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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Drużbice,
już po raz drugi przedkładam Państwu dokument stanowiący podsumowanie mojej działalności
jako Wójta Gminy Drużbice, działalności Rady Gminy Drużbice oraz urzędu w 2019 roku.
Szczegółowe dane zawarte w dokumencie dają pełen obraz sytuacji społeczno - gospodarczej
w naszej gminie, z wyszczególnieniem najważniejszych obszarów życia, a więc: ochrony
i profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, działalności oświatowo – kulturalnej,
gospodarki komunalnej i inwestycji. Informacje te posłużą Państwu do zwiększenia wiedzy na
temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu
na temat przyszłości gminy i wytyczania kierunków jej rozwoju.
To właśnie zrównoważony rozwój, sukcesywna poprawa warunków życia oraz sprawne
funkcjonowanie urzędu powinny dawać mieszkańcom – obecnym i tym, którzy dopiero myślą
o Gminie Drużbice, jako miejscu do zamieszkania - poczucie bezpieczeństwa, stabilności
i pogłębiania lokalnej tożsamości. Dlatego już teraz zapraszam Państwa do wzięcia udziału
w debacie nad Raportem o stanie gminy, bo to właśnie Wasze opinie są dla mnie niezwykle
ważne w kształtowaniu wizji rozwoju NASZEJ GMINY.
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 południowowschodniej części Wysoczyzny Łaskiej, na pograniczu z Wysoczyzną Bełchatowską. Główną rzeką
gminy jest Grabia z prawobrzeżnymi dopływami: Brzeziną i Małą Widawką.
Drużbice to gmina wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu bełchatowskiego;
graniczy z 5 gminami:
• od północy z gminą Dłutów (powiat pabianicki),
• od południa z miastem i gminą Bełchatów,
• od wschodu z gminą Grabica i gminą Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski),
• od zachodu z gminą Zelów (powiat bełchatowski).

Rysunek 1. Gmina Drużbice na tle powiatu bełchatowskiego (opracowanie własne)
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.
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1.2. Organizacja i władze gminy
•
•
•
•
•

Rada Gminy Drużbice liczy 15 radnych pracujących w 5 komisjach stałych:
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisji Finansowo - Gospodarcza, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia.

Uchwałą nr VIII/61/2019 r. Rady Gminy Drużbice z dnia 29 maja 2019 r, powołana została komisja
doraźna ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice. Pracuje w niej 5
radych.
Wójt Gminy Drużbice pełni funkcję organu wykonawczego gminy - wykonuje uchwały Rady Gminy
i zadania gminy określone przepisami prawa. Z mocy ustawy jest też kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego.
Jednostką administracyjną gminy jest Urząd Gminy w Drużbicach. Stan zatrudnienia na dzień
31.12.2019 r. w urzędzie wynosił 57 osób.

1.3. Symbole gminy
Gmina Drużbice posiada własny herb oraz flagę określone w Statucie Gminy Drużbice,
przyjęty w uchwale nr X/78/2015 r. z dnia 28 września 2015 r. oraz logo i hasło promujące
Gminę Drużbice, wyłonione w drodze konkursu w 2017 r.

Rysunek 2. Herb Gminy Drużbice

Rysunek 3. Flaga Gminy Drużbice

Rysunek 4. Logo i hasło promocyjne
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1.4. 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. Jana Pawła II w Wadlewie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach.

1.5. Powierzchnia i Sołectwa
Gmina Drużbice zajmuje powierzchnię 113,33 km2, co stanowi 11,71% powierzchni powiatu
bełchatowskiego. 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, Podstoła, 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.

1.6. Charakterystyka demograficzna i dynamika zmian
W porównaniu z rokiem 2018 liczba mieszkańców gminy Drużbice utrzymuje się na podobnym
poziomie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zameldowanych na pobyt stały było 5144
mieszkańców( por. rok 2018 - 5142), w tym 2613 kobiety i 2531 mężczyzn. Średnia gęstość
zaludnienia to 45 osób na 1 km2.
W obszarze statystyki zdarzeń z zakresu ewidencji ludności, w porównaniu z rokiem 2018,
odnotowano spadek liczby urodzeń. W roku 2019 r. urodziło się 49 dzieci, w poprzednim 71.
Na podobnym poziomie zostaje liczba zgonów, zawartych małżeństw oraz zameldowań na pobyt
stały i czasowy.

Liczba zgonów – 63
100

Liczba osób w wieku 100 plus – 1 osoba
Cudzoziemcy zameldowani na terenie gminy – 12
Liczba wydanych dowodów osobistych – 341
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1.7. Profil gminy
Gmina Drużbice jest gminą o charakterze rolniczym. Ogólna powierzchni gruntów wynosi 11337
ha. W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne (74%) są to: grunty orne, sady, łąki
oraz pastwiska. Lasy oraz tereny zadrzewione i zakrzewione zajmują ponad 24% powierzchni
gminy. W gminie przeważają małe, indywidualne gospodarstwa rolne, a w strukturze upraw
dominują zboża i ziemniaki. Z kolei, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, dominuje hodowla bydła,
trzody chlewnej oraz drobiu – wiodącym podmiotem jest w tym zakresie Grupa Producentów
Rolnych Suflidowo, która organizuje każdy etap produkcji – od własnej uprawy zbóż po odchów
piskląt i sprzedaż jaj.

1.8. Podmioty gospodarcze
Na dzień 31.12.2019 r. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających
na terenie Gminy Drużbice wyniosła 285. Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności na
terenie Gminy Drużbice w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej najwięcej
wpisów dotyczy działalności z zakresu: transportu drogowego towarów, konserwacji i napraw
pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, wykonywania instalacji wod-kan, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych, obróbki mechanicznej elementów metalowych, robót budowlanych
związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywania pozostałych
robót wykończeniowych, konstrukcji i pokryć dachowych oraz robót specjalistycznych.

transport drogowy towarów - 21
wykonywanie instalacji wod-kan, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 12
obróbka mechaniczna elementów metalowych - 10

1.9. Bezrobocie w Gminie Drużbice
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie
w ostatnim kwartale 2019 r. wyniosła 107 osób. Wśród ogółu bezrobotnych Powiatu
Bełchatowskiego mieszkańcy naszej gminy stanowili 12,23%. Porównując stan bezrobocia
z analogicznym okresem roku ubiegłego Powiatowy Urząd Pracy podkreśla, że liczba
bezrobotnych w Gminie Drużbice zmniejszyła się zaledwie o 8 osób. Niewiele zmniejszyła się
również liczba osób długotrwale bezrobotnych, w 2019 r. były to 52 osoby, a w 2018 r. 64.
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2. STAN FINANSÓW GMINY
2.1. Budżet i jego wykonanie w 2019 r.
Budżet na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr IV/26/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia
28 grudnia 2018 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 15
uchwałami Rady Gminy Drużbice oraz 34 zarządzeniami Wójta Gminy Drużbice, które podyktowane
były głównie zmianami:
Ø planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych
przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np.: dotacje na pomoc
materialną dla uczniów, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego dla rolników, na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny, na zadania
oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne,
Ø planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami
społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.
Na koniec roku 2019 budżet gminy był wyższy od uchwalonego pierwotnie o ponad
4 mln 900 tys. zł i wynosił 25.840.515, 82 zł. Wykonany został w 99,98%, w tym:
1. Dochody ogółem - 25.834.720,25 zł, tj. 99,98 %,
dochody bieżące – 23.654.683,55 zł, tj. 100,35 %,
dochody majątkowe – 2.180.036,70 zł, tj. 96,13 %,
2. Wydatki ogółem – 25.572.323,61 zł, tj. 95,30 %,
wydatki bieżące – 21.827.133,25 zł, tj. 96,82 %,
wydatki majątkowe – 3.745.190,36 zł, tj. 87,31 %.

2.2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Na plan 3.376.466,00 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 3.408.373,00 zł, tj. 100,94 %.
Podatki lokalne - na plan 2.312.700,00 zł, wykonano 2.336.136,37 zł, tj. 101,01 %, z tego:
– podatek od nieruchomości – 1.661.068,78 zł,
– podatek rolny – 363.690,51 zł,
– podatek leśny – 79.328,94 zł,
– podatek od środków transportowych – 232.048,14 zł,

2.3. Pożyczki i kredyty
Przychody – w budżecie gminy zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie 1.500.000,00 zł, Gmina w 2019 r. zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości
1.500.000,00 zł, w tym:

•

- kredyt długoterminowy w banku krajowym – 1.500.000,00 zł,
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- pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Łodzi – 0,00 zł,
Rozchody – w 2019 roku zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki
w wysokości 1.073.924,12 zł, w tym:
- kredyty długoterminowe w bankach krajowych – 920.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Łodzi – 153.924,12 zł,
•

Kwota długu Gminy Drużbice na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 8.559.450,81 zł, (33,13 %
w stosunku do wykonanych dochodów), w tym:
- kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych – 7.960.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi – 596.804,67 zł,
- zobowiązania z tytułu zawartej umowy (termin rozłożony na raty) – 2.646,14 zł.
•

2.4. Fundusz sołecki
W 2019 roku 31 sołectw Gminy Drużbice złożyło wnioski na kwotę 436.212,04 zł, dotyczące
funduszu sołeckiego na 2019 rok. W trakcie roku realizowano zadania i wydatkowano kwotę
412.426,79 zł, tj. 94,54 %.
Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Dział

Rozdział

Określenie

Wydatki
w 2019 r.

Transport i łączność

186.233,65

Drogi publiczne gminne

171.879,51

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.440,87

4270

Zakup usług remontowych

16.438,95

4300

Zakup usług pozostałych

122.751,83

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.247,86

Drogi wewnętrzne

14.354,14

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14.354,14

Administracja publiczna

2.846,52

Pozostała działalność

2.846,52

Zakup materiałów i wyposażenia

2.846,52

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

33.850,01

Ochotnicze straże pożarne

33.850,01

Wydatki na zakupy inwestycyjne

33.850,01

Oświata i wychowanie

3.000,00

Szkoły podstawowe

2.000,00

Zakup pomocy dydaktycznych

2.000,00

Pozostała działalność

1.000,00

Zakup pomocy dydaktycznych

1.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

96.730,88

Oświetlenie ulic, placów i dróg

89.200,88

§

600
600

60016

60017
6050
750
75095
4210
754
75412
6060
801
80101
4240
80195
4240
900
90015
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6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne

89.200,88

Pozostała działalność

7.530,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne

7.530,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

89.765,73

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

41.622,42

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23.705,14

4270

Zakup usług remontowych

3.700,00

4300

Zakup usług pozostałych

7.896,64

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.320,64

Pozostała działalność

48.143,31

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.675,85

4270

Zakup usług remontowych

15.060,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.216,50

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26.190,96

90095
6050
921
92109

92195

Tabela 1. Wydatki funduszu sołeckiego.

