzy.  

- rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych dot. oddziału Punktu Przedszkolnego                             

w Drużbicach. 

 

3) Szkoła Podstawowa w Rasach: 

 dokonano remontu dachu, wymiany orynnowania pasa nadrynnowego na dachu 

szkoły, montaż 1 mb papy termozgrzewalnej 5.2 mm wzdłuż orynnowania, montaż 

rur spadowych, 

 przeprowadzono malowanie korytarza na pierwszym piętrze, pokoju 

nauczycielskiego, świetlicy szkolnej, szatni uczniowskich, 

 wymieniono oświetlenie na górnym korytarzu oraz w pokoju nauczycielskim,  

 odświeżone zostały również sale lekcyjne dla starszych uczniów, 

 przeprowadzono prace związane z przygotowaniem klasy dla oddziału „0”, 

 wykonanie okna ewakuacyjnego w sali nr 8, 

 wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na całej kondygnacji parteru łącznie z klatką 

schodową, 

 wykonanie ppożarowego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku, 

 zamontowanie hydrantu wewnętrznego na dolnym korytarzu, 

 poszerzenie przewężenia między korytarzem a świetlicą, 

 zdemontowanie drzwi między świetlicą a klatką schodową.  

Dzięki wykonanym pracom remontowym uczniowie naszych szkół wrócili do pięknie 

odnowionych i pachnących świeżością klas.  

10.5. Realizacja programów projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

1.Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”  

 

Program realizowany był w roku szkolnym 2017/2018. Program Powszechnej Nauki 

Pływania adresowany był do uczniów klas III szkół podstawowych. Nauczanie pływania                      

w ramach programu było uzupełnieniem szkolnych zajęć ogólnorozwojowych,                                  
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bez selekcjonowania na mniej lub bardziej uzdolnionych uczniów. Zakładał systematyczny                           

i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania. Głównym  celem 

programu było nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, a także dotarcie                            

i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej 

pływalni. Do programu przystąpiło 30 uczniów ze szkół: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach – 19 uczniów, 

2)Szkoła Podstawowa  w Wadlewie – 11 uczniów 

Zajęcia odbywały  się dwa razy w tygodniu od 6.03.2018 r. do 24.05.2018 r.  na  Pływalni 

Oceanik w Tuszynie. Dofinansowanie w wysokości 12.200,00 zł z tego środki własne                        

w kwocie 3.900,00 zł. 

 

2.Dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów z 0,4% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej w dotychczasowym Publicznym Gimnazjum w Drużbicach z/s w Rasach,  

przekształconym od 1 września 2017 r. w szkołę podstawową. Przyznane środki  w wysokości 

11.100,00 zł zostały przeznaczone na dostosowanie budynku szkoły do przyjęcia uczniów klas 

młodszych tj. kl. I, kl.IV.11.100,00 zł. 

 

3.Dofinansowanie wyposażenia świetlicy z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej w dotychczasowym Publicznym Gimnazjum w Drużbicach z/s w Rasach,  

przekształconym od 1 września 2017 r. w szkołę podstawową. Przyznane środki  w wysokości 

17.600,00 zł zostały przeznaczone na zakup stolików, krzeseł itp. ze szczególnym 

uwzględnieniem asortymentu  dla dzieci młodszych, które będą uczęszczały do szkoły 

podstawowej. 

 

4.Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki z 0,4% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej w dotychczasowym Publicznym Gimnazjum w Drużbicach z/s w Rasach,  

przekształconym od 1 września 2017 r. w szkołę podstawową. Przyznane środki  w wysokości 

5.800,00 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla uczniów kl. I (w stoliki, krzesła 

itp.). Planowany zakup zapewnił wygodę i bezpieczeństwo uczniom. 

 

 

Gmina pozyskała dofinansowanie  ze  środków WFOŚiGW w Łodzi 

 

5.Program Edukacji Ekologicznej pn. „Stop niskiej emisji” Program Edukacji Ekologicznej 

pn.: „Stop niskiej emisji” realizowany w Publicznym Gimnazjum w Drużbicach z/s w Rasach 

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 7.182,00 zł brutto. Dofinansowanie: dotacja 

w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 5.836,00 zł. Zakres projektu: zakup pomocy 

dydaktycznych, organizacja wycieczek i warsztatów terenowych oraz konkursów.  
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6.Program Edukacji Ekologicznej pn. „Co z tym smogiem?”  