2.5. Pozyskane środki zewnętrzne
Fundusze unijne i inne tzw. programy zewnętrzne od kilkunastu lat pozwalają samorządom pozyskiwać dodatkowe pieniądze na realizację zadań, które bez takiego wsparcia – bazując wyłącznie na gminnym budżecie – nie byłyby możliwe do wykonania w tak krótkim okresie.
Dotyczy to głównie inwestycji, związanych m.in z budową dróg, obiektów sportowych czy
infrastruktury komunalnej.
W 2019 r. Gmina Drużbice pozyskała 4 430 884,92 zł. Konkursy, w których granty zostały
przyznane, dotyczą zarówno tzw. projektów twardych, ale również zadań z zakresu edukacji, czy
rozwoju osobistego mieszkańców (projekty miękkie).
INWESTYCJE DROGOWE
Kwota pozyskanych funduszy: 1 607 934,00 zł
383 657,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne
(źródło finansowania: Funduszu Dróg Samorządowych).
300 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne,
ze środków Gminy Kleszczów (źródło finansowania: Gmina Kleszczów).
661 010,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drużbice (źródło finansowania:
Funduszu Dróg Samorządowych).
63 267,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Patok – etap II ze środków
(źródło finansowania: budżetu Województwa Łódzkiego).
PROJEKTY EDUKACYJNE
Kwota pozyskanych funduszy: 405 899,36 zł
405
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„Przedszkolny

punkt marzeń” realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.
(źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).
PROJEKTY SPORTOWE
Kwota pozyskanych funduszy: 60 000,00 zł
60 000,00 zł budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice
w miejscowości Wadlew i Hucisko (źródło finansowania: budżetu Województwa Łódzkiego)
INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Kwota pozyskanych funduszy: 2 239 087,54 zł
2 112 390,25 zł projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice”
( źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).
39498,73 zł budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego
w miejscowości Zwierzyniec
(źródło finansowania: budżetu Powiatu Bełchatowskiego).
71422,56 zł budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Głupicka
(źródło finansowania: budżetu Powiatu Bełchatowskiego).
15776,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Drużbice w 2019 r.
(źródło finansowania: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi).
INWESTYCJE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Kwota pozyskanych funduszy: 42 774,00 zł
19 518,00 zł Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowany
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach
(źródło finansowania: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi).
23 256,00 zł Program Edukacji Ekologicznej pn. „Każdy uczeń wie, że wody nie
marnuje się” realizowany w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach
(źródło finansowania: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi).
MAŁE PROJEKTY LOKALNE
Kwota pozyskanych funduszy: 28 108,71 zł
8408,71 zł utworzenie placu zabaw w miejscowości Chynów
RAPORT O STANIE GMINY DRUŻBICE ZA ROK 2019

11

(źródło finansowania: budżet Województwa Łódzkiego).
10 000,00 zł na wykonanie bezpiecznej nawierzchni w obrębie istniejącego placu zabaw
w miejscowości Suchcice
(źródło finansowania: budżet Województwa Łódzkiego).
9 700,00 zł zadanie pn. „Teresiński plac zabaw i integracji – Ogóły”
(źródło finansowania: budżet Województwa Łódzkiego).
PROJEKTY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE CYFROWE
Kwota pozyskanych funduszy: 47 081,31 zł
47081,31 zł projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”
(źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

zdj. 1 Droga w Drużbicach w trakcie przebudowy

zdj. 2 Przebudowana droga Rasy- Bukowie Górne

zdj. 3 „Teresiński plac zabaw i integracji – Ogóły”

zdj. 4 Kurs komputerowy
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3. MIENIE KOMUNALNE

3.1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.:

grunty orne – 26.2501 ha,
lasy - 26.5966 ha,
budynki mieszkalne (komunalne) – 5 szt,
szkolne – 3 szt,
obiekty kulturalne (biblioteka publiczna) - 1 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 2019 r. nie dysponowała wolnymi lokalami komunalnymi. W raportowanym
okresie do Urzędu Gminy wpłynęły 2 podania o przyznanie lokalu komunalnego.
Gmina nie planowała inwestycji polegających na budowie nowych obiektów gminnych w związku
z tym, nie zostały oddane do użytku żadne nowe mieszkania komunalne.

3.2. Polityka czynszowa
Minimalne stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Drużbice
zostały określone Zarządzeniem Nr 0050.41.2012 z dnia 31 maja 2012r. Wójta Gminy Drużbice.
Stawka podstawowa czynszu wynosi 3,00 zł/m2 i podlega ona zróżnicowaniu ze względu na
standard mieszkania i tak:
a) mieszkania wyposażone we wszystkie instalacje – 100 % ,
b) mieszkania bez centralnego ogrzewania – 90 %,
c) mieszkania bez gazu przewodowego – 90 %,
d) mieszkania z łazienką i WC (bez co i gazu przewod.) - 75%,
e) mieszkania tylko z WC lub łazienką – 60%,
f) mieszkania tylko z wodą i kanalizacją – 45 %,
g) mieszkania bez żadnych urządzeń – 30 %.
Zgodnie z § 1 ust 3 cytowanego zarządzenia ustalona stawka czynszu za 1m2 powierzchni
użytkowej lokali mieszkalnych ulega ponadto podwyższeniu lub obniżeniu ze względu na:
a) położenie budynku w miejscowości będącej siedzibą Gminy – podwyższenie o 10 %,
b) usytuowanie budynku – bliskość tras komunikacyjnych ( do 1 km) – podwyższenie o 10 %,
c) stan techniczny budynku – wysoki standard techniczny – podwyższenie o 10 %,
d) stopień zniszczenia – obniżka o 10 %,
e) usytuowanie mieszkania – I piętro podwyżka o 10 %, parter podwyżka o 5 %.
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3.3. Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. dokonano sprzedaży gruntów niezabudowanych
o ogólnej powierzchni – 0,3 ha. Dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 68.205,00 zł. Z kolei dochód
Gminy z wpłat i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego kształtował się na poziomie
479,47 zł.

3.4. Dzierżawa gruntów
W 2019 r. oddano w dzierżawę nieruchomości będące własnością Gminy Drużbice o łącznej
powierzchni 5,4456 ha. Dochód z tytułu dzierżawy wyniósł – 900 zł.

4. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
GOSPODARKA WODNO - KANALIZACYJNA

4.1. Działalność Gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Urząd Gminy w Drużbicach eksploatuje ujęcia wody wraz ze stacjami i sieciami
wodociągowymi dostarczającymi wodę 5144 mieszkańcom. 95% mieszkańców ma zapewniony
dostęp do gminnej sieci wodociągowej.
Na terenie gminy Drużbice znajdują się trzy czynne ujęcia wody:
– 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
w/w rozporządzenia.
Średnia dobowa zdolność produkcyjna, zgodna z pozwoleniami wodnoprawnymi,
wszystkich ujęć to 2 268 m3/d. W 2019 roku ujęcia wyprodukowały łącznie 398 987 m3 wody
przy zdolnościach produkcyjnych na poziomie 827 820 m3 na rok, zatem zdolności produkcyjne
ujęć wody w 2019 r. na terenie gminy Drużbice zostały wykorzystane w 48%.
Dane dotyczące procesu produkcji wody w 2019 roku na poszczególnych ujęciach
kształtowały się następująco:
- SUW Głupice produkcja w 2019 roku - 82 347 m3 przy zasobach 255 500 m3 na rok, ujęcie
wykorzystano w 32% w stosunku do możliwości produkcyjnych.
Średnia dobowa produkcja wody liczona, jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego SUW
Głupice wynosi 225 m3/dobę.
Długość sieci wodociągowej – 36,71 km.
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.
(1 539 osób).
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- SUW Wadlew produkcja w 2019 roku - 110 772 m3 przy zasobach 184 325 m3 na rok, ujęcie
wykorzystano w 60% w stosunku do możliwości produkcyjnych.
Średnia dobowa produkcja wody liczona, jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego SUW
Wadlew wynosi 303 m3/dobę.
Długość sieci wodociągowej – 48,607 km.
Obsługiwane miejscowości: Brzezie, Czarny Las, Chynów, Depczyk, Józefów, Podstoła, Zalesie,
Rawicz, Rawicz Podlas,Skrajne, Wadlew, Zabiełłów, Zwierzyniec, Gręboszów nr 33 – 46 (1 576
osób).
- Hydrofornia Suchcice produkcja w 2019 roku - 205 869 m3 przy zasobach 387 995 m3 na
rok, ujęcie wykorzystano w 53% w stosunku do możliwości produkcyjnych.
Średnia dobowa produkcja wody liczona, jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego
hydroforni Suchcice wynosi 564 m3/dobę.
Długość sieci wodociągowej – 55,23 km.
Długość sieci wodociągowej m. Kobyłki gm. Grabica – 2,5 km
Obsługiwane miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Gadki, Hucisko, Katarzynka, Kącik,
Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Suchcice, Stefanów, Teresin, Wdowin, Wdowin Kolonia, Żbijowa,
Rożniatowice, Wola Rożniatowska (2031 osób).
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 1868 przyłączy
wodociągowych w tym 1789 do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.
Jak pokazują dane, ogólna produkcja wody w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018,
zwiększyła się tylko o około 1 %. Jednakże analizując produkcję poszczególnych ujęć widać, że
wydobycie wody na SUW Głupice spadło o około 5%, z kolei na SUW Wadlew i Hydroforni
Suchcice wzrosło kolejno o 6% i 2%.

M

imo tego, 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, gdy na swoje działki letniskowe
przyjeżdżają mieszkańcy okolicznych miast.
Wysokie zużycie wody jest spowodowane wykorzystaniem jej do podlewanie trawników, ogrodów,
czy rabatek kwiatowych, a to w przyszłości może prowadzić do obniżenia lustra wody w studniach
i w konsekwencji do jej braku. Warto zatem pamiętać, że woda z sieci wodociągowej powinna
służyć przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych i produkcji rolniczej! Tylko
sukcesywna i konsekwentna edukacja mieszkańców pozwoli zachować ciągłość dostaw wody
dla wszystkich odbiorów oraz zabezpieczy ujęcia przed nadmierną eksploatacją i uszkodzeniem.
RAPORT O STANIE GMINY DRUŻBICE ZA ROK 2019
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Coraz częstsze okresy bez opadów deszczu, powodują powstanie suszy hydrologicznej szczególnie
niebezpiecznej dla płytkich ujęć wody podziemnej takich jak Suchcice.
Dlatego należy rozważyć budowę nowej studni na ujęci wody w Suchcicach, ujmującej wodę
z kredowego poziomu wodonośnego.
W przyszłości należy również rozważyć modernizację istniejących sieci wodociągowych
lub budowę nowych - tranzytowych, w szczególności w miejscowościach:
– Głupice - Drużbice - Kolonia – budowa nowej sieci,
– Suchcice – Bukowie Dolne – Kącik – Wola Rożniatowska – budowa nowej sieci połączona
z modernizacją istniejącej sieci,
– Suchcice - Bukowie Górne – Rasy - Nowa Wieś – Teresin - Wola Rożniatowska – modernizacja
sieci,
– Teofliów – Stoki – Wola Rożniatowska – modernizacja,
– Głupice – Drużbice – Wadlew – modernizacja.

D

alszej modernizacji wymagają również ujęcia wody, a w szczególności SUW Wadlew.
Na Stacji Uzdatniania Wody w Wadlewie konieczne jest dostawienie dodatkowego zbiornika
magazynującego wodę o pojemności minimum 100 m3. W tej chwili ujęcie jest wyposażone
w jeden zbiornik stalowy o pojemności zaledwie 50 m3, co powoduje, że ujęciu grożą przerwy
w dostawie wody, gdy braknie jej 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.
Ponadto na ujęciach 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 studni ujęć wody, czy pełnej diagnostyce technicznej
pracy głębinowych agregatów pompowych i układów pompowych.