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Co z tym smogiem?” realizowany w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 

20.721,00 zł brutto. Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej,                     

tj. 17.516,00 zł Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek 

i warsztatów terenowych oraz konkursów.  

 

7. Konkurs „Moja Mała Ojczyzna” organizowany przez Fundację  BGK                                                 

im. J.K. Steczkowskiego p.n. „Bawmy się wspólnie na sportowo”  

 

Zrealizowany został przy Szkole Podstawowej w Rasach w ramach konkursu „Moja Mała 

Ojczyzna” dofinansowany ze środków Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego. Kwota 

dofinansowania : 9 600 zł. Data rozpoczęcia projektu: 19.03.2018 r. Data zakończenia 

projektu: 31.08.2018 r. Zakres projektu: zakup i montaż zestawu sportowo – 

rekreacyjnego przy SP w Rasach.  

10.6. Egzamin gimnazjalny.  

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się 

minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. 

Tabela 30. Wyniki egzaminu gimnazjalnego podane są w procentach punktów. 

2017/2018 Średni wynik  dla Gimnazjum Średni wynik dla  Powiatu 

Egzamin z zakresu historii i wos 
64,1 

stanin wysoki 
56,5 

Egzamin z zakresu z jęz. polskiego 
72,2 

stanin wyżej średni 
66,6 

Egzamin z zakresu matematyki 
59,6 

stanin - wysoki 
49,6 

Egzaminz zakresu przedmiotów 

przyrodniczych 

62,3 

stanin wysoki 
54,4 

Egzamin z jęz. angielskiego PP 
59,9 

stanin niżej średni 
67,5 

Egzamin z jęz. angielskiego 

(poziom rozszerzony) 
38,7 51,4 

Egzamin z jęz. niemieckiego PP 
51,7 

stanin  wyżej średni 
43,1 

Egzamin z jęz. niemieckiego 

(poziom rozszerzony) 
57,5 84,2 
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10.7. Osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych: 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum brali udział  w konkursach, turniejach, 

olimpiadach: 

 

Tabela 31. Szkoła Podstawowa w Rasach - osiągnięcia. 

 
Lp. Ranga i nazwa konkursu Miejsce 

 1.  Ogólnopolski Konkurs ,,Życie bajką jest” 

  

- laureatka w kat. proza 

- nagroda w kat. poezja 

- nagroda w kat. plastycznej 

 2.  Ogólnopolski Konkurs ,,Pudełko moich marzeń” I 

 3.  Ogólnopolski Konkurs ,,A gdybym był instrumentem muzycznym” I 

 4.  Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską o Puchar 

Krajowej Rady Spółdzielczej 

II 

 5.  Wojewódzki Konkurs ,,Zawody przyszłości” I 

II 

 6.  Liga Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w lekkiej atletyce II 

9. Halowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne Zrzeszenia LZS  woj. łódzkiego  III 

 10.  Indywidualne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS powiatu bełchatowskiego w 

warcabach 100 polowych: 

                                                                                                          

I 

II 

III 

 11.  Indywidualne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS powiatu bełchatowskiego w 

warcabach 64 polowych 

                                          

I 

II 

III 

 12.  Mistrzostwa  LZS powiatu  

bełchatowskiego w halowej piłce nożnej 

II 

III 

13. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 

,,Piłkarska kadra czeka” 

III 

 

14. Powiatowy Konkurs Kulinarny 

,,I Ty możesz zostać MASTERCHEFEM”  

 

I 

15. Powiatowy  Konkurs Plastyczny ,,Zimowa pomoc dla zwierząt” I 

I 

I 

II 

II 

III 

16. Powiatowy Konkurs Przyrodniczy ,,Woda sferą życia”  

                                           

 

III kat. plastyczna 

III kat.indywidualna 

III kat. drużyna 

  

17. 

 Powiatowy Konkurs  

,,Bądź Tolerancyjny”  

  

I kat. 

III plastyczna 

II kat. poezja 

18. Powiatowy Konkurs  

,,Zapobiegajmy pożarom” 

 

II 
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Tabela 32. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach - osiągnięcia. 

 
 
Lp. Ranga i nazwa konkursu Miejsce 

 1. Zlot Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie II miejsca w ogólnopolskiej grze terenowej „ Śladami 

T. Kościuszki”. 

 2. VIII Rajd „ Sobota z Reymontem” w Będkowie. II miejsce w konkursie wiedzy o W. Reymoncie.         

II miejsce w konkursie sprawnościowym 

 3. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczne 

wakacje” – (Nie)znane atrakcje mojego regionu 

I miejsce 

 4. Powiatowy konkurs plastyczny „Zimowa pomoc dla 

zwierząt” 

II miejsce 

 5. Powiatowy Konkurs Plastyczny  

„Kocham moją Ojczyznę” 

I miejsce 

 6. Powiatowy konkurs plastyczny „Zimowa pomoc dla 

zwierząt” 

I miejsce 

9. Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Kocham moją 

Ojczyznę” 

II miejsce 

 10. Konkurs sumo (rajd w Wodzinie Prywatnym) II miejsce 

 11. Powiatowy Konkurs Językowy „Językolandia II miejsce 

 12. Pontyfikat Jana Pawła II – konkurs powiatowy IV miejsce 

13. Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Kocham moją ojczyznę III miejsce 

14. Mistrzostwa Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w LA w 

Kleszczowie 

 

I miejsce w biegu na 60 m dziew.                                        

III miejsce w biegu na 60m chłop.                                        

III miejsce sztafeta szwedzka chłopcy 

15. Liga lekkoatletyczna Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w 

Kleszczowie w dn.28.09.2018r. 

 

II miejsce skok w dal                                                           

III miejsce skok w dal                                                                   

II miejsce pchnięcie kulą 

16. Mistrzostwa Zrzeszenia LZS pow. bełchatowskiego w 

warcabach 64- polowych w Drużbicach 

 

kat. Orlik                                                                                   

I miejsce dz.                                                                               

II miejsce chł 

  

17. 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS pow. bełchatowskiego w 

halowej piłce nożnej w dn. 13.03.18r. w Drużbicach 

I miejsce chł 

 

18. Mistrzostwa LZS woj. łódzkiego w LA w dn. 21.03.18r. 

w Spale 

III miejsce skok w dal dziew.                                                    

III miejsce bieg 60m chł. 
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Tabela 33. Szkoła Podstawowa w Wadlewie - osiągnięcia 

Lp. Ranga i nazwa konkursu Miejsce 

1. 
Mistrzostwa LZS Powiatu Bełchatowskiego w piłce nożnej 

chłopców 
I 

 

2. 

Indywidualne Mistrzostwa LZS Powiatu Bełchatowskiego                      

w warcabach 100 polowych w kategorii chłopców 
III 

3. Przegląd Kolęd i Pastorałek w Szydłowie I 

4. Konkurs piosenki Anny Jantar w Woli Krzysztoporskiej III 

5. 
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczeństwo przede 

wszystkim” 
I 

 

6. 
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zimowa pomoc dla zwierząt” I 

9. 

Powiatowy Konkurs Plastyczny – Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Bełchatowie „Książka obiekt 

artystyczny” 

I 

10. 
Powiatowy Konkurs literacki „Bajka dla siostrzyczki i 

braciszka” 
II 

11. Ogólnopolski Konkurs przyrody „Albus” X 

12. Ogólnopolski Konkurs przyrody  „Albus” IX 

11. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

11.1 Wydarzenia kulturalne 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w  większości 

realizowane były przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz bezpośrednio przez Urząd Gminy                      

w Drużbicach przy współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich                          

i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Część z nich związana była z obchodami świąt 

państwowych i jubileuszy. Przy współudziale finansowym i merytorycznym gminy, w 2018 r. 

zorganizowano także bezpłatne warsztaty skierowane do mieszkańców gminy i zajęcia 

taneczne.  Rozstrzygnięto również konkurs na hasło i logo promujące Gminę Drużbice. 