4.1.1. Jakość wody w Gminie
Woda produkowana przez Gminę Drużbice jest pod stałym nadzorem Sekcji Higieny
Komunalnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.
Pobór próbek wody przez pracowników PPIS w Bełchatowie w ramach kontroli urzędowej, jak
również w ramach kontroli wewnętrznej przez gestora sieci, odbywa się w oparciu o harmonogram
poboru próbek wody, zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Łodzi.
W przesłanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bełchatowie ocenie obszarowej
jakości wody do spożycia na terenie gminy Drużbice za 2019 rok z dnia 10.03.2020 r. stwierdza
się, że sytuacja dot. jakości wody do spożycia jest stabilna i można ją ocenić jako dobrą.
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N

iestety, w wodociągu Głupice, w miesiącu październiku, wystąpiło przekroczenie
parametrów mikrobiologicznych (obecność bakterii z grupy coli), co skutkowało brakiem
przydatności wody do spożycia i zamknięciem tego wodociągu na mocy decyzji PPIS w Bełchatowie.
O zdarzeniu natychmiast poinformowani zostali odbiorcy wody korzystający z tego wodociągu.
Zorganizowano dla nich beczkowozy oraz wodę butelkowaną, którą dostarczali pracownicy
Referatu Remontowo - Technicznego.
Po wykryciu nieprawidłowości, podjęto natychmiastowe działania naprawcze polegające na:
chlorowaniu i płukaniu sieci wodociągowej. Skontrolowano również proces uzdatniania wody oraz
stan wizualny urządzeń, studni i armatury zamontowanej na SUW Głupice. Wykonane ponownie
badania nie wykazały żadnych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych na w/w wodociągu.
Utrudnienia dla odbiorców wody trwały 5 dni.
Trudno jednoznacznie wskazać źródło zanieczyszczenia wody, czy były to np. studnie,
oderwanie się biofilmu rozwijającego się na powierzchni przewodów wodociągowych na skutek
zmiany ciśnienia, czy też sam proces uzdatniania wody. Gestor sieci nie posiada własnego,
akredytowanego laboratorium badającego próbki wody, a tylko w takim przypadku jest możliwe
natychmiastowe pobranie próbek wody z każdego etapu procesu produkcji wody i określenie
przybliżonego źródła zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
To zdarzenie pokazało, że należy zwrócić szczególną uwagę na każdy etap produkcji i dystrybucji
wody. Utwierdziło nas również w przekonaniu, że gwałtowne zwiększenie lub zmniejszenie
produkcji wody, szczególnie na stacjach uzdatniania wody (Wadlew, Głupice), może mieć bardzo
istotny wpływ na jakość wody przeznaczonej do spożycia.
Na sieci wodociągowej w 2019 roku zanotowano 6 awarii, które usunęli pracownicy
Referatu Remontowo - Technicznego Urzędu Gminy w Drużbicach.

4.2. Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
Na terenie gminy Drużbice znajdują się 4 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane
w miejscowościach: Drużbice - Kolonia, Rasy, Bukowie Dolne i Głupice.
Długość sieci kanalizacyjnej to 4 km, a liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 104, w tym do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 102. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 721 osób
tj. 14% mieszkańców gminy.
W 2019 roku wszystkie oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Drużbice oczyściły 11 450 m3
ścieków. Na poszczególnych oczyszczalniach ścieków w 2019 roku odprowadzono następujące
ilości ścieków:
- Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Głupice
Ilość ścieków oczyszczonych – 1 219 m3 - 63 % Q max z pozwolenia wodnoprawnego.
Obsługiwane miejscowości: Głupice - Parcela blok mieszkalny i posesja nr 8 (62 osoby).
- Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bukowie Dolne
Ilość ścieków oczyszczonych – 1 927 m3 - 32 % Q max z pozwolenia wodnoprawnego.
Obsługiwane miejscowości: Bukowie Dolne - 5 bloków mieszkalnych i jeden budynek mieszkalny
(164 osoby).
RAPORT O STANIE GMINY DRUŻBICE ZA ROK 2019
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- Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Drużbice - Kolonia
Ilość ścieków oczyszczonych – 3 387 m3 - 61 % Q max z pozwolenia wodnoprawnego.
Obsługiwane miejscowości: Drużbice - Kolonia - działki (163 osoby).
- Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rasy
Ilość ścieków oczyszczonych – 4 917 m3 - 58 % Q max z pozwolenia wodnoprawnego.
Obsługiwane miejscowości: Bukowie Górne i część miejscowości Rasy (342 osoby).
Ścieki surowe i oczyszczone są regularnie badane przez specjalistyczne laboratorium
pod względem zgodności badanych parametrów z parametrami określonymi w pozwoleniach
wodnoprawnych.
Oczyszczalnie
ścieków
na
terenie gminy Drużbice do oczyszczania ścieków
socjalno-bytowych i nie, są wyposażone w punkt zrzutu ścieków. Wywóz ścieków bytowych
z bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, w gospodarstwach, które nie są podłączone
do gminnej sieci kanalizacyjnej, wykonują firmy zewnętrzne posiadające koncesję wydana przez
Urząd Gminy w Drużbicach. Na sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalniach ścieków w 2019 roku
zanotowano 7 awarii, które usunęli pracownicy Referatu Remontowo - Technicznego Urzędu
Gminy w Drużbicach.

W

najbliższym czasie należy rozważyć wymianę dyfuzorów powietrza
w oczyszczalniach ścieków w m. Drużbice - Kolonia, Bukowie Dolne i Rasy.
Lokalizacja oczyszczalni ścieków w m. Drużbice - Kolonia w pobliżu kościoła i budynku mieszkalnego
wymaga zastosowania obudowy dźwiękochłonnej dla dmuchawy powietrza.

4.3. Infrastruktura drogowa
W 2019 roku na terenie Gminy Drużbice wyremontowano 1,09 km dróg gminnych, natomiast
zmodernizowano oraz przebudowano 3,81 km.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej należały:
•

Przebudowa drogi gminnej w m. Rasy - Bukowie Górne, gm. Drużbice na długości
2081,75 m obejmująca: demontaż i montaż nowych przepustów rurowych, mechaniczne
czyszczenie nawierzchni, wyrównanie nawierzchni warstwą wyrównawczą (wiążącą)
z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości
po zagęszczeniu 4 cm, oczyszczenie i odmulenia rowów przydrożnych, wykonanie
obustronnych poboczy z kruszywa, oznakowanie pionowe i poziome. (Dofinansowanie z FDS).

•

Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice - Kol.
na długości 729,37 m obejmująca wykonanie: jezdni, zjazdów, chodnika, poboczy, odwodnienia
oraz oznakowania pionowego i poziomego. (Dofinansowanie z FDS ).
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•

Przebudowa drogi w m. Patok obejmująca wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na
długości około 1000 mb, a na długości 400 mb wykonanie trzykrotnego powierzchniowego
utrwalenianawierzchnidrogowejemulsjąasfaltowąigrysemkamiennym.(Dofinansowaniez FOGR).

B

ardzo poważnym utrudnieniem w realizacji zadań drogowych jest wejście w życie
przepisów nakładających na gminy obowiązek budowy kanałów technologicznych, w przypadku
realizacji inwestycji drogowych w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, co znacznie
wydłuża procedury oraz zwiększa koszty inwestycji.

4.3.1. Działalność Referatu Remontowo-Technicznego w zakresie bieżących remontów dróg gminnych oraz utrzymania terenów zielonych
W 2019 roku Referat Remontowo - Techniczny prowadził prace remontowe na drogach
gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Drużbice.
Remonty i naprawy polegały głównie na:
– na drogach szutrowych, utwardzonych tłuczniem – na uzupełnieniu ubytków 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, Podstoła, Chynów,
Zwierzyniec,
– 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 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 w 2019 r. zużyto około 10
ton soli i 80 ton piasku.
W okresie od czerwca do listopada 2019 r. prowadzone były również prace związane
z wykaszaniem poboczy oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych.
Regularne koszenie (minimum 2 razy w roku) wpłynęło na utrzymanie ich drożności, co pozwalało
na swobodny przepływ wody i ograniczyło lokalne podtopienia i zalewanie posesji położonych
przy rowach.
Pracownicy Referatu RT wykonywali również regularne prace polegające na przycinaniu
krzewów oraz pielęgnacji kwiatów, rabatek znajdujących się przy budynkach UG Drużbice, placu
zabaw w Teresinie, Bukowiu Dolnym i Stokach.
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4.4. Oświetlenie uliczne
W roku 2019 wykonano rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego, w wyniku której
powstało 65 nowych punktów oświetleniowych w miejscowościach: Wdowin Kolonia –
Hucisko (8 sztuk), Teofilów (5 sztuk), Wadlew (9 sztuk), Kącik (1 sztuka), Wdowin (4 sztuki),
Wdowin Kolonia (6 sztuk), Chynów (3 sztuki), Rawicz (19 sztuk), Rawicz - Mysoki (9 sztuk),
Czarny Las (1 sztuka).

4.5. Rozbudowa infrastruktury technicznej
W roku 2019 wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 816,10 m z rur
PE Ø 110 mm wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Głupicka. Zrealizowano także budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w m. Zwierzyniec. Obie inwestycje były
zrealizowane z udziałem środków finansowych z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

4.6. Rozwój i poszerzenie funkcji obiektów dydaktycznych, kulturalnych
oraz sportowo - rekreacyjnych
Tworzenie, doposażanie i rozbudowa nowych i istniejących miejsc rekreacji w gminie,
jest tak samo ważna jak pozostałe inwestycje, które wpływają na poprawę jakości życia. Dzięki
boiskom, placom zabaw, czy siłowniom „pod chmurką” mieszkańcy mają możliwość rozwoju
osobistego, nawiązywania kontaktów międzysąsiedzkich, a także inicjowania aktywnych form
spędzania wolnego czasu.
W minionym roku w miejscowości Hucisko na zagospodarowanym już terenie wokół
świetlicy wiejskiej powstał plac zabaw.

.
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W Wadlewe powstała siłownia zewnętrzną i plac zabaw.

Ponadto utworzono plac zabaw w miejscowości Chynów, na którym zamontowano: huśtawkę
wahadłową podwójną, huśtawkę wagową oraz zestaw zabawowy (zestaw zabawowy składający się
z podestu ze zjeżdżalnią oraz wejścia na podest w postaci drabinki).
Z kolei na istniejącym placu zabaw w Suchcicach wykonano nawierzchnię bezpieczną z pianki
poliuretanowej grubości 6 cm na powierzchni 50 m2.

5. ŁAD PRZESTRZENNY
5.1. Planowanie przestrzenne
Powierzchnia gminy Drużbice objęta Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego wynosi blisko 30 ha. Jest to więc zaledwie 0,26% całej powierzchni gminy.
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.
Obecnie obwiązują 3 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi są
to:
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•

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”.

5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” to dokument
sporządzony dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne
zasady zagospodarowania terenów. Dodatkowo koordynuje ustalenia planów miejscowych
i promuje gminę na zewnątrz.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice”
określa Uchwała Nr XXII/137/01 z dnia 28.06.2001 r. i Uchwała Rady Gminy Drużbice
Nr XXIV/261/2017 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice.

5.3. Decyzje o warunkach zabudowy
W roku 2019 zostało wydanych 107 decyzji o warunkach zabudowy i 21 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 2019 r. wynosił 62 dni - nigdy nie został przekroczony
wymagany termin. Czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosił natomiast jeden
miesiąc plus czas oczekiwania na uzgodnienia (w sumie średnio dwa miesiące).
Na wydanych w 2019 r. 107 decyzji o warunkach zabudowy przypada:
- 106 decyzji pozytywnych,
- 0 decyzji odmawiających wydania DWZ,
- 1 decyzja o umorzeniu postępowania.

6. ŚRODOWISKO

6.1. Informacje ogólne o odbiorze odpadów
Gmina w 2019 r., podobnie jak w latach ubiegłych, systemem objęła odbiór
i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz wyposażenie
tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów,
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jak również organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz
obwoźną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku.
Zamówienia na lata 2018-2019 udzielono firmie EKO-REGION sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wartość przedmiotu umowy to 596.160,00 zł brutto na
okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
W ramach systemu gospodarki odpadami właściciele nieruchomości zamieszkałych mieli
możliwość prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, czyli w gospodarstwie domowym,
bezpośrednio na nieruchomości. W sumie w 2019 r. na terenie gminy Drużbice odebrano 1018,
839 Mg wszystkich odpadów komunalnych. Szczegółowy podział na poszczególne frakcje
przedstawia tabela nr 2.
Rodzaj odpadów6)
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Urządzenia zawierające freony
Leki inne niż wymienione w 200131
Baterie i akumulatory inne niż wymienione
200133
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 200121 i 200123 za-

Masa odebranych odpadów
komunalnych7) [Mg]
381,627
171,731
5,660
111,171
3,500
0,014
0,030
0,080
0,016

wierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123
i 200135
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Łącznie

0,040
131,44
105,420
108,110
1018,839

Tabela 2. Łączna ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Drużbice w 2019 r.
Odpady komunalne zmieszane i segregowane odbierane były z częstotliwością 1 raz
w miesiącu natomiast odpady szklane, opakowania z papieru oraz zużyte baterie jeden raz na
kwartał.

6.2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Drużbicach – Kolonii 86 (plac za pocztą) czynny jest w każdą sobotę (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od
pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.
Tabela nr 3. pokazuje szczegółowe informacje na temat odpadów zebranych w minionym roku
w PSZOK- u.
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Masa odebranych odpadów
Masa zebranych odpadów
Rodzaj odpadów6) Rodzaj odpadów
komunalnych7) [Mg]komunalnych [Mg]
Niesegregowane (zmieszane) odpady komuOpakowanie z tektury i papieru 381,627
9,820
nalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
171,731
Opakowania z tworzyw sztucznych
37,380
Opakowania z papieru i tektury
5,660
Opakowania ze szkła Zużyte opony
111,171
14,440
Zużyte opony
3,500
ze szkła
0,960
Urządzenia zawierające Opakowania
freony
0,014
Leki inne niż wymienione w 200131
0,030
Zmieszane
z betonu, gruzu ceglaneBaterie i akumulatory
inne niżodpady
wymienione
go, odpadowych materiałów ceramicznych
i
0,080
82,440
200133
elementów
wyposażenia inne niż wymienione
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
w 170106
inne niż wymienione w 200121 i 200123 za0,016
wierające niebezpieczne składniki
Odzież
5,570
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczLampywfluoroscencyjne
i inne odpady zawiene inne niż wymienione
200121, 200123
0,040
0,050
rające rtęć
i 200135
Inne niewymienione frakcje zbierane w spoUrządzenia zawierające freony 131,44
1,400
sób selektywny
Odpady ulegające biodegradacji
105,420
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Odpady wielkogabarytowe
108,110
inne
niż
wymienione
w
200121
i
200123
za1,430
Łącznie
1018,839
wierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i
200135

0,690

Odpady ulegające biodegradacji

29,840

Odpady wielkogabarytowe

38,190

Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach

16,340

SUMA

238,550

Tabela 3. Informacja o zebranych odpadach komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Ponadto Gmina Drużbice zorganizowała obwoźną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
z gospodarstw domowych. Obsługa tego 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. Były to m.in.:
- 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.).
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6.3. Opłaty za wywóz nieczystości
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów
komunalnych w sposób selektywny, od lutego 2019 r. zobowiązani byli do uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w stawce 10 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą
na nieruchomości. W przypadku zadeklarowania braku segregacji odpadów stawka ta wynosiła 20
zł miesięcznie. Ponadto odbierane były odpady komunalne z nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zlokalizowane na terenie gminy Drużbice.
Stawka za odbiór odpadów to opłata ryczałtowa w wysokości 90,00 zł/rok (segregacja),
180,00 zł/rok (brak segregacji).

6.4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
Koszty odbioru odpadów i zagospodarowania odpadów w 2019 r. przedstawiają poniższe
tabele.
Koszty 2019 rok

Kwota bruמּo, zł

odbiór i zagospodarowanie odpadów
z nieruchomości

500.664,00 zł

odbiór i zagospodarowanie odpadów
gromadzonych w PSZOK Drużbice

29.808,00

odbiór i zagospodarowanie odpadów w ramach
zbiórki obwoźnej (2x w roku)

65.688,00

Tabela 4. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w 2019 r.
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.
Wpływy

2019 rok

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów

549.180,55 zł

Zaległości: na koniec roku

2019 rok

Zaległości

71.252,30 zł

Tabela 5. Wpływy, zaległości i nadpłaty - 2019 r.
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.
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Upomnienia

Ilość, szt.

Kwota z upomnień

Wystawione
upomnienia

179

65.382,80 zł

Tabela 6. Upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019 r.

6.5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 - 2032
W roku 2019 na terenie gminy Drużbice prowadzony był Program odbioru wyrobów
zawierających azbest. Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy, na której znajdowały
się wyroby azbestowe, głównie w postaci płyt cementowo - azbestowych wykorzystywanych na
pokrycia dachowe, mógł skorzystać z dotacji w wysokości 100% kosztów odbioru, transportu
oraz unieszkodliwienia tych wyrobów.
W ramach programu w 2019 roku złożone zostały 22 wnioski na szacowaną do odbioru ilość
wyrobów azbestowych wynoszącą 52,640Mg. Wartość brutto planowanej usługi to 18.589,79 zł.
W związku z późnym terminem otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, termin realizacji zadania został przeniesiony na
2020r. Otrzymana dotację na to zadanie wyniosła 15.776,00 zł, co odpowiada 90% szacowanej
kwoty całkowitej.

6.6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2019 roku
Program obejmował w 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.
W 2019 r. zwierzęta bezdomne, zgodnie z zawarta umową, trafiały do Schroniska dla
zwierząt w Bełchatowie. Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019
roku Gmina Drużbice zapewniła w budżecie kwotę 80.000,00 zł
Podsumowanie 2019 roku:
odebrano 18 psów, do adopcji przekazano 21 psów, liczba eutanazji – 5.

Stan zwierząt w schronisku na dzień 31.12.2019 r.
to 14 psów. Wydatki poniesione na realizację
zadania w 2019 r. to 79 084,72 zł.
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6.7. 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 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”. Celem programu było 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 była likwidacja starego źródła ciepła na paliwo
stałe oraz zastąpienie go przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła
spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. 15 października 2019 roku
zakończono realizację ww. projektu. W ramach zadania w 2019 roku z programu skorzystało 23
Odbiorców Końcowych, którym zrefundowano poniesione wydatki w wysokości do 50% wartości
kosztu kwalifikowalnego zadania. Realizacja programu obejmowała wymianę wysoce emisyjnego
źródła ciepła tj. pieców starej generacji opalanych węglem kamiennym na kotły automatyczne
nowej generacji na węgiel kamienny – 5 klasa, eko – projekt (16 szt.), kotły na gaz płynny (6 szt.)
oraz ogrzewanie elektryczne (1 szt.) Łączne koszty kwalifikowalne powyższych inwestycji to: 390
174,25 zł, w tym 187 967,71 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.
W latach 2018-2019 z programu skorzystało 35 mieszkańców Gminy Drużbice realizując
inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła o wartości 602 698,25 zł, w tym 282 877,71 zł
– dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

6.8. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych –
zabytki w Gminie Drużbice
Na terenie gminy Drużbice figuruje osiem obiektów zabytkowych wpisanych do Rejestru
Zabytków Województwa Łódzkiego.
Do takiego rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku
nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.
Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
a także jego nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna (art. 8, 9 pkt. 1, 2).
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Lp.

Miejscowość

Obręb

1.

Bukowie Dolne

Bukowie Dolne

2.

Bukowie Dolne

Bukowie Dolne

3.

Głupice

Głupice
(dawny obręb
Głupice R.Z.S.)

4.

Suchcice

Suchcice

5.

Suchcice

6.

Wrzosy

Bukowie Górne

7.

Wrzosy

8.

Drużbice - Kolonia

Obiekt

Datowanie

Dwór w zespole
dworsko parkowym
Park w zespole
dworsko parkowym
Park w zespole
dworsko parkowym
Kościół Parafii
Rzymsko–Katolickiej
p. w. św. Ignacego
Loyoli
Park dworski
i zieleń wokół
Kościoła Parafii
Rzymsko-Katolickiej
p. w. św. Ignacego
Loyoli
Park w zespole
dworsko parkowym

2 poł. XVIII w.

Bukowie Górne

Dwór w zespole
dworsko parkowym

1920 r.

Drużbice - Kolonia

Kapliczka
przydrożna

XIX i XX w.

Suchcice

1 poł. XIX w.

XIX w.
XVIII/XIX w.

XVIII/XIX w.

1920 r.

Tabela 7. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa
Łódzkiego
Obszary i obiekty chronione na terenie gminy Drużbice tworzą:
– pomniki przyrody (Głupice: wieloobiektowy pomnik przyrody w postaci 7 dębów
szypułkowych, Józefów: dąb szypułkowy „Józef”),
– użytki ekologiczne (10 użytków ekologicznych, które stanowią bagna i śródleśne oczka
wodne. Ochrona tych terenów została ustalona w 2001 r. na obszarze o powierzchni
4,4000 ha).