 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne 2018 r. 

• VII Koncert Noworoczny ( 6 stycznia 2018 r.) Kościół parafialny w Drużbicach. 

Zdjęcie 5. Koncert Noworoczny 
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• Gminny Dzień Kobiet  (10 lutego 2018 r.) świetlica wiejska w Wadlewie. 

Zdjęcie 6. Gminny Dzień Kobiet 

• Gminne Obchody Dnia Strażaka (5 maja 2018 r.) remiza OSP Rożniatowice. 

 

Zdjęcie 7. Gminne Obchody Dnia Strażaka 

• Gminne „Złote Wesele” - kilkadziesiąt par świętowało jubileusz 50 rocznicy zawarcia 

związku małżeńskiego. (2 czerwca 2018 r.) świetlica wiejska w Hucisk 

Zdjęcie 8. Gminne „Złote Wesele” 
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• Dożynki Gminne 2018 (26 sierpnia 2018 r.) plac rekreacyjny w Drużbicach. 

Zdjęcie 9. Dożynki Gminne 2018 

• Gminny Dzień Seniora (13 października 2018 r.) świetlica wiejska w Wadlewie. 

Zdjęcie 10. Gminny Dzień Seniora 

 

• „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” (11 listopada 2018r.) gminna hala sportowa 

w ZSP w Drużbicach. Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 

Zdjęcie 11. „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” 
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• Koncert ku czci św. Cecylii – Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Suchcice i okolice”.                          

(1 grudnia 2018r.) Kościół parafialny w Suchciach. 

Zdjęcie 12. Koncert ku czci św. Cecylii 

• Wigilia Gminna (16 grudnia 2018 r.) sala OSP Bukowie Górnym. 

 

Zdjęcie 13. Wigilia Gminna 

 

11.2. 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. W 2018 roku boiska              

z prawdziwego zdarzenia, z bieżnią lekkoatletyczną i trawiastym boiskiem do gry w piłkę 

nożną, doczekała się Szkoła Podstawowa w Wadlewie. Obiekt – tak jak pozostałe dwa 

kompleksy boisk funkcjonujące przy ZSP w Drużbicach i SP w Wadlewie- jest dostępny dla 

wszystkich mieszkańców, a nie tylko uczniów. Dzięki dobremu zapleczu sportowemu zajęcia 

mogą odbywać się w sposób zorganizowany w klubach sportowych oraz indywidualnie. 

Na terenie Gminy Drużbice działały następujące kluby sportowe: 
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• 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. 

 

Rok 2018 był bardzo pracowity dla sportowców z Gminnego Ludowego Klubu Sportowego              

w Drużbicach. W zawodach różnego szczebla,w tym również powiatowego i wojewódzkiego, 

nasi zawodnicy startowali aż 24 razy. Zorganizowano 11 gminnych imprez o charakterze 

mistrzostw indywidualnych oraz drużynowych. Gminny Ludowy Klub Sportowy w mijającym 

roku, był także organizatorem imprez o randze powiatowej i wojewódzkiej. Ogółem                      

w zawodach na szczeblu gminnym wzięło udział ponad 500 uczestników, w zawodach 

szczebla powiatowego prawie 400, a wojewódzkiego ponad 450. Organizacja wydarzeń 

sportowych przyczyniła się w dużym stopniu do utrzymania sprawności fizycznej dzieci              

i młodzieży, a także mieszkańców Gminy Drużbice. Była to również forma integracji lokalnego 

społeczeństwa. 

 

Aktualna baza rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Drużbice (stan na 31.12.2018 r.) 

– Moje Boisko „Orlik” kompleks boisk przy Szkole Podstawowej w Rasach wraz                              

ze zlokalizowaną na placu szkolnym siłownią zewnętrzną, 

 

Zdjęcie 14. „Orlik” kompleks boisk przy Szkole Podstawowej w Rasach 

– Kompleks boisk do gry w piłkę nożną i plażową piłkę siatkowa wraz z siłownią 

zewnętrzną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach. 