W Gminie Drużbice obowiązuje również Gminna Ewidencja Zabytków przyjęta Zarządzeniem
Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Drużbice z dnia 16 stycznia 2017 r. zmienionym Zarządzeniem
Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy Drużbice. Prowadzona jest ona w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy objętych wojewódzką ewidencją zabytków w postaci
spisu, kart imiennych oraz dokumentacji zdjęciowej.
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Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:
1. Młyn wodny w miejscowości Chynów z przełomu XIX/XX wieku.
2. Młyn wodny w miejscowości Wdowin (Kuców) z XIX wieku.
3. Młyn wodny w miejscowości Drużbice Kolonia (Zalepa) z 1890 roku.
4. Zespół kościelny przy kościele Rzymsko - Katolickim p. w. św. Rocha w Drużbicach z 1906
roku.
5. Kościół Parafii Rzymsko – Katolicki p. w. św. Rocha w Drużbicach z 1906 roku.
6. Plebania przy Kościele Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. św. Rocha w Drużbicach z 1906
roku.
7. Cmentarz Rzymsko – Katolickiej w miejscowości Drużbice z I połowy XIX wieku.
8. Układ przestrzenny w Drużbicach z 1386 roku.
9. Dom ludowy w Drużbicach nr 52 z XVIII wieku.
10. Drewniane domy prywatne w Drużbicach nr 53, 61, 75 z końca XIX w. - I poł. XX wieku.
11. Cmentarz Ewangelicki z miejscowości Rasy z I poł. XX wieku.
12. Cmentarz Ewangelicki z miejscowości Stoki z II poł. XIX wieku.
13. Układ przestrzenny (wieś sznurowa) w miejscowości Suchcice z 1336 roku.
14. Drewniane domy prywatne w Wadlewie nr 109, 137-138, 144, 149, 17, 18, 33, 68 z końca
XIX w. - I połowa XX wieku.
15. Dworek z parkiem w miejscowości Wdowin kolonia z II połowy XIX wieku.
16. Zespół dworski z miejscowości Bukowie Dolne z XIX wieku.
17. Dworek z parkiem w miejscowości Bukowie Dolne z I połowy XIX wieku.
18. Obora ze spichlerzem w miejscowości Bukowie dolne z końca XIX wieku.
19. Zespół dworski z miejscowości Głupice z I połowy XIX wieku.
20.Park w miejscowości Głupice z XVIII/XIX wieku.
21. Kościół Parafii Rzymsko – Katolicki p. w. św. Ignacego Loyoli z II połowy XVIII wieku.
22. Przykościelny cmentarz rzymsko – katolicki w Drużbicach - Kolonii z I połowy XIX wieku.
23. Park dworski w miejscowości Suchcice z końca XVIII/XIX wieku.
24.Zespół dworski w miejscowości Wrzosy z 1920 roku.
25. Dworek z parkiem w miejscowości Wrzosy z ok. 1920 roku.
26. Cmentarz Rzymsko – Katolicki w miejscowości Suchcice z XIX wieku.
27. Spichlerz w miejscowości Głupice z I połowy XIX wieku.
28. Kapliczka przydrożna w miejscowości Drużbice - Kolonia z XIX i XX wieku.
Wszystkie te obiekty zachowały swoją historyczną i architektoniczną wartość.
Gmina prowadzi 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 na stronie internetowej Gminy Drużbice
(www.druzbice.pl) zakładka poświęcona zabytkom.
W 2019 r. zostały podjęte działania we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
polegające na aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Drużbice na lata
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2020-2024.
Na dzień 31.12.2019r. trwały uzgodnienia dotyczące projektu dokumentu.

7. REALIZACJA PROGRAMÓW, STRATEGII I POLITYK
7.1. Strategia rozwoju Gminy Drużbice na lata 2016 - 2025
Rozwój jednostek samorządu terytorialnego to długofalowy proces zmian mających
charakter celowy i prowadzący do poprawy stanu istniejącego. Kształtowanie polityki rozwoju
lokalnego wymaga kompleksowego podejścia. Jest to proces, który powinien być zaplanowany,
świadomy, skoordynowany i sterowany przez lokalne struktury.
Strategia rozwoju gminy jest dokumentem fakultatywnym określającym gospodarcze cele
rozwojowe gminy. Jest to scenariusz rozwoju gminy – wizja zmian w oparciu o określone obszary
priorytetowe. Strategia rozwoju Gminy Drużbice na lata 2016-2025 została przyjęta stosowną
uchwałą w marcu 2016 roku, a w czerwcu zaktualizowana.
Dla zapewnienia kontroli nad stopniem realizacji poszczególnych celów strategii rozwoju
gminy Drużbice 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.

Obszar priorytetowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODOWISKO NATURALNE
Cel strategiczny: PEŁNA I NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ CZYSTE
ŚRODOWISKO NATURAlNE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Cel operacyjny: GMINA ZAPEWNIAJĄCA WYSOKI POZIOM ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ
I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Działanie

Wskaźnik realizacji

Rozbudowa infrastruktury technicznej

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej
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∗ liczba powstałych oczyszczalni
przydomowych – 1
∗ liczba powstałych nowych odcinków sieci
wodociągowej – 1
∗ długość (km) przebudowanych dróg 4,90 km
∗ liczba nowych punktów oświetleniowych
- 65
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Zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom

∗ ilość i rodzaj sprzętu zakupionego na
potrzeby OSP:
- 2 komplety ubrań specjalnych dla
strażaków biorących udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych.
- zbiornik przenośny na wodę
-3 pasy strażackie
* ilość szkoleń dla strażaków jednostek OSP
Strażacy ochotnicy z terenu Gminy
Drużbice brali udział w następujących
szkoleniach:
- szkolenie dowódców – 2 przeszkolonych
strażaków;
- kurs podstawowy strażaków ratowników 10 strażaków
∗ liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - 3

Cel operacyjny: GMINA DBAJĄCA O ŚRODOWISKO
Działanie

Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy

Wskaźnik realizacji
∗ Ilość odpadów zbieranych od
mieszkańców – 1018,839 Mg
∗ powierzchnia (m2) zdemontowanych
pokryć dachowych zawierające azbest –
3 365 m2
∗ masa (Mg) zebranych wyrobów
zawierających azbest – 53,84 Mg
∗ ilość przeprowadzonych przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym- szkolenia,
warsztaty w zakresie ograniczenia tzw.
„niskiej emisji” – 1 szkolenie z zakresu
OZE i termomodernizacji

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
∗ liczba osób/rodzin
korzystających
z pomocy GOPS
według powodów
przyznania
- zasiłek stały – 24
- zasiłek okresowy
- 77
- zasiłek celowy – 75
- posiłek – 151
- schronienie – 2
Wzrost efektywności w rozwiązywaniu problemów społecznych
- odpłatność gminy
za pobyt w domu
pomocy społecznej
– 11
- wspieranie rodziny
i piecza zastępcza - 1
∗ liczba osób
bezrobotnych
z terenu gminy
zarejestrowanych
w PUP - 107
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Cel operacyjny: GMINA ROZWIJAJĄCA TOŻSAMOŚĆ I INTEGRUJĄCA LOKALNE
SPOŁECZEŃSTWO
Wskaźnik realizacji
Działanie
∗ liczba działań
wspierających
Przeciwdziałanie rozwarstwieniu lokalnego społeczeństwa
dziedzictwo
kulturowe, tradycje,
folklor – 20
Cel operacyjny: GMINA DBAJĄCA O ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO
Wskaźnik realizacji
Działanie
∗ liczba nowych
Rozwój i poszerzenie funkcji obiektów dydaktycznych, kulturalnych oraz
obiektów rekreacyjno
sportowo-rekreacyjnych
- sportowych – 5

Tabela 8. Wskaźniki realizacji zadań zapisanych w „Strategii Rozwoju Gminy Drużbice na lata
2016-2025” w roku 2019.

7.2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017 - 2022
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022 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. Głównym celem programu rewitalizacji
jest znalezienie sposobów do wyprowadzenia danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez
eliminację zjawisk i czynników, które spowodowały jego degradację.
Obszarem objętym rewitalizacją w gminie Drużbice jest obszar w miejscowości Drużbice,
Drużbice - Kolonia, Gręboszów. Zaproponowane działania rewitalizacyjne mają w szczególności
wpłynąć na rozwiązanie określonych problemów społecznych, przyczyniając się do poprawy
jakości życia mieszkańców. W tym celu określono dwa najważniejsze cele realizacji programu:

Cel 1.
Budowanie zintegrowanego społeczeństwa
poprzez wzmocnienie aktywności
społecznej i poprawę warunków życia
mieszkańców obszaru rewitalizacji

Cel 2.
Budowanie spójności przestrzennej
obszaru
rewitalizacji z uwzględnieniem możliwości
rozwoju potencjału gospodarczego
i poprawy w sferze inwestycji
prośrodowiskowych

Rysunek 5. Cele główne „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drużbice na lata 2017 2022”.
Poniższa tabela przedstawia wskaźniki dla projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji na
terenie Gminy Drużbice w roku 2019, w porównaniu do roku 2018.
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Cel

Stan na dzień
31.12.2018

Stan na dzień
31.12.2019

3,79%

3,79%

0

0

5 form
aktywności

5 form
aktywności

4 organizacje

4 organizacje

liczba podmiotów gospodarczych
liczba obiektów poddanych odnowie
z przeznaczeniem na cele społeczne
liczba obiektów poddanych
termomodernizacji

70 podmiotów

63 podmioty

0

1

1

0

długość przebudowanych odcinków dróg

0

0,723 km

Wskaźnik

Budowanie
zintegrowanego
społeczeństwa
poprzez
wzmocnienie
aktywności
społecznej
i poprawę
warunków życia
mieszkańców
obszaru rewitalizacji
Budowanie
spójności
przestrzennej
obszaru rewitalizacji
z uwzględnieniem
możliwości
rozwoju potencjału
gospodarczego
i poprawy
w sferze inwestycji
prośrodowiskowych

udział osób pobierających świadczenia
z GOPS
liczba osób korzystających
z nowopowstałej infrastruktury
społecznej
liczba prowadzonych form aktywności
i wydarzeń kulturalnych
liczba działających organizacji
pozarządowych

Tabela 9. Wskaźniki dla projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji na terenie Gminy Drużbice
w odniesieniu do celów „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022”.

7.3. Programy z zakresu Pomocy Społecznej
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Oﬁar Przemocy w rodzinie na
lata 2016 – 2020 za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Uchwałą nr XV/120/2016 Rady Gminy z dnia 21 marca 2016 r. przyjęła do realizacji
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata
2016 – 2020 oraz powołano do pracy Zespół Interdyscyplinarny z określeniem szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Drużbice to grupa ośmiu specjalistów z różnych instytucji:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej, Policji, Sądu Rejonowego
w Bełchatowie, Służby Zdrowia oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
którzy łącząc swoją wiedzę, mają za zadanie nieść pomoc osobom pokrzywdzonym i przeciwdziałać
zjawisku przemocy na terenie gminy.
W roku 2019 odbyły się cztery posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz 38 posiedzeń grup roboczych. Ustalano na nich m.in. sposób realizacji zadań, w tym
związanych z działalnością informacyjną i szkoleniową, analizowano bieżące problemy, ustalano
plany działań w przypadku konkretnych rodzin uwikłanych w przemoc, wypracowywano skuteczne
strategie współpracy poszczególnych służb. W roku 2019 zakończono procedurę „Niebieskie
Karty” w 13 rodzinach.
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Cele i założenia Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Drużbice
- zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie
(program korekcyjno - edukacyjny dla 10
sprawców przemocy)

INTERDYSCYPLINARNEGO
(rozpowszechnianie informacji

PRZEMOCY.

W 2019 r. w szkołach na terenie gminy Drużbice podejmowane były działania w ramach
profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych oraz promocji zdrowia. W każdej placówce
odbyły się spektakle i warsztaty profilaktyczne o tematyce zapobiegania nadużywania alkoholu,
narkotyków oraz cyberprzemocy i zachowań agresywnych.
Na godzinach do dyspozycji wychowawcy w poszczególnych klasach poruszane były
tematy przeciwdziałania przemocy, rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy, asertywności
i szacunku do innych ludzi. Ucząc dzieci umiejętnego wykorzystania czasu wolnego realizowano
w tym zakresie:wyjazdy i wycieczki, konkursy przedmiotowe oraz godziny pozalekcyjne. Ponadto
pedagodzy szkolni byli w stałym kontakcie z Sądem Rejonowym w Bełchatowie oraz kuratorem
sądowym, GOPS- em, asystentem rodziny oraz GKRPA. Ściśle współpracowano z rodzicami w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych sprawianych przez uczniów.
Na bieżąco przeprowadzano rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami dotyczące
rozwiązywania sytuacji problemowych w szkole i w domu rodzinnym ucznia.
Gminny Program Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice w roku 2019
Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice w roku 2019 określone
zostały w Uchwale Nr III/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
Źródłem finansowania zadań realizowanych w Programie są środki finansowe budżetu
Gminy Drużbice, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
które w 2019 roku wyniosły 52.859,49 zł.
Na terenie gminy Drużbice w 2019 r. funkcjonowało 13 punktów sprzedaży napojów
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alkoholowych, w tym 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży oraz 2 punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Inicjowaniem i realizowaniem działań ujętych w Programie zajmuje się Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach.
Na realizację zadań Programu wydatkowano łącznie 36.296,67 zł, w tym na:
* Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków (15.245,07 zł), w szczególności na:
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz
dotkniętych przemocą w rodzinie (9.912,07 zł),
- szkolenia członków Komisji (3.881,00 zł),
- zakup materiałów profilaktycznych (650,00 zł).
* Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci, młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowych i kulturalnych, a także na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych (21.051,60 zł), w szczególności na:
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w szkołach (2.400,00 zł),
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (4.200,00 zł),
- dofinansowanie wypoczynku letniego i „zielonej szkoły” dla dzieci i młodzieży (5.500,00 zł),
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (5.640,00 zł).
Wynagrodzenia członków Komisji wyniosły łącznie 17.801,00 zł.
Komisja podejmowała również czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego. W 2019 r. do Komisji wpłynęło 15 wniosków o podjęcie działań wobec
osób nadużywających alkoholu, łącznie w tym roku Komisja podejmowała działania wobec 20
takich osób i ich rodzin.
Rodziny, w których występuje problem alkoholowy kierowane były do skorzystania ze
specjalistycznej pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej oraz obejmowane były pomocą
w formie pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Zachęcano również osoby uzależnione i członków ich rodzin do korzystania z pomocy
grup samopomocowych i ułatwiano nawiązanie kontaktu z tymi grupami. W sytuacji podejrzenia
występowania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym wszczynana była procedura
Niebieska Karta.
Komisja podjęła współpracę z grupami rodzinnymi Al-Anon z Bełchatowa oraz ks.
proboszczami z parafii z terenu gminy. W ramach tej współpracy zorganizowała wystąpienia
członków wspólnoty we wszystkich kościołach podczas, których składali oni świadectwa o tym jak
zmieniło się ich życie dzięki udziałowi w spotkaniach Al-Anon. Działanie miało na celu przybliżenie
mieszkańcom gminy zagadnień związanych z uwikłaniem wszystkich członków rodziny w problem
alkoholowy, w tym związanych ze współuzależnieniem oraz wskazanie na możliwość i zasadność
korzystania z pomocy wspólnot takich jak Al-Anon.
Komisja zaangażowała się również w inicjatywę Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń
Abstynenckich polegającą na poparciu petycji skierowanej do Kancelarii Senatu RP o dokonanie
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zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmierzających do
delegalizacji reklamy i promocji napojów alkoholowych. Zebrano łącznie 170 podpisów poparcia.
Podczas Dożynek Gminnych Komisja zorganizowała „namiot profilaktyczny” Działanie miało
na celu m.in. promowanie wartość rodziny, wychowania bez przemocy, wspieranie harmonijnego
rozwoju dzieci i młodzieży poprzez chronienie ich przed zbyt wczesną inicjacją alkoholową,
rozwijanie pozytywnego myślenia, budowanie poczucia własnej wartości. Dzięki uprzejmości
Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, która udostępniła alkogogle osoby zainteresowane
mogły przekonać się jakie zaburzenia widzenia mogą wystąpić po spożyciu alkoholu. Rozdawano
również ulotki ostrzegające przed niebezpieczeństwami prowadzenia pojazdów pod wpływem
alkoholu oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wobec osób uwikłanych w problem alkoholowy, pozostających bez zatrudnienia działania
mające na celu ich aktywizację zawodową oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
podejmowane były przez zarówno przez członków Komisji jak i pracowników socjalnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach pracy socjalnej. Współpracowano w tym zakresie również
z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie oraz organizacjami pozarządowymi.
Osoby uzależnione i rodziny osób uzależnionych dotknięte ubóstwem i zagrożone
wykluczeniem społecznym otrzymywały pomoc finansową i niefinansową, w tym w postaci paczek
żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Gminny Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
W roku 2019 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 udzielono wsparcia 18 uczniom i dzieciom w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.
Wydano łączni 350 posiłków na ogólną kwotę 875,00 zł.
Przyznanie pomocy odbywało się bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
i bez wydawania decyzji administracyjnej. 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.
Program był finansowany ze środków własnych Gminy Drużbice oraz dotacji z budżetu
państwa. Środki własne gminy – 215,00 zł (20%); dotacja 660,00 zł (80 %).
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Drużbice za rok 2019
Program, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/403/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 08.10.2018r,
został powołany do realizacji na lata 2019-2021. Jego celem głównym jest wsparcie rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Koordynatorem
Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, który realizuje program
przy współpracy z Urzędem Gminy w Drużbicach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Drużbicach, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy
w Drużbicach, Policją, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, zakładami opieki zdrowotnej,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Sądem Rejonowym w Bełchatowie
i kuratorami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie i organizacjami
pozarządowymi.

36

RAPORT O STANIE GMINY DRUŻBICE ZA ROK 2019

Podjęte działania:
• POMOC DLA RODZIN
Rodziny z dziećmi, które nie są w stanie w oparciu o własne zasoby i możliwości pokonać
napotykanych zagrożeń dla ich prawidłowego funkcjonowania obejmowane były zgodnie
z potrzebami wielopłaszczyznową pomocą i wsparciem.
W 2019 r. wsparciem z systemu pomocy społecznej objęto 285 osób i rodzin z terenu gminy
Drużbice, w tym 43 rodziny z dziećmi. Występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych zdiagnozowano w 9 rodzinach.
Wybrane wydatki na świadczenia z obszaru polityki społecznej realizowane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach

lp.

Rodzaj
świadczenia

Liczba osób
w rodzinach

Kwota
świadczeń
w zł

1

Zasiłek stały

24

132.558

2.

Składki
zdrowotne

19

10.457

3.

Zasiłek okresowy

77

52.034

4.

Zasiłek celowy

75

10260

5.

Specjalny
zasiłek celowy

19

4.600

151

52.050

176

21.595

16

25.790

6.

7.
8.

Zasiłek celowy
/ Program
Posiłek w szkole
i w domu
Posiłki w szkole
/ Program
Posiłek w szkole
i w domu
Usługi
opiekuńcze

9.

Schronienie

2

12.285

10.

Pobyt w DPS
Wynagrodzenie
za sprawowanie
opieki

11

280.297

-

53.775

Praca socjalna

214

-

11.
12.

Tabela 10. Informacja o realizacji świadczeń z ustawy o pomocy społecznej w 2019 roku
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Rodzaj
świadczenie
Świadczenie
wychowawcze
Świadczenie
dobry start

Lp.
1.
2.

Liczba rodzin

Kwota wypłaconych
świadczeń

613

4.443.679,90 zł

440

188.700,00 zł

Tabela 11. Informacja o realizacji świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry start” w 2019 r.
Nazwa

Liczba osób/dzieci

Kwota wypłaconych świadczeń

zasiłek rodzinny

446

499240,05

dodatek z tytułu opieki nad
dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu
Wychowawczego dodatek
z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

20

63919,5

dodatek z tytułu urodzenia
dziecka

18

16080,2

dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka

9

13056,82

dodatek z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

31

32221,24

dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego

240

22833,53

dodatek z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania

104

47197,39

dodatek z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej

82

79212,34

jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka

35

36000

świadczenie rodzicielskie
zasiłek pielęgnacyjny
zasiłek pielęgnacyjny

21

116836,26

świadczenie pielęgnacyjne

129

261039,06

14

241177,8

10

52960,18

składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
opłacone za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne,
składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
opłacone za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne
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specjalny zasiłek opiekuńczy

4

29140

składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
opłacone za osoby pobierające
specjalny zasiłek
opiekuńczy składki na
ubezpieczenie emerytalne
i rentowe opłacone za osoby
pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy

3

6 142,32

zasiłek dla opiekuna

2

14 880

składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
opłacone za osoby pobierające
zasiłek dla opiekuna

2

40 94,88

świadczenie z Funduszu
Alimentacyjnego

38

138 120,96

Razem

-

1 674152,53

Tabela 12. Wydatki na świadczenia ogółem
– WSPIERANIE INTERDYSCYPLINARNE
W realizację wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
angażowani byli przedstawiciele różnych zawodów wspierających rodzinę. Pracownicy socjalni
współpracowali w tym zakresie z kuratorami Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego
w Bełchatowie, psychologami i pedagogami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełchatowie, funkcjonariuszami policji z Posterunku Policji w Drużbicach i Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie, pedagogami i wychowawcami ze szkół z terenu gminy i spoza gminy,
pracownikami służby zdrowia, jak również z asystentem rodziny.
• 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.
- zajęcia rekreacyjno-sportowe podczas ferii zimowych i wakacji,
- dofinansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
kolonii letnich i „zielonej szkoły” z programami profilaktycznymi dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
- dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Regionalnym Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, gdzie organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
w Zduńskiej Woli, 6 dzieci z rodzin wielodzietnych pojechało na 14-dniowe kolonie letnie do
Załęcza Wielkiego. Natomiast w wyniku współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Bełchatowie do Ośrodka Wczasowo-Konferencyjnego „Pilsko” w Korbielowie pojechało 6 dzieci
z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych lub niewydolnych wychowawczo.
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• PRACA Z ASYSTENTEM RODZINY
W roku sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał jednego asystenta
w pełnym wymiarze czasu pracy. Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi
wyniosły 42.143,19 zł. Asystent rodziny podnosił swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach
tj: warsztaty w zakresie sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Wsparciem asystenta rodziny objętych było 5 rodzin i 14 dzieci w tych rodzinach,
w tym 1 rodzina zobowiązana przez sąd do korzystania z tej formy pomocy. Są to rodziny
wieloproblemowe, w których poza problemami opiekuńczo-wychowawczymi występowały
również niepełnosprawność, długotrwała choroba, choroba alkoholowa, bezrobocie, bezradność
w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Działania asystenta rodziny polegały w szczególności na:
- ochronie małoletnich 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,
- wspieraniu w załatwianiu spraw urzędowych,
- motywowaniu do aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomocy
w poszukiwaniu szkoleń i zatrudnienia,
- pokazywaniu jak sprawnie i efektywnie wykonywać podstawowe obowiązki domowe,
- wskazywaniu jak poprawnie opiekować się i wychowywać dzieci, żeby zapewnić ich harmonijny
rozwój i przyszłą samodzielność życiową,
- wspieraniu emocjonalnemu, poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych.
• PARTYCYPACJA W KOSZTACH UMIESZCZANIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ
Gmina Drużbice współfinansowała pobyt 2 małoletnich dzieci, umieszczonych w poprzednich
latach w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Kwota poniesionych
wydatków z budżetu gminy (zadania własne) 27.308,30 zł. W roku sprawozdawczym nie
umieszczono żadnego dziecka w pieczy zastępczej, żadne dziecko nie powróciło do rodziny
naturalnej. Jedno dziecko od 2018 r. przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „ Karta Dużej Rodziny”
W roku 2019 do Urzędu Gminy w Drużbicach wpłynęły 52 wnioski o wydanie Karty
Dużej Rodziny. Wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Przyznano 124 karty tradycyjne i 37 kart
elektronicznych.
Na terenie Gminy Drużbice KDR uprawnia do zniżki na pobyt dziecka przedszkolu w wysokości
10%. W ubiegłym roku z tej zniżki skorzystało czworo dzieci.
Karta uprawnia również do ulgi w opłatach za pobór wody i ścieków w wysokości 5%. W ubiegłym
roku z tej ulgi skorzystały 22 osoby na łączną kwotę 705,59 zł.
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Wzór Karty Dużej Rodziny, źródło https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-wyglada-kdr