Zdjęcie 15. Kompleks boisk w Wadlewie 
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– Gminna hala sportowa w przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach. 

Zdjęcie 16. Gminna hala sportowa w Drużbicach 

 

– Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Wadlewie wraz z siłownią 

zewnętrzną. 

Zdjęcie 17. Boisko wielofunkcyjne w Wadlewie 

 

Ważne wydarzenia sportowe w 2018 r. na terenie Gminy Drużbice 

• 25 maj 2018 r. VI Gminna Spartakiada LZS w Drużbicach 

• 26 maja 2018 r. turniej minisiatkówki pod patronatem Wójta Gminy Drużbice 

(młodzieżowa grupa „Siatkarza”) 

• 29 czerwca 2018 r.  turniej w piłkę nożną o Mistrzostwo Wójta Gminy Drużbice                        

pn.  „Kopnij raka” . 

• 1 czerwca 2018 r. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 

• 15 sierpnia 2018 r. Grand Prix Siatkarza Drużbice w plażowej piłce siatkowej 

• 15 sierpnia 2018 r. Wakacyjny Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Drużbice. 

• 27 października 2018 r. Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w warcabach                             

100 – polowych.(Wadlew). 

Od kilku lat sukcesywnie na terenie Gminy Drużbice powstają miejsca rekreacji, integracji                  

i wypoczynku dla mieszkańców gminy. Świetlice wiejskie, zagospodarowane wokół nich 

tereny, siłownie zewnętrzne, a dla dzieci kolorowe place zabaw(również sukcesywnie 

uzupełniane w zabawki) dają możliwość aktywnego spędzanie wolnego czasu, bez 

konieczności wyjazdów poza miejsce zamieszkania. 
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12. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY DRUŻBICE W 2018 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 2018 r. w sposób 

określony uchwałami. 

W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie                

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XXX/324/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała                      

na 13 sesjach zwyczajnych, 2 sesjach nadzwyczajnych, na których podjęła 102 uchwały. 

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 przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 

jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Podjęto dwie uchwały w/s 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 oraz w/s odstępstwa                       

od zakazu spożywania napojów alkoholowych. W związku z podjęciem w/w uchwał 

przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami, w których wzięło udział                           

234 mieszkańców.  

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób 

wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

Tabela 34. Wykonania uchwał w 2018r. 

Lp. 
Uchwała – Nr porządkowy, 

data podjęcia 
Przedmiot Sposób wykonania 

1. 
XXXI/339/2018 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

2. XXXI/340/2018 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

3. 
XXXI/341/2018 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i sfinansowanie 

planowanego deficytu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

4. 
XXXII/342/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu wspierania edukacji dla 

uzdolnionych uczniów w Gminie 

Drużbice". 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 



Raport o stanie Gminy Drużbice 2018r. 
 

 Strona 77 

 

5. 
XXXII/343/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium 

edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie 

Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

6. 
XXXII/344/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień 

Gminy Drużbice za osiągnięcia sportowe. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

7. 
XXXII/345/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

dorocznych nagród Gminy Drużbice za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

8. 
XXXII/346/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

9. 
XXXII/347/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności                   

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonana. 

10. 
XXXII/348/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonana. 

11. 
XXXII/349/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości niezabudowanych 

położonych w miejscowości Kazimierzów 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

Umowa zawarta na okres 3 lat. 

12. 
XXXII/350/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

13. 
XXXII/351/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

14. 
XXXII/352/2018 

z dnia 2 marca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 

2027. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

15. XXXIII/353/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Drużbice na lata 2017-2022. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

16. 
XXXIII/354/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drużbice 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Skargę uznano za bezzasadną. 

17. 
XXXIII/355/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających 

schronienia osobom tego pozbawionym z terenu gminy Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

18. XXXIII/356/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Realizowana. 

19. XXXIII/357/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Drużbice na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

20. XXXIII/358/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Drużbice na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

21. XXXIII/359/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 

w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

Przystanek został zlokalizowany przy drodze 

powiatowej Nr 4912E w  m. Rożniatowice. 

22. XXXIII/360/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

23. 
XXXIII/361/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 

2027. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 
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24. 
XXXIII/362/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek 

oraz sfinansowanie planowanego deficytu 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

25. 
XXXIII/363/2018 

z dnia 16 marca 2018 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Chynowie, gmina Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                  

z uchwałą. 

26. 
XXXIV/364/2018 

z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

27. 
XXXIV/365/2018 

z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 

2027. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

28. XXXV/366/2018 

z dnia 18 maja 2018 r. 
W sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

29. 
XXXV/367/2018 

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego określenia lokalizacji 

nowego przystanku komunikacyjnego 

na terenie gminy Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

 

30. 
XXXV/368/2018 

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok 
Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

31. 
XXXV/369/2018 

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 

2027. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

32. 
XXXV/370/2018 

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, 

gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie               

z uchwałą. 

33. 
XXXV/371/2018 

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej                               

w Rożniatowicach, gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie               

z uchwałą. 

34. 
XXXV/372/2018 

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości                             

w miejscowości Bukowie Górne działka nr ewid. 

177/3 stanowiącej własność Gminy Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Nie została zrealizowana. Uchwała ta zgodnie 

z uchwałą nr XXXVII/391/2018 

Rady Gminy Drużbice 

z dnia 5 września 2018 r. 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości w miejscowości Bukowie 

Górne działka nr ewid. 

177/3 stanowiącej własność Gminy Drużbice 

oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od pierwszej opłaty i opłat rocznych                  

z tytułu użytkowania wieczystego straciła 

moc. 

35. XXXVI/373/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice 

za 2017 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone. 

36. XXXVI/374/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium. 

37. XXXVI/375/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych innych               

formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych                   

w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

38. 
XXXVI/376/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu                      

w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLIII/316/2014 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 11 czerwca 2014 

r. w sprawie podziału powiatu 

bełchatowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie. 

39. 
XXXVI/377/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice                   

z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 
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40. XXXVI/378/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki                          

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

41. XXXVI/379/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Przejęto nieruchomość stanowiącą 

drogę dojazdową do działek w m. Rasy. 

42. XXXVI/380/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Skargę uznano za bezzasadną. 

43. 
XXXVI/381/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

na 2018 rok 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

44. XXXVI/382/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

45. XXXVI/383/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata                     

2018 - 2027. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

46. 
XXXVI/384/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

 

w spawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej                               

w Drużbicach, gmina Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie               

z uchwałą. 

47. XXXVI/385/2018 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia                    

w wodę. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

48. XXXVII/386/2018 

z dnia 5 września 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

49. XXXVII/387/2018 

z dnia 5 września 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 

2027. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

50. XXXVII/388/2018 

z dnia 5 września 2018 r. 
Statut Gm iny Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z mocą 

obowiązującą od dnia rozpoczęcia kadencji 

organów jednostek samorządu terytorialnego 

następujących po kadencji w czasie której 

statut wszedł w życie. 

51. 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 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

52. XXXVII/390/2018 

z dnia 5 września 2018 r. 
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

53. XXXVII/391/2018 

z dnia 5 września 2018 r. 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości                            

w miejscowości Bukowie Górne działka                                                          

nr ewid. 177/3 stanowiącej własność Gminy Drużbice oraz wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej 

opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Nie została zrealizowana. Wchodzący                          

w prawa ponosi koszty związane ze 

sporządzeniem aktu notarialnego                                  

i ujawnieniem w księdze wieczystej. W 2018r. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowiu Górnym 

nie dysponowała środkami na ten cel. 

54. 
XXXVII/392/2018 

z dnia 5 września 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

Umowa najmu na prowadzenie działalności 

NZOZ w Drużbicach  zawarta do 31 lipca 

2027 roku. 

55. 
XXXVII/393/2018 

z dnia 5 września 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonano. 