8. OŚWIATA
Gmina Drużbice zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla szkół
podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę.
Jednostkami obsługiwanymi przez Gminę są:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach:
1. Punkt Przedszkolny w Drużbicach,
2. Filia Punktu Przedszkolnego w Drużbicach z siedzibą w Suchcicach,
3. Punkt Przedszkolny Nr 2 w Drużbicach – od 1.09.2019 r.
•

Szkoła Podstawowa w Wadlewie:
1. Punkt Przedszkolny w Wadlewie.

•

Szkoła Podstawowa w Rasach.

W roku szkolnym 2018/2019 do gminnych szkół podstawowych uczęszczało - 427 uczniów
(w tym 37 uczniów z klas gimnazjalnych), a do przedszkoli 145 dzieci (w tym do oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drużbice 57 dzieci).
Ponadto w szkołach oświatowych funkcjonują:
•

stołówka w szkole Podstawowej w Wadlewie i stołówka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Drużbicach,

•

Szkoła Podstawowa w Rasach korzysta z obiadów przygotowanych w formie cateringu.

W 2019 r. przeprowadzono 2 konkursy na stanowiska dyrektorów:
1) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Drużbicach,
2) Szkoły Podstawowej w Wadlewie.
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W wyniku przeprowadzonych konkursów stanowisko dyrektora powierzono :
- ZSP w Drużbicach – p. Elżbiecie Kudaj na okres 5 lat,
- Szkoły Podstawowej w Wadlewie – p. Małgorzacie Kruk na okres 4 lat, 2 miesiące.
Dodatkowo przygotowano i przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla 2 nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy
nauczyciele zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.

8.1. Realizacja zadań gminy:
W ramach obsługi finansowo-księgowej gmina realizowała następujące zadania:
1) rozliczanie środków z Funduszu Pracy: dokumenty uprawniające do otrzymania dotacji złożyło
4 pracodawców (na 3 młodocianych), którzy otrzymali zwrot kosztów kształcenia w łącznej
wysokości 20.374,59 zł.
2) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych
gminach. Wydatkowano kwotę w wysokości 175.950,85 zł,
3) stypendia socjalne: realizowano zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
W roku szkolnym 2018/2019 67 uczniów otrzymało stypendium szkolne. Gmina Drużbice
wydatkowała na nie kwotę 61 944, 16 zł. Przeciętna miesięczna wysokość stypendium szkolnego
wynosiła od 375 – 511 zł.
4) stypendia dla uzdolnionych uczniów: za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym
2018/2019 stypendium otrzymało: 10 uczniów ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych,
4 uczniów szkół ponadpodstawowych. Na stypendia naukowe dla 14 uczniów wydatkowano
łącznie 5000,00 zł.
5) dokonano analizy wynagrodzeń osiągniętych przez nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. Z uwagi na osiągnięcie wymaganych średnich wynagrodzeń nie było
potrzeby wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2019.
Dodatkowo:
- zorganizowano dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół dla 2 uczniów niepełnosprawnych oraz
dowóz i opiekę dla dziecka realizującego wychowanie przedszkolne: na terenie gminy Drużbice
następuje zwrot kosztu zakupu biletu miesięcznego środkami komunikacji publicznej. Całkowity
koszt w/w zadania wyniósł - 339.042,95 zł,
- koordynowano przyjęcia dzieci do przedszkoli oraz uczniów kl. I szkół podstawowych na rok
szkolny 2019/2020,
- współpracowano ze związkami zawodowymi w sprawach wynagradzania pracowników oświaty,
- dokonano weryfikacji SIO na dzień 30.09.2019 r. w celu ustalenia wysokości subwencji na rok
2020 dla Gminy Drużbice.
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8.2. Realizacja programów i projektów pozyskanych ze środków zewnętrznych
1) Rządowy Program „Aktywna Tablica”. Program zakupu interaktywnych tablic finansowany
był w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących
szkołę. Ogółem pozyskano środki w wysokości 52.499,00 zł w tym wkład -10.499,80 zł, dotacja
- 41.999,20 zł.
2) W ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” pozyskano
środki w kwocie 4.000,00 zł (dotacja) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej do Szkoły Podstawowej
w Wadlewie.
3) Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawskopomorskiego i łódzkiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014
-2020. Wartość projektu 49.440,00 zł. W ramach projektu Gmina pozyskała 12 komputerów do
swoich szkół.
4) Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Przedszkolny punkt marzeń”. Wartość
projektu to 477 528,68 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 405 899,36 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.08.2019 r. – 31.08.2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Drużbicach.
5) Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Zielona klasa” przy Szkole Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Rasach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 54 383,97 zł brutto. Dofinansowanie:
dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 48 944,05 zł. Zakres projektu: zakup
elementów wyposażenia punktu dydaktycznego, pomocy dydaktycznych oraz nasadzeń.
6) Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Woda to skarb” realizowany w Szkole Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Rasach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 18 909,89 zł brutto. Dofinansowanie:
dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 16 909,89 zł. Zakres projektu: zakup
pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów stacjonarnych/ terenowych oraz
konkursów.
7) Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Razem dla czystego powietrza” realizowany w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 21 907,00 zł brutto.
Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 19 702,00 zł. Zakres
projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów stacjonarnych/
terenowych oraz konkursów.
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9. KULTURA, SPORT I REKREACJA
9.1. Wydarzenia kulturalne

Zadania gminy w zakresie promowania i rozpowszechniania kultury realizowane są przy
ścisłej współpracy Urzędu Gminy z Gminną Biblioteką Publiczną w Drużbicach. W podejmowane
w 2019 r. inicjatywy związane z organizacją wydarzeń służących szeroko rozumianej integracji
społecznej włączyły się również lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i Ochotnicze
Straże Pożarne.
Przy współudziale zewnętrznych firm i instytucji zorganizowano m.in: bezpłatne kursy
komputerowe, warsztaty artystyczne oraz żywieniowe. W kalendarz wydarzeń kulturowych
i artystycznych na stałe wpisały się ważne jubileusze i święta – także te związane z rocznicami
i obchodami wydarzeń państwowych.
Podjęte w 2019 r. działania, miały również na celu promowanie lokalnych walorów krajoznawczych,
zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.
Najważniejsze, stałe wydarzenia i imprezy kulturalne o charakterze gminnym
•

Koncert Noworoczny (13.01.2019 r.) kościół parafialny w Drużbicach „Koncert kolęd
stanu wojennego” - koncert realizowany wspólnie z Fundacją im. Stanisława PomianSrzednickiego, zespołem „Ale Babki” oraz Młodzieżową Orkiestrą Dętą „Suchcice i okolice”.

•

Gminny Dzień Kobiet (02.03.2019 r.) świetlica wiejska w Wadlewie – współorganizatorem
wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach.

•

Gminny Dzień Sołtysa ( 12.03.2019 r.) świetlica wiejska w Drużbicach - obchody połączone
ze ślubowaniem wybranych na nową kadencję sołtysów.

•

Gminne Obchody Dnia Strażaka (4.05.2019 r.) kościół parafialny w Drużbicach.

•

Dożynki Gminne (8.09.2019 r.) plac szkolny w Rasach.

•

Gminny Dzień Seniora ( 26.10.2019 r.) - świetlica wiejska w Wadlewie, obchody połączone
z wręczeniem „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”.

•

„Na świętego Marcina najlepsza gęsina”(11 listopada 2019r.) gminna hala sportowa
w ZSP w Drużbicach. Obchody odzyskania niepodległości oraz festiwal gęsiny, w 2019 r.
organizatorem części kulinarnej było Koło Gospodyń Wiejskich w Drużbicach.

•

Koncert ku czci św. Cecylii (25.11.2019 r.) - kościół parafialny w Suchcicach.

•

Gminna Wigilia (15.12.2019 r.) - sala OSP w Chynowie.
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Poza wymienionymi powyżej wydarzeniami, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez
kulturalnych Gminy Drużbice, w 2019 r. podjęto również szereg innych działań mających na celu
m.in. propagowanie postaw patriotycznych i krzewienia historii, budowaniu lokalnej tożsamości
promocję zdrowego stylu życia i ekologicznych zachowań.
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Spektakl upamiętniający Żołnierzy Wyklętych „My nigdy nie poddamy się” reż. Agnieszka
Batelli - 3.03.2019 r. kościół św. Rocha w Drużbicach, organizacją wydarzenia zajęła się
Fundacja im. Stanisława Pomian-Srzednickiego z Łodzi. (Wójt Gminy Drużbice wystąpił
w roli współorganizatora i patrona wydarzenia).
Koncert charytatywny dla 3 - letniego Adama Maślanki chorego na neroblastomę –
9.03.2019 r. - hala sportowa przy ZSP w Drużbicach (merytoryczne i organizacyjne wsparcie
pracowników Urzędu Gminy).
21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny – lekcja edukacyjna z leśnikiem (SP w Wadlewie) oraz
wspólne sadzenie drzew w ramach akcji „1000 drzew na 100 – z a lecie niepodległości –
inicjatywa pracowników Urzędu Gminy w Drużbicach.
Warsztaty wielkanocne z Jagodową Babeczką oraz z Panią Izabelą Jasewicz, wikliniarką 06.04.2019 r. (patronat Wójta Gminy Drużbice).
Obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej – odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać
Franciszka Kadziszewskiego, policjanta pochodzącego z Suchcic – 7.04.2019 r. ( wydarzenie
zorganizowane wspólnie z Centralnym Archiwum Strzeleckim w Bełchatowie).
„Osikowa dolina” - warsztaty dla dzieci przeprowadzone przez pracowników Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie na prośbę Wójta Gminy Drużbice – 19.04.2019 r.
Wiosna- lato 2019 r. akcja ekologiczna „Posadź drzewo dla swojego dziecka” - kontynuacja
działań związanych z realizacją projektu „1000 drzew na 100 - lecie niepodległości”.
Urodzone w 2019 r. dziewczynki otrzymywały magnolie, rodzicom chłopców rozdawano
dęby.
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków - współorganizatorem
premii specjalnej na odcinku etapu I Łódź – Sieradz była Gmina Drużbice. W Komitecie
Honorowym Wyścigu zasiadał także Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki
- 02.07.2019 r.
Wspólne testowanie qestu rowerowego „Zagadki w drzewach zaklęte” z uczniami Szkoły
Podstawowej w Wadlewie – quest powstał w ramach międzynarodowego projektu
współpracy „Quest umożliwia innowacyjne zwiedzanie” zrealizowanego przez LGD „Dolina
rzeki Grabi” oraz Federacji Gmin Madrytu 15.10.2019 r.
„Stop nowotworom u dzieci” - bezpłatne badania profilaktyczne dla 73 dzieci z terenu gminy
Drużbice przeprowadzone przez Fundację Ronalda McDonalda przy udziale wolontariuszy
– 27.10.2019 r.
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9.2. 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. Aktualnie do dyspozycji
mieszkańców jest boisko sportowo- rekreacyjne z bieżnią lekkoatletyczną przy SP w Wadlewie,
kompleks boisk w ZSP w Drużbicach oraz „Moje boisko Orlik” funkcjonujące przy SP w Rasach.
Dzięki dobremu zapleczu sportowemu zajęcia mogą odbywać się w sposób zorganizowany
w klubach sportowych oraz indywidualnie.
Na terenie Gminy Drużbice działały następujące kluby sportowe:
•

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Siatkarz Drużbice” wraz z sekcją do gry w plażową piłkę
siatkową oraz piłkę nożną.

•

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Drużbicach - sekcja tenisa stołowego.

Rok 2019 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 16 razy. Zorganizowano 10 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 osób. 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 społeczeństwa i promowania zdrowego stylu życia.

Najważniejsze wydarzenia sportowe w 2019 r. na terenie gminy Drużbice:
•

Mistrzostwa Gminy Drużbice w halową piłkę nożną drużyn OSP (20.01. 2019 r.).
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•
•
•
•
•
•

Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w warcabach 64 polowych (6.04.2019 r.).
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w warcabach 64 polowych (7.04.2019 r.).
VII Letnia Spartakiada LZS w Drużbicach (24.05.2019 r.).
Dziecięcy turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Drużbice z okazji dnia dziecka
(1.06.2019 r.).
Turniej Piłki Nożnej i Rzutów Karnych - Dni Przyjaciół Piłki Nożnej „Razem wygrywamy
z rakiem piersi”- (13 lipiec 2019 r.).
Wakacyjny Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Drużbice (15.08.2019 r.).

Z powodu rosnącej popularności siłowni zewnętrznych, Gmina Drużbice z roku na rok sukcesywnie
stara się budować takie obiekty w kolejnych sołectwach. Zagospodarowywane są również tereny
wokół świetlicy wiejskiej, powstają nowe place zabaw, a te istniejące są sukcesywnie doposażane.
W 2019 r. zrealizowano kilka projektów służących rozbudowie istniejącej bazy „siłowni pod
chmurką” i miejsc zabaw dla dzieci ( patrz rozdział 4.)

9.3. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie rozwoju czytelnictwa
Choć Gminna Biblioteka Publiczna bierze czynny udział w organizacji i współorganizacji
wielu wydarzeń kulturalnych w gminie, głównym celem jej działalności jest zaspakajanie
i rozwijanie potrzeb czytelnictwa wśród mieszkańców.
Na koniec 2019 r. baza czytelników wynosiła 310 osób. Przez 12 miesięcy bibliotekę odwiedziło
6890 osób, które wypożyczyły 7022 książki.
Dzięki udziałowi w ogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”, wydano 40 kart
i wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu czytelników w 2019 r. zakupiono również nowości
wydawnicze – 712 woluminów za łączną kwotę 18 068,10 zł.
Księgozbiór Biblioteki na koniec 2019 roku kształtował się następująco:
Ogółem książki – 11933 woluminów:
literatura dla dzieci i młodzieży -2.082,
literatura piękna dla dorosłych – 7338,
literatura popularnonaukowa – 2513.
Biblioteka aktywnie działała również na rzecz poprawy dostępności do księgozbioru osobom
niepełnosprawnym i starszym wykonując usługę „Książka na telefon”. Seniorzy uczestniczyli również
w zajęciach komputerowych, plastycznych i rękodzielniczych, a także brali udział w wycieczkach
krajoznawczych po Polsce.
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9.3.1. Poza kulturalna działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach
GBP administruje świetlicą wiejska w Drużbicach. W roku 2019 w świetlicy prowadzone
były zajęcia statutowe ( przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne). Ponadto pomieszczenia te były
przygotowywane i udostępniane mieszkańcom na zebrania wiejskie, szkolenia dla mieszkańców,
sesje Rady Gminy oraz Gminnemu Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich w Drużbicach na działania
statutowe. Świetlica była wynajmowana również odpłatnie na uroczystości rodzinne i firmom
komercyjnym.
Liczba użyczeń/wynajmów Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach w 2019 roku:
1. Użyczenie Świetlicy – 27 użyczeń (bez opłat).
2. Wynajmy Świetlicy – 6 wynajmów ( łączny dochód uzyskany za wynajem w 2019 wyniósł
– 1799,69 zł).
3. W każdy poniedziałek odbywały się próby zespołu lokalnego „Ale Babki”.

9.4. Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach
W 2019 r. Główny Urząd statystyczny opublikował ranking najbogatszych i najbiedniejszych
gmin w Polsce. Wykaz obejmuje 2478 samorządów (od 1 stycznia gmin jest 2477). W zestawieniu
wzięto pod uwagę zarówno dochody własne - czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały
w PIT i CIT, ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, oraz środki unijne.
Gmina Drużbice, z dochodem 4258 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, znalazła się w tym
rankingu na 1931 miejscu.
Link do rankingu https://europarlament.pap.pl/gus-najbogatsza-gmina-w-polsce-jest-kleszczownajbiedniejsza-zawadzkie

10. WSPÓŁPRACA GMINY DRUŻBICE W 2019 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Uchwałą Nr II/4/2018r. z dnia 4 grudnia 2018 r. Rada Gminy Drużbice uchwaliła roczny
Program Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 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 2019 roku Gmina Drużbice ogłosiła otwarty konkurs ofert obejmujący zadania
w następujących obszarach:
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1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych
poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, szachy, tenis stołowy, piłka nożna, strzelectwo,
biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych
i ogólnopolskich imprezach sportowych.
2. Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz
organizowanie przygotowań ijej uczestnictwa wlokalnych, 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.
W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotację przyznano następującym organizacjom
pozarządowym:

Lp.

Stowarzyszenie

Rodzaj zadania publicznego

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.

Kwota przyznanej dotacji
2.700,00

Zad. pn: „Dzień Sąsiada - lokalna tradycja”
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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

22.000,00

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
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4.

Gminne Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich w Drużbicach

Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych
i regionalnych poprzez organizację
i współorganizację imprez kulturalnych,
okolicznościowych potrzymujących
tożsamości lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

7300,00

Zad. pn: Na warsztat bierzemy folklor
– Drużbicki folklor – wsparcie rozwoju
lokalnego zespołu ludowego oraz organizacja warsztatów i spotkań integracyjnych”

W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2019 r., uczestniczyły głównie dzieci i młodzież
szkół podstawowych 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 2019 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 – 2,00 zł. Wszystkie sprawozdania złożone zostały
w terminie, rozliczone i przyjęte.
Celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi było wspieranie rozwoju społeczności
lokalnej. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drużbice z organizacjami
pozarządowymi jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi.

11. BEZPIECZEŃSTWO
11.1. Bezpieczeństwo pożarowe
Na terenie Gminy Drużbice działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,z których dwie,
OSP Wadlew i OSP Drużbice, należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Jednostki wyposażone są w sprzęt zapewniający im sprawność reagowania i bezpieczeństwo
w akcjach. W dyspozycji jednostek OSP pozostaje specjalistyczny sprzęt, m.in. samochody
ratowniczo – gaśnicze, zestawy ratownictwa drogowego, technicznego, sprzęt hydrauliczny,
aparaty oddechowe, agregaty i wentylatory oddymiające, defibrylatory, kamera termowizyjna,
zestawy ratownictwa medycznego, motopompy pożarnicze i szlamowe, pilarki spalinowe do
drewna i betonu, agregaty prądotwórcze, węże tłoczne i ssawne, drabiny, radiostacje nasobne.
Kwalifikacje strażaków podnoszone są dzięki uczestnictwu w kursach i szkoleniach organizowanych
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
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W 2019 roku strażacy do akcji wyjeżdżali 92 razy, w tym 24 razy do pożaru i 68 do miejscowych
zagrożeń.

24
WYJAZDY

92

MIEJSCOWE

68
11.2. Działalność gminnych jednostek OSP
Poza działalnością ratowniczo - gaśniczą, wszystkie jednostki OSP aktywnie uczestniczyły
w życiu Gminy, angażując się w wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym.
Działalność prewencyjna OSP to stały kontakt jednostek ze wszystkimi szkołami z terenu gminy,
prowadzenie konkursów rysunkowych, pokazów umiejętności strażaków, zwiedzanie remiz
strażackich przez uczniów szkół i przedszkoli.
W minionym roku 31 maja odbyła się próbna ewakuacja w budynku ZSP w Drużbicach, którą
wspólnie przeprowadzili Ochotnicy z jednostek OSP w Drużbicach, Wadlewie, Rożniatowic,
Chynowa, Suchcic i Ras podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka. Po widowiskowej akcji
dzieci miały okazję zapoznać się ze sprzętem gaśniczym oraz wyposażeniem wozów strażackich
i policyjnych. W pokazach brały udział również dzieci z SP w Wadlewie i SP w Rasach.
W czerwcu zostały zorganizowane Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które są formą
intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych.
Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności: mobilizowanie do
stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie
do startu w zawodach wyższego szczebla. W zawodach zwyciężyła drużyna z OSP Wadlew, która
reprezentowała naszą gminę w Powiatowym Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Bełchatowie,
zajmując tam III miejsce.
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12. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY DRUŻBICE W 2019 r.
W 2019 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem
pracy rady przyjętym Uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Wypełniając dyspozycję
zawartą w planie pracy w 2019 roku, Rada Gminy obradowała na 10 sesjach zwyczajnych, na
których podjęła 88 uchwał. Zdecydowana większość, bo aż 55 dotyczyła spraw finansowych
związanych m.in. z udzielaniem dotacji, zmianami w budżecie, czy kwestiami podatkowymi.
26 uchwał podjętych w 2019 r. jest w trakcie realizacji w roku bieżącym.
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 art. 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.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
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Dziękujemy,
zapraszamy do
kontaktu

Urząd Gminy Drużbice
Drużbice 77a
97-403 Drużbice
tel. 44 631 10 78

Opracowanie: Sylwia Szczypińska
Inspektor ds. rozwoju gminy i promocji zdrowia
na podstawie danych przygotowanych przez kierowników
i pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy
w Drużbicach.
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