56. 
XXXVIII/394/2018 

z dnia 15 października               

2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

57. 
XXXVIII/395/2018 

z dnia 15 października         

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 
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58. 
XXXVIII/396/2018 

z dnia 15 października           

2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania 

służące ochronie powietrza w ramach 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego na terenie Gminy 

Drużbice, w latach 2018-2019 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. W trakcie realizacji 

59. 
XXXVIII/397/2018 

z dnia 15 października         

2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Drużbice z 

dnia 20 maja 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonana. 

60. 
XXXVIII/398/2018 

z dnia 15 października        

2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonana. 

61. 
XXXVIII/399/2018 

z dnia 15 października       

2018 r. 

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Arciszewskiego w Wadlewie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

62. 
XXXVIII/400/2018 

z dnia 15 października        

2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Wykonana. 

63. 
XXXVIII/401/2018 

z dnia 15 października       

2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                 

z uchwałą. 

64. 
XXXVIII/402/2018 

z dnia 15 października        

2018 r. 

w spawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu 

Górnym gmina Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                 

z uchwałą. 

65. XXXIX/403/2018 

z dnia 8 listopada 2018 r. 

w sprawie uchwalenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Drużbice na lata 2019- 2021 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

66. XXXIX/404/2018 

z dnia 8 listopada 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

67. XXXIX/405/2018 

z dnia 8 listopada 2018 r. 

w spawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej                                  

w Drużbicach gmina Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                  

z uchwałą. 

68. I/1/2018 

z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

69. I/2/2018 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Wybrano                                                       

2 wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

70. I/3/2018 

z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drużbice 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Wybrano                                                       

2 wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

71. II/4/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice                          

z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie w 2019 roku. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 

2019 roku. Realizowana. 

72. II/5/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego                  

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole                          

i w domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

Realizowana. 

73. II/6/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w domu i w szkole ” na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

Realizowana. 

74. 
II/7/2018 

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 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

Realizowana. 

75. II/8/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

76. II/9/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego                  

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 

roku. Realizowana. 
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77. II/10/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019 roku. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego                 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 

roku. Realizowana. 

78. II/11/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego               

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 

roku. Realizowana. 

79. II/12/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

80. II/13/2018 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania 

służące ochronie powietrza w ramach 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego na terenie Gminy 

Drużbice, w latach 2018-2019. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Realizowana. 

81. 
III/14/2018 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                     

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

Realizowana. 

82. III/15/2018 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody                          

i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

83. III/16/2018 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych 

Komisji Rady Gminy Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

84. III/17/2018 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady 

Gminy Drużbice. 

Radni ustalili dietę dla Przewodniczącej Rady 

gminy Drużbice. 

85. III/18/2018 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia diet ryczałtowych dla radnych, 

Wiceprzewodniczących, Przewodniczących stałych komisji 

Gminy Drużbice 

Ustalono diety dla radnych, 

Wiceprzewodniczących, Przewodniczących 

stałych komisji Gminy Drużbice. 

86. III/19/2018 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

87. III/20/2018 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata                       

2018 - 2027. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

88. III/21/2018 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w spawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej                                     

w Drużbicach gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                     

z uchwałą. 

89. IV/22/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego                   

i wchodzi w życie od 1 lutego 2019 roku. 

90. IV/23/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

91. IV/24/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

92. IV/25/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata                       

2018 - 2027. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. 

93. IV/26/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2019 rok 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego                    

i wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia                   

2019 roku. 

94. IV/27/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Drużbice na lata 2019 - 2028 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia z 

mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia                  

2019 roku. 

95. IV/28/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Drużbicach, gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                     

z uchwałą. 

96. IV/29/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wadlewie, gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                     

z uchwałą. 

97. IV/30/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Chynowie, gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                           

z uchwałą. 

98. IV/31/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, 

gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                     

z uchwałą. 
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99. IV/32/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, 

gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                        

z uchwałą. 

100. IV/33/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu 

Górnym, gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                 

z uchwałą. 

101. IV/34/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Rożniatowicach, gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                       

z uchwałą. 

102. IV/35/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Suchcicach, gmina Drużbice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana. Dotacja udzielona zgodnie                     

z uchwałą. 
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